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Volejbal

Úspešný vstup mladších žiakov MŠK Púchov
Florbal - Extraliga muži

Dňa 16. februára 2020 sa konal prvý turnaj druhej 
časti súťaže oblasti západ v kategórií mladších žiakov 
šestkového volejbalu. Usporiadateľom tohto turnaja 
bolo družstvo VK Nové Mesto nad Váhom.

V prvom zápase hracieho dňa sme sa stretli s do-
mácim družstvom VK Nové Mesto nad Váhom, kde 
chlapci pôsobili dominantnejšie na útoku a servise a 
zvíťazili hladko 3:0. V druhom zápase sme sa stretli s 
viac zohratým družstvom MVK Nové Mesto nad Vá-
hom. Prvý a druhý set sme mali vo svojich rukách a 
zaslúžene sme oba sety zvládli. V treťom sete zápasu 
sa súper dotiahol na nerozhodný priebežný stav po 
našich chybách. Naši zverenci nepripustili drámu zá-
pasu a v koncovke po kolektívnom výkone zvíťazili 
3:0.

V poslednom zápase turnaja sme sa stretli s papie-
rovo slabším súperom VK Komárno. V tomto zápase 
dostali šancu aj hráči z lavičky a predviedli pekný vý-
kon a vyhrali po bojovnom výkone 3:0. Chceli by sme 
vyzdvihnúť výkon kapitána družstva Michala Križáka, 
ktorý svojimi skúsenosťami, hernou pohodou a bo-
jovnosťou a tak pomohol svojmu družstvu k ďalším 
bodom do tabuľky. Družstvo sa nachádza na prvom 
mieste tabuľky s plným počtom bodov bez prehra-
tého setu. 

Hráči: Križák M., Šedivý J., Galánek Z., Prokop R., 
Kaňka P., Moravčík Z., Moravčík M., Struhár J., Vozár 
M., Trnka D., Lichvár Š., Ďurovec S., Valach L., Žiačik Š., 
Muller D., tréneri Dvorský M., Pecho M.

VO 1970 MŠK Púchov

20. kolo: 
Florbalový klub AS Trenčín – FBK Púchov 10:2 

(2:0, 3:1, 5:1), Zeliezka (Podmanický), Beriac (Haluš-
ka)

Rozhodovali Lukáš a Drienka, 50 divákov
Púchovčania dokázali v Trenčíne ako-tak držať krok 

so svojim súperom iba v prvých dvoch tretinách, 
ktoré prehrali dvojgólovým rozdielom. V záverečnom 
dejstve sa už naplno potvrdili kvality Trenčanov, ktorí 
Púchovčanom nadelili desiatku. V 21. kole privítajú 
Púchovčania na domácej pôde piate ATU Košice.  

Zostava FBK Púchov: 
Velčovský – Hlinka, Mišík, Krajci, Korbaš, Pavel, P. 

Haluška, M. Haluška, Zeliezka, Lupták, Fleger, Beriac, 
Podmanický, Kiačik, Ševčík, Bulejko, tréner Tomáš 
Kvasnica

Ostatné výsledky 20. kola: 
Snipers Bratislava – Spišská Nová Ves 14:8, Žilina – 

Prírodovedec 10:6, Záhorská Bystrica – FBC Trenčín 
9:5, ATU Košice – Florko Košice 4:11, Prešov – Nižná 
8:5
1. FBC Trenčín 20 18 0 1 1 213:98 55
2. Z. Bystrica 20 15 0 1 4 146:109 46
3. Florko KE 20 11 3 1 5 157:112 40
4. Nižná 20 12 0 1 7 128:102 37
5. ATU Košice 20 11 1 1 7 153:115 36
6. Prírodovedec 20 10 1 2 7 128:130 34
7. Žilina 20 9 1 1 9 148:129 30
8. Prešov 20 8 2 1 9 141:140 29
9. AS Trenčín 20 7 1 1 11 111:129 24
10. Snipers BA 20 5 1 2 12 115:154 19
11. FBK Púchov 20 1 2 0 17 98:193 7
12. Sp. N. Ves 20 1 0 0 19 114:241 3

Program 21. kola: 
FBK Púchov – ATU Košice (29. 2. o 18.00), FBC Tren-

čín – Žilina, Nižná – AS Trenčín, Prešov – Snipers Bra-
tislava, Florko Košice – Záhorská Bystrica, Prírodove-
dec – Spišská Nová Ves.  

Púchovčania kládli odpor 
Trenčanom iba dve tretiny

30. Ples športovcov - Lednické Rovne, 22. februára

Najlepší športovci oblasti bilancovali i tancovali
Kultúrne zariadenie RONA v Lednických Rovniach 

privítalo v sobotu najlepších športovcov, športové 
kolektívy, jubilujúcich funkcionárov telovýchovného 

hnutia i desiatky predstaviteľov samospráv, špor-
tového a spoločenského života na tradičnom Plese 
športovcov. 

Podujatie býva každoročne zároveň vyhodnotením 
najúspešnejších športovcov okresov Považská Bys-
trica, Púchov a Ilava. Ples športovcov v tomto roku 
oslavoval 30-ročné jubileum. Po úvodných ročníkoch 
v Beluši, Dubnici nad Váhom či Púchove našlo podu-
jatie, ktoré organizuje Oblastné združenie telesnej 
kultúry, už svoj tradičný domov práve v Lednických 
Rovniach. 

Medzi ocenenými športovcami, kolektívmi a 
funkcionármi nechýbali ani tento rok zástupcovia 
Púchovského okresu. Medzi jednotlivcami dospelých 
si ocenenie odniesol Ronald Sůra, silový trojbojár 
klubu Amonrei Púchov. V kategórii kolektívov mlá-
deže nemohol medzi ocenenými chýbať Volejbalový 
oddiel 1970 MŠK Púchov. Cenu za Objav roka si pre-
vzal talentovaný cyklotrialista Cyklotrialového klubu 
Záriečie Matúš Ofúkaný, medzi žiakmi už tradične 
organizátori ocenili jeho oddielového kolegu Jakuba 
Mudráka. 

Medzi päticou ocenených telovýchovných jed-
notách a klubov nechýbal Mestský športový klub 
Púchov, Telovýchovná jednota Spartak Kvašov či Te-
lovýchovná jednota KOVO Beluša. 

Ani tento rok nezabudli organizátori na jubilujú-
cich zaslúžilých funkcionárov telovýchovy. Z okresu 
Púchov sa k ním tentokrát zaradili dlhoročný volejba-
lový funkcionár v Púchove Ľubomír Mikula, funkcio-
nár Futbalového klubu ŠK LR Crystal Lednické Rovne 
Ferdinand Žaludek a dlhoročný funkcionár, tréner a 
vedúci družstiev mládeže futbalového klubu MŠK 
Púchov Jozef Strelčík. 

Organizátori tento rok po prvýkrát udeľovali aj 
zvláštne ocenenia. Za dlhoročnú podporu športu si 
ocenenie odniesli RONA Lednické Rovne, člen pred-
stavenstva sklárskej spoločnosti Pavol Brnka, Obecný 
úrad Lednické Rovne, exstarosta Lednických Rovní 
Ľuboš Savara a šéfka Kultúrneho zariadenia RONA v 
Lednických Rovniach Anna Zbínová.

Ples športovcov sa niesol v znamení excelentného 
moderátorského výkonu šoumena Michala Hudáka 
(na snímke), účastníkov plesu dostal do varu svojimi 
evergreenmi legendárny Peter Nagy a výbornú ná-
ladu podporili aj tóny hudobnej skupiny Korbelovci 
a tiež vystúpenia mažoretiek Nely z púchovského 
Centra voľného času. Po tradične bohatej tombole 
pokračovala zábava do skorých ranných hodín...  

Viac informácií o Plese športovcov a ocenených pri-
nesieme v budúcom čísle Púchovských novín. 

(pok) 

Mladší žiaci MŠK Púchov vstúpili úspešne do nadstavbovej druhej časti súťaže.       FOTO: VO 1970 MŠK Púchov
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Fašiangy na pešej zóne
Púchovské fašiangy  na pešej zóne 
začali v sobotu 22. februára 2020 na 
obed zabíjačkou spojenou s preda-
jom zabíjačkových výrobkov a špecia-
lít. Kultúrny program začal o 13. hod. 
vystúpením Moštenských pajtášov. 
V tom istom čase pred katolíckym 
kostolom sa mohli deti povoziť na 
voze s konským záprahom. Denné 
centrum seniorov predstavilo tradič-
ný sprievod masiek s DFS Púchovček 
a harmonikárom Štefanom Jurigom. 
Po vyhodnotení najkrajších masiek 
pokračovalo na pódiu vystúpenie 
Moštenských pajtášov, FS Váh a ĽH 
Váh. O 17. hod. prišiel na rad koncert 
headlinera dňa - skupiny ŠČAMBA. 
Fašiangový program, ktorý pripravila 
Púchovská kultúra, s.r.o., pokračoval 
od 19. hodiny v Divadle Púchov. Na 
fašiangovej veselici hrala HS Signál a o 
polnoci sa konalo pochovávanie basy 
v réžii Denného centra seniorov. 

S. Flimmel
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Poslanci dali zelenú prestavbe bývalých školských budov na Kolonke 
na mestské nájomné byty, projektu komplexnej rekonštrukcii autobusovej 
stanice a tiež dobudovaniu podkrovných učební v budove ZUŠ

Poslanci dali schválením úprav v 
tohtoročnom rozpočte radnici zele-
nú napríklad aj na stavebné úpravy 
mestskej budovy základnej umelec-
kej školy, ktorá sa v rámci nich do-
čká výmeny strechy, či vybudovania 
dvoch nových učební v podkrovných 
priestoroch. Prijali aj aktualizovanú 
koncepciu rozvoja mesta v oblasti 
tepelnej energetiky, ktorá je pod-
mienkou pri zapájaní sa samospráv 
do rôznych dotačných a grantových 
schém. Na februárovom rokovaní za-
stupiteľstva bolo prítomných pätnásť 
z devätnástich zvolených poslancov. 

Mesto je zasa o krok bližšie 
k realizácii nájomných bytov
na Kolonke
Po úvodných pripomienkach a do-
pytoch obyvateľov mesta sa púchov-
ský poslanecký zbor venoval návrhu 
schválenia spôsobu financovania 
prestavby a stavebných úprav dvoch 
bývalých stredoškolských budov na 
Kolonke so zmenou ich účelu užíva-
nia na bytové domy. Prestavbou ob-
jektov vznikne celkom 36 bytových 
jednotiek, v oboch budovách po 
osemnásť. V každej bytovke bude de-
väť jednoizbových, šesť dvojizbových 
a tri trojizbové byty. Zároveň je pred-
metom projektovej dokumentácie aj 
parkovisko a spevnené a ostatné plo-
chy, ktoré súvisia s touto rozsiahlou 
rekonštrukciou na Kolonke.

Verejným obstarávaním na realizáciu 
prestavby bývalých stredoškolských 
objektov na byty, ktoré bolo ukonče-
né uplynulý piatok (13. 2.) a v ktorom 
uspela spoločnosť PMGSTAV SK, s. r. 
o. zo Žiliny, bola stanovená hodnota 
zákazky na 2 140 177,70 eura.

Problematiku spôsobu financovania 
objektov na nájomné byty uviedla 
prednostka mestského úradu Iveta 
Brindzová: „Je to projekt, o ktorom 
sa rozprávame už niekoľko mesiacov. 
Predložené návrhy uznesení sa budú 
ako príloha predkladať k žiadosti o 
poskytnutie úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a k žiadosti o poskyt-

V utorok 18. februára rokovali mestskí poslanci Púchova necelé dve hodiny, stačili však prijať dôležité uznese-
nia, ktorými umožnili mestu pokračovať v projekte výstavby nájomných bytov v dvoch bytovkách na Kolon-
ke, ďalej možnosť získať z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu až 95 percent celkových nákladov na 
komplexnú rekonštrukciu stávajúceho autobusového nástupišťa pred železničnou stanicou a vybudovanie 
nového moderného nástupišťa. 

nutie dotácie z ministerstva dopravy 
a výstavby, aby boli žiadosti kom-
pletné... Navrhované financovanie je 
z finančných prostriedkov získaných 
kombináciou úveru Štátneho fon-
du rozvoja bývania ako aj dotáciou 
na rozvoj bývania z ministerstva 
dopravy a výstavby a kombináciou 
vlastných finančných prostriedkov v 
potrebnom rozsahu. V závislosti od 
toho, ako budeme úspešní pri žiada-
ní o dotáciu z ministerstva dopravy a 
výstavby, lebo na túto nie je právny 
nárok, navrhujeme aj financovanie 
dvojkombináciou – zo ŠFRB a vlast-
nými prostriedkami v potrebnom 
rozsahu.“ Všetkých prítomných pät-
násť poslancov predložený návrh 
uznesenia podporilo.

 
Modernizácia autobusového 
nástupišťa pred železničnou 
stanicou Púchov
Tento bod sa na rokovaní zastupi-
teľstva ocitol preto, lebo do konca 
tohto týždňa má ešte samospráva 
možnosť zapojiť sa do otvorenej 
výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na 
zvyšovanie atraktivity a konkurencie-
schopnosti verejnej osobnej dopravy 
v rámci regionálneho integrovaného 

operačného programu ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 
ktorý chce použiť na „Modernizáciu 
autobusovej stanice na železničnej 
stanici Púchov“.

Projekt stavebne rieši komplexne 
celý areál stanice – obslužné komuni-
kácie, autobusové nástupištia, chod-
níky, zeleň parkoviská, odvodnenie 
dažďových vôd, rekonštrukciu verej-
ného osvetlenia, elektrickú prípojku, 
vonkajšie silnoprúdové rozvody a 
cestnú dopravnú signalizáciu.

Pri modernizácii autobusového ná-
stupišťa sa ráta aj so stavebnými 
úpravami priľahlých križovatiek a 
chodníkov ako aj s realizáciou opatre-
ní preferencie autobusovej dopravy. 
Autobusy pri výjazde z autobusovej 
stanice budú vychádzať do riadenej 
stykovej križovatky na hlavnú cestu 
pomocou svetelného semaforu.

Súčasťou veľkého projektu moderni-
zácie autobusovej stanice v Púchove 
je aj informačný systém na desiatich 
autobusových zastávkach v meste, 
ktoré budú osadené s digitálnymi 
infotabuľami. Obojstranné tabule 
budú poskytovať základné informá-
cie o čase odchodu, konečnej zastáv-

ke, smere jazdy alebo o prípadnom 
meškaní spoja.

Celková hodnota projektu (celkové 
oprávnené výdavky) bola stanovená 
oslovením štyroch potenciálnych do-
dávateľov na 1 400 703,70 eur. Výška 
spolufinancovania mesta je 5 percent 
z oprávnených výdavkov projektu, 
85 percent sú zdroje Európskej únie 
a desať percent štátny rozpočet. „Ta-
kýmto spôsobom môžeme získať na 
projekt modernizácie autobusovej 
stanice až 95 percent finančných pro-
striedkov z externých zdrojov, bez ex-
trémneho zaťaženia mestského roz-
počtu. Vzhľadom na to, že rozpočet 
mesta je aj kvôli rozhodnutiam vlády 
veľmi zaťažený, je našou snahou vždy 
hľadať v čo najväčšej možnej miere 
externé finančné zdroje. Naše spolu-
financovanie by v tomto prípade bol 
päťpercentné, čo pri tomto finančne 
mimoriadne rozsiahlom projekte v 
objeme milión štyristo tisíc eur pred-
stavovalo 70 tisíc eur,“ vysvetľuje 
filozofiu mesta primátorka Katarína 
Heneková.
Aj v tomto prípade poslanci radnici 
odsúhlasili (za všetkých 15 prítom-
ných) možnosť žiadať externé zdroje, 
zabezpečenie realizácie projektu mo-
dernizácie autobusovej stanice i spo-
lufinancovania výdavkov z rozpočtu 
mesta.

Aktualizovaná koncepcia rozvoja 
mesta v oblasti tepelnej energeti-
ky
Koncepciu rozvoja mesta Púchov 
v oblasti tepelnej energetiky, ktorú 
poslancom predkladal konateľ Mest-
ského bytového podniku Tibor Luho-
vý, poslanci uznesením odsúhlasili. 
Materiál vypracovala spoločnosť En-
viros, s. r. o. z Bratislavy, jej prítomný 
zástupca Róbert Máček v krátkosti 
prítomných oboznámil s jej obsa-
hom. K aktualizácii koncepcie pris-
túpila mestská spoločnosť preto, 
lebo pôvodná správa pochádza ešte 
z roku 2005 a mesto tento dokument 
potrebuje pri zapájaní sa do rôznych 
dotačných a grantových schém.
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Budova ZUŠ sa dočká výmeny stre-
chy a vybudovania nových pod-
krovných učební
V rámci predloženého balíka úprav 
tohtoročného rozpočtu poslanci 
schválili napríklad aj viac ako štvrť-
milónovú investíciu do stavebných 
úprav budovy Základnej umeleckej 
školy (ZUŠ) Púchov. V rámci tejto in-
vestície sa objekt školy v centre mesta 
dočká výmeny strechy, ale aj výstavby 
dvoch nových učební v podkrovných 
priestoroch. A práve výška spomína-
nej investície (cca 260 tisíc eur) sa stala 
predmetom diskusie k tomuto bodu. 
„Okrem prestavby základnej umelec-
kej školy bolo v nadväznosti na pred-
chádzajúce dva prerokovávané body 
v rámci úpravy rozpočtu schvaľované 
zapracovanie predpokladu splátok 
úveru ŠFRB a navýšenie spoluúčasti 
na grante na rekonštrukciu autobu-
sového nástupišťa. Ďalšími položkami 
bol presun realizovaných akcií schva-
ľovaných v minulom roku do aktuál-
neho obdobia,“ komentuje schválenú 
úpravu rozpočtu vedúca Ekonomické-
ho oddelenia MsÚ Púchov Lucia Pru-
žinská. Z pätnástich prítomných po-
slancov napokon za úpravu rozpočtu 
hlasovalo trinásť z nich.

 Ministerstvo zdravotníctva
nevyhovelo petícii za obnovu 
detskej pohotovosti
V závere rokovania mestský právnik 
Anton Školek informoval o aktuálnych 
súdnych sporoch. Primátorka zasa 
informovala o doručení odpovede z 
ministerstva zdravotníctva na poda-
nú petíciu za obnovu detskej poho-
tovosti v Púchove. „Ministerstvo našej 
petícii nevyhovelo s tým, že nami na-
vrhovaný postup, ktorý by viedol k ob-
nove fungovania ambulancie detskej 
pohotovostnej služby v púchovskom 
Zdraví, neodporúča. Z odpovede vy-
plynulo, že prioritou rezortu je vzhľa-
dom na celoslovenskú situáciu s akút-
nym nedostatkom detských lekárov v 
prvom rade zachovať systém fungujú-
cich detských ambulancií,“ komentuje 
primátorka Katarína Heneková, ktorá 
netají sklamanie: „Samozrejme, že nás 
takáto odpoveď vonkoncom nepote-
šila. V boji za obnovu detskej pohoto-
vosti, ale neustávame. Aktuálne sme 
pozvali odborníkov z ministerstva, 
aby prišlo priamo pred poslancov a 
občanov mesta na rokovanie zastu-
piteľstva odprezentovať svoje stano-
visko a vysvetliť dôvody prečo petícii 
nevyhoveli.“

Ďalšie rokovanie mestského zastupi-
teľstva sa podľa schváleného plánu 
uskutoční už budúci týždeň v stredu 
26. februára.

Tatiana Moravcová, MsÚ Púchov

Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
Správa o stave mesta Púchov za rok 2019
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Púchov 
Súhrnná správa z kontroly evidencie a vybavenia sťažností v rozpočtových organizáciách mesta Púchov doruče-
ných do organizácie v roku 2018 a v I. polroku 2019 
Správa z kontroly dodržiavania VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a prísluš-
ných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady  
Ročná správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Púchov za rok 2019 
Správa z kontroly dotácie na vodovodnú prípojku pre tenisové kurty poskytnutej mestskej spoločnosti MŠK  
Púchov, s.r.o.
Návrh - VZN Mesta Púchov č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov  
č. 14/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 
mesta Púchov
Návrh - VZN Mesta Púchov č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov   
č. 13/2019  Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov
Návrh - Cenový výmer č. 1/2020 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov 
Návrh - Delegovanie za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov
Návrh - Zmena zástupcu Mesta Púchov v Rade školy ZŠ s MŠ Slovanská 330/23, Púchov
Návrh - Vyjadrenie mesta k zriadeniu špeciálnej materskej školy
Návrh – Schválenie spôsobu financovania stavby „Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so  
zmenou účelu užívania na bytové domy -  Parkovisko a spevnené a ostatné plochy“ 
Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
Predaj, kúpa 
Nájom
Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ
Rôzne 
Interpelácie

Pozvánka na zasadnutie MsZ PÚCHOV
26. februára 2020 (streda) o 9.00 hod.

Divadlo Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála
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Slovami primátorky: MsZ aj so záverečnou správou mesta
Pred sebou máme záver fašiangov 
a uprostred týždňa nás čaká popol-
cová streda, ktorú budem spolu s 
väčšinou poslancov tráviť na riadne 
plánovanom  mestskom zastupi-
teľstve. 

Súčasťou programu rokovania 
budú informácie od hlavnej kon- 
trolórky o záveroch z vykonaných 
kontrol, ale aj schválenie predlože-
ných návrhov zmien všeobecne 
záväzných nariadení o dočasnom 
parkovaní a úprave času predaja 
v obchode a prevádzkach služieb 
na území mesta Púchov. Návrhy 
zmien týchto predpisov vzišli z po-
žiadaviek občanov, podnikateľov i 
poslancov a riešia hlavne niektoré 
otázky, ktoré aplikačná prax prinies-
la a bolo ich treba bližšie vysvetliť. 
Navrhuje sa však  aj zmena s účin-
nosťou od  1. januára 2021, pričom 
v prípade, ak poslanci tento návrh 
schvália, tak si osoby, ktoré nemajú 
na území mesta trvalý pobyt, ale 
sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-
-S, môžu v budúcom roku zakúpiť 
parkovaciu kartu v hodnote 30 eur, 

teda za polovičnú sumu ako tento 
rok. Navrhuje sa tiež úprava času 
predaja v prevádzkach na úze-
mí mesta Púchov spočívajúca v 
predĺžení týchto hodín, ktorá re-
flektuje na požiadavky dotknutých 
prevádzok a podnikov.

V ďalších bodoch sa budú odvolá-
vať, meniť a voliť noví zástupco-
via mesta ako členovia do rady 
škôl, bude sa rozhodovať o no-
vej špeciálnej materskej škôlke  
v meste a vrátime sa aj k spôsobu 

financovania nájomných bytov 
na Kolonke. Poslanci sa vyjadria 
k predloženej záverečnej správe 
mesta za rok 2019. Práve v rámci 
nej zaznie zhodnotenie celého roka 
ako aj výsledok hospodárenia za 
rok 2019, ktorý je opäť priaznivý.

V našom meste deti a mládež 
prázdninujú a zároveň od stredy za-
čína pôstne obdobie, ktoré nás má 
pripraviť na najväčšie kresťanské 
sviatky v roku. 

V sobotu sa rozhodne o našej kraji-
ne, takže prosím využite svoje prá-
vo a choďte voliť. 
Na ďalší deň – v nedeľu príďte za 
nami na koncert do evanjelického 
kostola, ktorý v solupráci s mestom 
pripravila ZUŠ, spojiť nádherné 
umenie s benefícou a vyšším cie- 
ľom – budeme pomáhať dennému 
stacionáru pre zdravotne a mentál-
ne postihnutých ALLIS, ktorý sídli v 
Púchove na Dvoroch...

Katarína Heneková
primátorka mesta
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Do púchovskej fary sa Dušan Cina 
presťahoval dňa 8. 2. 2020. Na dru-
hý deň sa cirkevný zbor na službách 
Božích rozlúčil s farárom Miroslavom 
Eštokom, ktorý zbor administroval 
od 1. 7. 2019 a napokon v sobotu 15. 
februára prebehlo oficiálne prevzatie 
farského úradu za účasti predsedníc-
tva Turčianskeho seniorátu – seniora 
Mariána Kaňucha a dozorcu Jána Be-
ňucha. Prevzatím úradu sa tak zavŕšil 
proces obsadenia kazateľskej stanice 
v cirkevnom zbore ECAV Púchov a v 
nedeľu 16. 2. 2020 zborový farár Du-
šan Cina odslúžil prvé Služby Božie na 
svojom novom pôsobisku. 
Mgr. Dušan Cina pri príležitosti uve-
denia do funkcie zborového farára 
púchovského cirkevného zboru po-
skytol Púchovským novinám krátky 
rozhovor:

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali 
a bývali?
Pochádzam z východného Slovenska 
z regiónu Šariš, narodil som sa v met-
ropole Šariša v Prešove, študoval som 
gymnázium v Prešove, ale vyrastal 
som v neďalekej dedinke Šarišská 
Poruba pod Slanskými vrchmi až do 
odchodu na teologické štúdium v Bra-
tislave. V rodičovskom dome od ma-
lička som získaval a osvojoval si všetky 
zručnosti súvisiace s prácami okolo zá-
hrady, poľa, domáceho hospodárstva. 
Každý jeden deň bol naplnený inten-
zívnou prácou a obohacoval človeka 
novými podnetmi. S láskou a vďačno-
sťou na ten čas spomínam.

Aké boli vaše doterajšie pracovné 
zaradenia?
V podstate od ordinácie(vysviacky) za 
evanjelického farára v r. 1989 som pô-
sobil 21 rokov v tejto službe na troch 
miestach – Sása (Hont), Kuková (Šariš), 
Hybe (Liptov). Na prvé miesto v Honte 
som bol ako začínajúci menovaný bra-
tom biskupom Michalkom. Na ďalšie 
dve miesta som bol už zvolený veriaci-
mi na základe osobného rozhodnutia. 
Presne tak to v podstate prebehlo aj s 
mojim príchodom sem do Púchova. 
Ale pred príchodom do Púchova za 
zborového farára som ešte pôsobil od 
r. 2010 ako riaditeľ Biskupského úra-

Nový zborový farár ECAV Dušan Cina: 
Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom 
V priebehu februára 2020 došlo k naplneniu voľby zborového farára cirkevného zboru Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Púchov a Mgr. Dušan Cina sa právoplatne stal zborovým fa-
rárom na funkčné obdobie desiatich rokov. 

du Východného dištriktu Evanjelickej 
cirkvi v Prešove, kde som nastúpil na 
základe oslovenia a pozvania brata 
biskupa Sabola.

Mohli by ste prezradiť niečo z vášho 
súkromného života (rodinné pomery, 
prípadne záľuby, ktorým sa venujete 
vo voľnom čase)? 
Vyše 30 rokov som ženatý a s man-
želkou sme vychovali 3 synov. Všetci 
traja sú už dospelí po skončení vyso-
koškolských štúdii a hľadajú si  vlastné 
uplatnenie v živote. A naša rodinka sa 
rozrástla už aj o dve malé vnúčatka, čo 
považujeme tiež za ďalšiu Božiu milosť 
a vzácne obdarovanie v našom živote.
Vo voľnom čase mám slabosť pre tu-
ristiku a vychádzky do prírody. V mlad-
šom veku som sa amatérsky venoval 
futbalu, volejbalu, stolnému tenisu, 
teraz čoraz častejšie preferujem každý 
druh športu po „50“- t. j. na gauči pri 
dobrých športových prenosoch.  

Ktoré knihy a filmy sú vaše obľúbené? 
Akú hudbu počúvate?
Už viac ako 30 rokov čítam s obľubou 
Bibliu a nie je to profesionálna defor-

mácia, lebo stále ma baví. Samozrej-
me s tým súvisí aj rozličná odborná 
náboženská a teologická literatúra. Za 
veľmi cenné považujem knihy od čes-
kého katolíckeho kňaza a psychiatra 
Maxa Kašparu.
V otázke filmov nemám žiadny vycib-
rený vkus a ani na to nemám veľa času, 
ale páči sa mi herecké umenie Russela 
Crowa v kultovom filme  Gladiátor, Čis-
tá duša, Dobrý ročník. 
Z hudby rád počúvam duchovnú hud-
bu a k môjmu šarišskému tempera-
mentu neodmysliteľné patrí aj folklór, 
takže ľudová hudba.

Aký máte vzťah k mestu Púchov?
Doposiaľ som nemal príležitosť na 
bližší kontakt s týmto mestom, takže 
môj vzťah sa ešte iba vytvára. A ten sa 
vytvára a upevňuje predovšetkým cez 
osobné kontakty s ľuďmi. Budem sa o 
to maximálne  snažiť, aj keď to prirod-
zene bude chvíľu trvať.
Predsa však tento kraj mi nie je cel-
kom cudzí, pretože ako teológovia 
vysokoškoláci sme počas víkendov 
navštevovali evanjelické fary v Lazoch 
pod Makytou a v Záriečí, kde sa kona-

li rôzne zaujímavé aktivity pre mladú 
generáciu napriek tlaku zo strany ko-
munistického režimu.

S akými plánmi nastupujete 
do novej funkcie?
Pri plánoch som celý život opatrný, ne-
znamená to však, že aj nečinný v zmy-
sle „ak nič nerobíš, nič nepokazíš“. Skôr 
sa snažím robiť veci dôsledne, pretože 
rovnaká príležitosť sa už nemusí na-
skytnúť.
A v duchovnej službe, ktorú ako farári 
konáme, to nie je vždy iba o merateľ-
ných výsledkoch. Povedané biblický-
mi slovami: my sejeme, polievame, ale 
Boh dáva vzrast.

Ktoré aktuálne problémy 
považujete za prioritné?
Dnes sme zredukovali svoje ľudské 
potreby iba na materiálno. Boh však 
stvoril človeka komplexnejšie, ako 
korunu všetkého stvorenstva. Dnes 
sa nepochopiteľne celého toho bo-
hatstva života zriekame a strašne sa 
tak ochudobňujeme o mnohé krásne 
veci. 

Máte svoje obľúbené životné krédo?
„Pobožnosť so spokojnosťou je naj-
väčším ziskom.“ Sú to slová apoštola 
Pavla, ktoré v posledných rokoch in-
tenzívne prežívam.

Zhováral sa Slavomír Flimmel
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Mestská polícia

Polícia informuje

Spolu s chodcami sú cyklisti najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky.               FOTO: KR PZ Trenčín 

Polícia apeluje na bezpečnosť cyklistov
Súčasné poveternostné podmienky neprajú mi-

lovníkom zimných športov, ale skôr cyklistom. Jazda 
na bicykli v zimných mesiacoch resp. v období zhor-
šenej viditeľnosti má svoje špecifiká a najmä cyklisti 
by si mali uvedomiť, že ich môže byť horšie vidieť a 
brzdné dráhy vozidiel sú dlhšie. 

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia vývoja počtu do-
pravných nehôd s účasťou cyklistov, Krajský doprav-
ný inšpektorát v Trenčíne pripomína niekoľko zásad 
bezpečného správania sa.

Cyklisti:
- používajte na bicykli svetlá – vpredu biele, vzadu 

červené,
- používajte na bicykli odrazové sklá – vpredu biele, 

vzadu červené. Predné a zadné odrazové sklo môže 
byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnený-
mi na odeve alebo obuvi cyklistu, 

- používajte na oboch stranách pedálov oranžové 
odrazové sklá. Tieto môžu byť nahradené odrazový-
mi materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich 
blízkosti,

- používajte na prednom a zadnom kolese oranžo-
vé odrazové sklá. Tieto odrazové sklá môžu byť na-
hradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa 
alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch 
blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu,

- cyklisti myslite na to, že svetlá, odrazové sklá a ďal-
šie odrazové prvky, ktoré máte na odeve a podobne 
zaisťujú predovšetkým Vašu bezpečnosť a môžu Vám 
zachrániť život alebo zdravie. Inými slovami, majte 
na sebe alebo bicykli radšej viac svetiel a reflexných 
prvkov - aj nad rámec povinnej výbavy, ako menej, 

- aj počas dňa odporúčame mať výrazné farebné 

oblečenie,
- nejazdite na bicykli pod vplyvom alkoholu,
- pre vlastnú bezpečnosť používajte ochrannú pri-

lbu,
- dbajte na opatrnosť a svoju bezpečnosť pri odbo-

čovaní,
- dbajte na opatrnosť a svoju bezpečnosť pri ob-

chádzaní vozidiel,
- deti do 10 rokov smú jazdiť na bicykli aj po chod-

níku.
Vodiči motorových vozidiel
- ste povinní venovať sa plne vedeniu vozidla a sle-

dovať situáciu v cestnej premávke,
- zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť venujte star-

ším osobám. Najmä pre zníženú schopnosť zrakové-
ho a sluchového vnímania, zlý odhad vzdialenosti a 
dlhší reakčný čas,

- jazdite primeranou rýchlosť s ohľadom na viditeľ-
nosť, stav povrchu vozovky a pod.,

- osobitne buďte ostražití najmä počas jazdy skoro 
ráno, večer, keď prší,

- za dažďa počítajte s dlhšou brzdnou dráhou,
- myslite na to, že v mnohých prípadoch jazdia cyk-

listi na bicykli pod vplyvom alkoholu.
- dodržiavajte dostatočný bočný odstup od cyklis-

tov pri ich obchádzaní,
- počítajte s nepozornosťou a nedisciplinovanos-

ťou cyklistov, 
- dbajte o čistotu čelného skla a funkčnosť stiera-

čov,
- dbajte o čistotu a funkčnosť osvetlenia motoro-

vého vozidla.
KR PZ Trenčín 

ZDRAVIE

Chorobnosť v okrese hrozivo stúpla
Po poklese v predchádzajúcom týždni nabrali mi-

nulý týždeň akútne respiračné ochorenia v Púchov-
skom okrese opäť na intenzite. Chorobnosť sa zvýšila 
z predminulotýždňových 3809 ochorení na 100.000 
obyvateľov, na minulotýždňových hrozivých 4977 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť na ak-
útne respiračné ochorenia tak v Púchovskom okrese 
stúpla o viac ako 30 percent a bola opäť najvyššia v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. V žiadnom inom 
okrese Trenčianskeho kraja nepresiahla chorobnosť 
ani 3000 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Lekári v trenčianskom kraji nahlásili v minulom 
týždni 7875 akútnych ochorení, čo predstavuje 
priemernú chorobnosť 2456 ochorení na 100.000 
obyvateľov. V celokrajskom priemere zostali akútne 
respiračné ochorenia na úrovni predchádzajúceho 
týždňa. 

Z celkového počtu ochorení bolo 1677 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť v kraji klesla o tri per-
centá. Pre chrípku museli minulý týždeň v trenčian-
skom kraji prerušiť vyučovanie v šiestich základných 
a ôsmych materských školách.                    (r)

Učiteľka...
Hliadka mestskej polície zasahovala na žiadosť 

riaditeľky jednej zo stredných škôl v Púchove. 
Mestskí policajti kontrolovali päť osôb, ktoré faj-
čili. Keďže všetci kontrolovaní boli plnoletí a fajčili 
po skončení vyučovania, hliadka nezistila žiadny 
priestupok. 

Ošetrenie odmietla, zaplatila pokutu
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Hoštinskej ulici, kde 
pri bývalom bare mala spadnúť žena na zem a 
váľať sa na verejnom priestranstve, čo vzbudzo-
valo verejné pohoršenie. Mestskí policajti našli po 
príchode na mieste staršiu spiacu ženu. Na brade 
mala trochu krvi, ošetrenie odmietla. Na jej žia-
dosť ju previezli do miesta trvalého bydliska na 
slobodáreň na Ulici 1. mája. Hliadka vyriešila prie-
stupok proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta 20-eurovou pokutou. 

Pokuta mohla ísť na granule...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sa na súkromnom 
pozemku v záhradkárskej oblasti nad židovským 
cintorínom pohybuje pes veľkého vzrastu, z ktoré-
ho mal strach oznamovateľ i jeho rodina. Mestskí 
policajti na mieste našla bledohnedú krátkosrstú 
fenu stredoázijského ovčiaka. Pes nemal obojok, 
nezistilo sa ani jeho začipovanie, skončil v koterci 
za Podnikom technických služieb mesta Púchov. 
Mestskí policajti zistili majiteľa psa, za porušenie 
všeobecne záväzného nariadenia o chove psov 
mu udelili 30-eurovú pokutu. Po jej zaplatení mu 
psa vrátili.

„Fekalistu“ neidentifikovali
Kuriózny prípad riešili púchovskí mestskí po-

licajti. Telefonicky ich upozornili, že na Ulici za 
cintorínom pri mestskom cintoríne neznámy muž 
vytrhával igelitové vrecká zo stojana určeného na 
psie exkrementy. Muž mal zobrať všetky vrecká, 
nezostalo tam ani jediné. Dcéra oznamovateľa po-
skytla hliadke k nahliadnutiu videozáznam, ktorý 
zobrazoval predmetný skutok. Hliadka následne 
vykonala kontrolu priľahlých ulíc zameranú na 
zistenie osoby s negatívnym výsledkom. Mestskí 
policajti dostali mailom fotografiu neznámeho 
muža stojaceho pri smetnej nádobe na psie ex-
krementy, pričom vzhľadom na kvalitu fotografie 
nie je možné spoľahlivo určiť totožnosť osoby, 
ktorá zobrala igelitové vrecká pre svoju potrebu.

Púchovskí mestskí policajti riešia priestupok proti 
verejnému poriadku. Telefonicky ich upozornili na 
blatom znečistenú komunikáciu na Vsetínskej ulici.
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Maškarný ples organizácie zdravotne postihnutých
V piatok 14. februára 2020 sa 
v Dome kultúry Streženice 
konalo stretnutie členov a pri-
ateľov Základnej organizácie 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých Púchov. Pred-
seda organizácie Ján Petro v 
úvode akcie privítal čestných 
hostí - púchovskú poslankyňu 
Irenu Kováčikovú a prednostu 
MsÚ Ilava Petra Reginu, ktorí 
vystúpili s krátkymi pozdrav-
nými príhovormi. Nasledova-
la prehliadka fašiangových 
masiek, pohostenie a tradičná 
tanečná zábava.

S. Flimmel

Fašiangy v Horných Kočkovciach 2020
Všetci, ktorí sa radi zabavia v 
štýle starých tradícií boli sr-
dečne pozvaní v sobotu 15. 
februára na pochod masiek 
so živou hudbou s vopred 
naplánovanou trasou ulicami 
Horných Kočkoviec. Poprez-
liekané masky neobišli ani 
Kolonku a domov dôchodcov 
Hubertus a tak potešili klien-
tov svojou krátkou a veselou 
návštevou. Sprievod bol vese-
lý, spievalo sa, tancovalo a bol 
bohatý na rôzne masky. Za 
odmenu a námahu boli mas-
ky obdarovávané od očaká-
vajúcich občanov slaninkou, 

klobásami, vajíčkami, pravou 
kočkovskou babou a inými 
dobrotami od výmyslu sveta, 
vrátane tekutín na zahriatie. 
Fašiangy v tejto časti mesta 
pokračovali aj nasledujúcu 
sobotu 22. februára a to tra-
dičnou fašiangovou zábavou 
s bohatou tombolou a s po-
chovávaním basy v priesto-
roch reštaurácie Hradisko. 
Vďaka za organizáciu akcie 
patrí výboru mestskej časti č.7 
a všetkým občanom, ktorí sú 
za tradície a dobrú náladu.

Cyril Crkoň

Fašiangový sprievod v uliciach Dolných Kočkoviec
Dňa 15. 2. 2020 sa v Dolných 
Kočkovciach uskutočnil fa-
šiangový sprievod, ktorý je 
rozlúčkou s obdobím zábav a 
veselosti. V sprievode ste moh-
li stretnúť rôznorodé masky 
sprevádzané živou hudbou he-
ligónkárov. 

Obyvatelia obce sa tak mohli 
opäť zabaviť v spoločnosti fa-
šiangového sprievodu, kto mal 
chuť si aj zatancoval, zaspieval. 
Veľké poďakovanie za prípravu 
a zorganizovanie sprievodu pa-
trí členom Dobrovoľného ha-
sičského zboru Dolné Kočkov-
ce a tiež všetkým účastníkom, 
ktorí prišli a zapojili sa do sprie-
vodu a postarali sa o zábavu. 

Vyvrcholením fašiangov bude 
pochovávanie basy, ktoré sa 
uskutoční dňa 25. 2. 2020 o 
18:00 hod. v miestnom kul-
túrnom dome. Okrem fašian-
govej zábavy si návštevníci 
budú môcť tiež pochutnať na 
tradičnej škvarenine. Každý 
návštevník je srdečne vítaný. 

Martin Dolinský, 
starosta obce
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DENTÁLNA
HYGIENA

www.dentim.eu

Novootvorená ambulancia v Púchove, ktorá
profesionálne odstráni zubný kameň

a zabezpečí komplexnú dentálnu hygienu.

T. Vansovej 1699/69, Púchov
0948 033 488           info@dentim.eu



spravodajstvo 9

Parlamentné voľby už túto sobotu
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národ-
nej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Voľby sa konajú  
v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Oznam o volebných miestností 
v akých volebných okrskoch
V meste Púchov je pre voľby do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky 2020 
vytvorených 18 volebných okrskov. 
Občania oprávnení voliť dostali do do-
mácností oznámenia o čase a mieste 
konania volieb prezidenta Slovenskej 
republiky v termíne do 31. 1. 2020. 
Všetkých osemnásť volebných miest-
ností je situovaných do rovnakých 
priestorov ako v predchádzajúcich voľ-
bách v roku 2019: 

volebný okrsok          volebná miestnosť
č. 1 ZŠ Komenského 652/50
č. 2 ZŠ Mládežnícka 1434/16
č. 3 ZŠ Mládežnícka 1434/16
č. 4 ZŠ Mládežnícka 1434/16
č. 5 SOV, Nám. slobody 1400/12
č. 6 SOV, Nám. slobody 1400/12
č. 7 ZŠ Komenského 652/50
č. 8 ZŠ Gorazdova 1174/2
č. 9 ZŠ Gorazdova 1174/2
č. 10 ZŠ Gorazdova 1174/2
č.  11 Krytá plaváreň, Športovcov 895/1
č. 12 ZŠ Slovanská 330/23
č. 13 SOŠ Kolonka, I. Krasku 491
č. 14  býv. Zväzarm, Novonosická 1480/7
č. 15  bývalá stará škola, Nosice 125
č. 16 OV, Vieska-Bezdedov 13
č.17 OB, Ihrište 5
č. 18 Požiarna zbrojnica, Hoštiná 68

Prvé a druhé zasadanie 
okrskových volebných komisií
V zmysle § 18 zákona č.180/2014 Z. z. 
o podmienkach výkonu volebného 
práva sa uskutočnilo prvé zasadnutie 
okrskových volebných komisií dňa 20. 
1. 2020 v Divadelnej sále, Jednotliví 
členovia a zapisovatelia okrskových 
volebných komisii boli oboznámení s 
celkovými prípravami nastávajúcich 
volieb a podpísali sľub členov a zapiso-
vateľov okrskových komisií. Následne 
sa vykonalo poučenia členov a zapiso-
vateľov okrskových komisií pre voľby o 
ochrane osobných údajov. Najdôleži-
tejšou časťou tohto prvého zasadnutia 
bola voľba predsedu a podpredsedu 
okrskovej komisie pre voľby a odo-
vzdanie metodických pokynov. Ďalšie 
školenie predsedov, podpredsedov a 
zapisovateľov k volebnému zákonu a 
metodike spracovania výsledkov hla-
sovania vo voľbách sa konalo 10. 2. 
2020 v Divadelnej sále v spolupráci s 
Okresným úradom v Považskej Bystri-
ci.
 
Hlasovací preukaz
Voliči ešte môžu požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu, avšak už len 
osobne na mestskom úrade. Termín, 
do ktorého mohli požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu písomnou ale-

bo elektronickou formou vypršal dňa 
10. 2. 2020. O hlasovací preukaz už 
môžu požiadať len osobne, príp. pro-
stredníctvom splnomocnenej osoby 
priamo na MsÚ, č. dv. 14 a to do 28. 2. 
2020 do 14:00 hod. Ku dnešnému dňu 
(20. 2. 2020) evidujeme vydaných 283 
hlasovacích preukazov.
 
Voľba poštou zo zahraničia
Celkovo požiadalo o voľbu poštou zo 
zahraničia 184 voličov, ktorí majú trva-
lý pobyt v meste Púchov a v čase vo-
lieb sa zdržiavajú v zahraničí.  Najviac 
žiadostí sme zaznamenali z Česka, Veľ-
kej Británie, Nemecka a Švajčiarska. Ku 
dňu 20. 2. 2020 máme naspäť doruče-
ných 109 návratných obálok s hlasova-
cím lístkom vo vnútri. Návratná obálka 
s hlasovacím lístkom, ktorá bola doru-
čená na Ms, bude odovzdaná volebnej 
komisii v deň volieb.
 
MsÚ odoslal všetky zásielky ešte do-
konca pred zákonom stanovenou le-
hotou, t. j. posledné odchádzali 14. 1. 
2020  / pričom lehota bola do 25. 1. 
2020/ a napriek tomu sa nám ku dneš-
nému dňu vrátilo iba 59 percent ná-
vratných obálok s hlasovacím lístkom 
vo vnútri.  V médiách sa objavujú rôzne 
špekulácie o ovplyvňovaní volieb prá-
ve týmto spôsobom, ale pravda bude 

skôr vo fungovaní poštových služieb 
v zahraničí. Napr. zo Švajčiarska sú na-
späť už takmer všetky obálky, z Veľkej 
Británie je to horšie ( len 18 zásielok z 
30-tich), z Českej republiky je to 35 z 54 
obálok. Z Austrálie nedorazila ešte ani 
jediná obálka a z USA sú tu už dve z pi-
atich.  Možno  voliči zo zahraničia ešte 
neodoslali svoje hlasovacie lístky, ale 
naozaj treba prihliadať na doručovacie 
lehoty z jednotlivých krajín, aby sa ich 
hlasy dostali včas „domov“.

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchv

V budove bývalého Zväzarmu  
na Novonosickej 1480/7 

je volebný okrsok č. 14.

História volieb v Púchove v rokoch 1990 - 2016
Výsledky volieb v Púchove sa opro-
ti celoslovenským výsledkom líšia  
z viacerých dôvodov. Napr. na Slo-
vensku žije približne pol milióna 
Maďarov, v Púchove takmer žiadny 
a aj v iných štátoch v obciach a ma-
lých mestách občania volia zvyčajne 
inak ako v metropole alebo veľkých 
mestách. 

V prvých slobodných voľbách v roku 
1990 získal víťaz volieb VPN v Púchove 
o 2 % menej ako na celom Slovensku 
(27 % ku 29 %), zato SNS získala takmer 
dvakrát viac (26 % ku 14 %). V Púchove 
viac hlasov získalo aj KDH (25 % ku 19 
%) a naopak komunistická strana zís-
kala menej (11 % ku 13 %).

Veľké rozdiely vo volebných výsled-
koch boli aj vo voľbách v roku 1992, 
kedy sa rozhodlo o rozdelení Česko-

slovenska. Víťaz volieb HZDS získal na 
Slovensku 37 %, ale v našom meste až 
53 % hlasov. Podobný rozdiel ukázali 
výsledky volieb aj v roku 1994 – 35 % 
ku 49% hlasov pre HZDS Vladimíra Me-
čiara a 8 % ku 5 % pre SNS Jána Slotu.

Koniec mečiarizmu na Slovensku 
vo voľbách roku 1998 Púchovčania 
nepodporili. Na Slovensku HZDS zís-
kalo 27 %, v Púchov až 38 %, vládna 
SNS dostala 9 %, v Púchove až 15 %. 
Naopak Dzurindova SDK získala na 
Slovensku 26%, v Púchove len 23 % 
hlasov. Podobne tomu bolo aj vo voľ-
bách v roku 2002: HZDS získalo na Slo-
vensku len 19,5 %, v Púchove až 31,5 
%. Púchovčania okrem Mečiara volili 
Ficov SMER (16 %), dve SNS-ky (5 % a 
4 %), KSS (4%) a Gašparovičove HZD 
(3%). Návrat Mečiara a Slotu do vlády 
vedenej SMERom si v roku 2006 prialo 

na Slovensku necelých 50 % voličov, 
ale až 62% Púchovčanov (SMER 34 %, 
HZDS 14,5 %, SNS 13,5 %).

Vláda Ivety Radičovej, ktorá získala v 
roku 2010 na Slovensku tesnú väčši-
nu, v Púchove dostala podporu len 
necelých 40 % hlasov oproti 52,5 % 
hlasov pre dovtedajšiu vládu Fica, 
Mečiara a Slotu. Naopak posledné 
dve vlády Róberta Fica Púchovčania 
volili vo väčšom počte, než voliči na 
celom Slovensku. Jednofarebnú vlá-
du SMERu v roku 2012 zvolilo približ-
ne 44 % slovenských voličov a v Pú-
chove ju podporilo až 51 % hlasmi. 
V posledných voľbách v roku 2016 
si na Slovensku prialo pokračovanie 
vlády SMERu 28 % voličov, v Púchove 
získala strana SMER až 32 % hlasov 
voličov.

Slavomír Flimmel
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Zmeny v Púchovskej televízii od 1. 3. 2020

zastaralé. Televízia Považie dlhodobo 
vysiela oznamy a kultúrne pozvánky 
v modernom grafickom formáte vždy 
zhruba 5 minút pred každou párnou 
hodinou. V tomto grafickom bloku 
je priestor aj pre občiansku a podni-
kateľskú inzerciu, a tiež spoločenské 
oznamy. Momentálne rokujeme s 
Púchovskou kultúrou o možnostiach 
preberania inzercie a oznamov na do-
terajšom mieste. 

V úvode ste spomínali, že televízia 
Považie má širšie pokrytie. Skúste byť 
podrobnejší.
Áno, cieľom televízie Považie je nie 
len vysielať, ale aj byť čo najbližšie 
k divákovi. Vysielať iba cez klasické 
káblovky je dnes už nepostačujúce. 
Okrem vyššie spomenutých prevá-
dzkovateľov retransmisie, v ktorých 
samozrejme televízia Považie má aj 
svoj vlastný kanál, nás môžete naladiť 
aj v ďalších. Vysielame napríklad cez 
internetovú platformu ANTIK TV, kto-
rá je dostupná všade, kde je internet. 
Je možné tiež použiť aplikáciu Antik 
TV GO a sledovať plnohodnotnú te-
levíziu aj na mobilných zariadeniach 
a počítačoch. Rovnako vysielame cez 
najväčšieho mobilného operátora 
Orange TV. Pre divákov, ktorí nemajú 
káblovku, internet a ani DVB-T signál, 
ponúkame možnosť sledovania tele-
vízie Považie prostredníctvom sateli-
tu Hispasat 30W. Ten pokrýva svojím 
signálom celú Európu, takže Púchov-
ský magazín si od 1. 3. 2020 môžete 
pozrieť naozaj všade, aj na dovolenke 
pri mori.

Na záver, kde sa na Vás môžu diváci 
obrátiť so svojimi otázkami a námet-
mi? 
Kontaktovať nás môžete telefonic-
ky na sekretariáte televízie Považie v 
pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 
na telefónnom čísle 042–4261787, 
4261788, prípadne emailom na adre-
se tvpovazie@tvpovazie.sk. S našimi 
divákmi komunikujeme aj prostred-
níctvom facebookovej stránky face-
book.com/tvpovazie. Najaktuálnejšie 
informácie môžu diváci samozrejme 
nájsť aj na našej oficiálnej stránke 
www.tvpovazie.sk.

Slavomír Flimmel

V závere roka 2019 poslanci mestského zastupiteľstva uznesením schválili ušetrenie finančných prostried-
kov za vysielanie Púchovského magazínu formou transformácie vysielania prostredníctvom regionálnej 
televízie Považie. Aké zmeny nastanú sme sa spýtali riaditeľa televízie Považie Petra Galoviča. 

Počas viacerých rokovaní s vedením 
mesta, ako aj niektorými poslancami 
vznikala otázka, akým smerom sa má 
vysielanie uberať. Prevádzkovať samo-
statný kanál PúTV, ktorý dookola vy-
sielal prevažne textovú časť je v dneš-
nej dobe internetu a sociálnych sietí 
neperspektívne a zastaralé. Nakoľko 
okrem textových informácií sa vysie-
lal iba Púchovský magazín, prišlo sa 
k záveru, že bude efektívnejšie vysie-
lať Púchovský magazín v regionálnej 
televízií Považie, ktorá má podstatne 
širšie pokrytie, bohatšiu programovú 
štruktúru a tiež modernejšie vysielacie 
technológie. 

Čo teda čaká divákov po 1. 3. 2020? 
Zmena by mala byť samozrejme k lep-
šiemu. Diváci nebudú musieť nič pre-
laďovať ani vyhľadávať nový televízny 
kanál. Aktuálne vysiela PúTV prostred-
níctvom operátora SWAN, združenia 
majiteľov TKR Púchov, terestriálnym 
DVB-T vysielačom a v obmedzenej 
kvalite Magio TV. U všetkých týchto 
prevádzkovateľov retransmisie sa na 
aktuálnom televíznom kanáli PúTV 
začne od 1. 3. 2020 vysielať televízia 
Považie. 

Kedy budú môcť Púchovčania sledo-
vať Púchovský magazín, na ktorý sú 
zvyknutí?
Púchovský magazín sa bude vysie-
lať 4x denne v mierne pozmenených 
vysielacích časoch. Konkrétne o 7:25, 
13:25, 17:25 a 21:25 hod. Premiéra 
bude vždy v piatok o 21:25 hod. Vý-
hodou bude, že jednotlivé príspevky z 
Púchovského magazínu si budú môcť 
diváci pozrieť aj na internetovej strán-
ke www.tvpovazie.sk v sekcii ARCHIV 
a zložke Púchovský magazín. Nebude 
tam už zverejňovaný celý magazín, ale 
jednotlivé príspevky, čo zjednoduší 
vyhľadávanie. 

Čo bude s textovou časťou vysielania 
PúTV? 
Ako som už spomínal vyššie, vysiela-
nie infotextu v pôvodnej podobe je už 
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Púchovskí včelári rokovali

"Po chudobnom období znášok za 
posledné tri – štyri roky sa včelár-
ska sezóna 2019 ukazovala veľmi 
dobre. Bohužiaľ našu radosť poka-
zila silná melicitóza, tzv. cementový 
med, ktorý mali včelári veľký pro-
blém vytočiť a mnohí ho nemohli ani 
po viacnásobnom točení a striekaní 
vodou dostať von z rámikov. Takýto 
med sme mali po oblastiach od jari 
až po neskorú jeseň. Problém mali 
včelári, ktorí nechali takýto med 
v plodiskách, pretože pre včely je 
ťažko stráviteľný a ak včelstvo na 
takomto mede náhodou prežije, na 
jar ma určite silnú nozematózu a je 
značne zdevastované.

Jeseň nám priniesla teplo, menej 
peľu a značný problém s klieštikom, 
ktorého bolo vo včelstvách nadmer-
né množstvo. Aj ti včelári, ktorí liečili 
svoje včelstvá už počas júla a augus-
ta, mali problém s udržaným včel-
stiev. Prejavovalo sa to v septembri 
a októbri značnými rabovkami včel-
stiev až následným kolapsom včel-
stiev a na koniec prázdnym úľom...

V posledných rokoch prežíva naše 
včelárstvo veľké zmeny. Žiaľ všet-
ky sú negatívne. Začínajú sa silne 
prejavovať následky širokého po-
užitia systémových pesticídov v 
našom poľnohospodárstve, čo má 
za následok úhyn včiel a ostatné-
ho hmyzu. Súčasné poľnohospo-
dárstvo nie je schopné fungovať bez 

chemickej ochrany rastlín. V praxi 
to vyzerá tak, že keď sa jeden druh 
systémových pesticídov zakáže pre 
svoje negatíva, výrobca ponúkne 
ďalší, ešte zákernejší, ešte viac skry-
to pôsobiaci. Tento problém s ché-
miou nám sťažujú ešte nezodpoved-
né poľnohospodárske farmy, ktoré 
si hája svoju ekonomiku a striekajú 
plodiny aj mimo bezletového času 
včiel v rozpore s nariadeniami a 
zákonom. Bohužiaľ, včelári sú pri 
tomto bezmocní a niekedy je lepšie 
nemať repku takéhoto farmára v 
dolete svojich včiel.

Meniaca sa klíma spolu s použí-
vaným pesticídov v poľnohospo-
dárstve nám decimuje včelstvá, 
prináša kopu nepredvídateľných 
problémov a sklamaní. Do tohto 
vstupuje problém s klieštikom a 
následne s virózami, ktoré podľa 
najnovších zistení už medzi sebou 
mutujú a fungujú vo veľkej sym-
bióze s klieštikom. Teplá jeseň a 
teplá zima núti matky neustále 
plodovať, čo nám veľmi sťažuje 
zdravotnícke zásahy do včelstiev. 
Pokiaľ nevieme včas zastaviť plo-
dovanie matky a dostať včelstvo 
do bezplodového stavu, liečime ho 
zbytočne, neefektívne a včelstvo 
ide do svojej záhuby. Toto sa napl-
no prejavilo aj v roku 2019.

V poslednom období je obrovský 
problém dostať včelstvá do poža-
dovanej sily, udržať ich vo vyhovuj-
úcej sile a kondícií počas včelárske-
ho roka. Nevedia ho už zvládnuť ani 
dobrí včelári. Ešte väčší problém je 
pripraviť včelstvá v dobrej kondí-
cií bez klieštika na zimu. Bohužiaľ, 
včeláriť tak, ako sme včelárili pred 
desiatimi - pätnástimi rokmi, už ne-
jde. Musíme viac študovať, porov-
návať sa, musíme sa viac venovať 
včelstvám, musíme ich zodpovedne 
liečiť, kŕmiť, podnecovať a obno-

vovať. Musíme zabudnúť na dran-
covanie a tzv. dojenie včelstiev, 
musíme zabudnúť na našu ekono-
miku len rýchleho predaju medu, 
ale musíme viac včelstvám dopriať 
pohodu a nevystavovať ich stresu." 

V roku 2019 si púchovskí včelári pri-
pomenuli významne včelárske vý-
ročie - 100 rokov založenia prvého 
včelárskeho spolku v Púchove. Túto 
historickú udalosť si pripomenuli v 
auguste minulého roku na tradičnej 
včelárskej akcii, včelárskej nedeli pú-
chovského regiónu. Členská základ-
ňa základnej organizácie sa za jeden 
rok zväčšila zo 151 včelárov a 1659 
včelstiev (2018) na 179 včelárov a 
1665 včelstiev (2019). Výbor ZO po 
viacročnom úsilí spustil do prevádzky 
svoju webovú stránku http://puchov.
vcelari.sk. V závere správy predseda 
ZO Milan Janco vyslovil želanie, aby 
predvolebné stopercentné zvýšenie 
štátnej dotácie na opeľovaciu činnosť 
(4 eurá na včelstvo), ktorú nedávno 
vyplatilo ministerstvo pôdohospo-
dárstva, zostalo zachované aj ďalšie 
roky. Rokovanie včelárov prišla po-
zdraviť aj primátorka mesta Katarína 
Heneková, ktorá im poďakovala za 
ich prospešnú prácu a popriala veľa 
úspechov.

Slavomír Flimmel

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Štefana Závodníka Púchov sa v nedeľu 17. 2. 
2020 stretla na svojej výročnej členskej schôdzi. Správu výboru ZO o činnosti organizácie v roku 
2019 predniesol predseda Milan Janco, ktorý v nej uviedol:
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Základná umelecká škola Púchov v spolupráci s Mestom Púchov

Vás srdečne pozývajú na 

XII. Benefičný koncert

detská ľudová hudba Lachovček
dychový orchester ZUŠ Púchov

žiaci, učitelia a absolventi ZUŠ Púchov

HOSTIA KONCERTU

Jiří Helán 

Ľudová hudba Ivana Sadloňa

1.
MAREC

1600
HOD.

EVANJELICKÝ
KOSTOL

V PÚCHOVE

ÚČINKUJÚ

„Realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.“
Moravská hudobná tour 2020 - Morava nás nedelí, Morava nás spája

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!

Sobota: 7. 3. 2020
Snová exfúzia - vernisáž 
o 18:00 hod.
Srdečne vás všetkých pozývame na vernisáž 
obrazov mladej výtvarníčky Valentíny Vado-
czovej. Pomenovanie Snová Exfúzia nesie so 
sebou zviditeľnené obsahy, ktoré sa stávajú 
rukopisom potlačených procesov a chaotic-
kých fantázií. Tie nás sprevádzajú každodenným životom, spolu s naším (ne)
uvedomením si týchto javov. 
Exfúzia pre Valentínu Vadoczovú znamená vyňatie týchto obsahov z tajomna 
podvedmia do hmotnej podoby, kedy sa stávajú ľahšie zrozumiteľnými. Pri 
väčšine autorkiných obrazov platí, čím menej rozmýšľania nad samotným vý-
sledkom, tým viac úprimnosti na papieri. Napriek tomu však nie sú priamočia-
re ani jednoznačné, ponúkajú náhľad, niekedy pochopiteľný až na ďalší pokus.

Február/Marec
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

©
Ľ

U
B

O
R

 Š
E

B
A



púchovská kultúra 13

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 €.

Streda:  26. 2., 19.30 h

SVIŇA
Odohráva sa vo svete vysokej politiky, mafie bielych golierov, 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 nechýba. O nútenom sexe a drogách chce povedať 
na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobot-
nice 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 veľ-
ký vydierač, ktorý s ľuďmi narába ako so šachovými figúrkami. Lenže môže pravda prežiť, medzi 
ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc? Alebo sa boh peňazí neštíti ani vraždiť? Scenár a réžia: Mariana 
Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. Hrajú: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano Heriban, 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 €.

Piatok: 28. 2., 17.30 h       Sobota: 29. 2., 17.30 h

TEMPOS                                                                                                  
Hudobný dokument rozpráva príbeh Patrika „Rytmusa“ Vrbovského a jeho 30-ročnej rapovej ka-
riéry. Príbeh filmu je mapovaním cesty z nuly na vrchol - prehry, výhry a fakty. Film na pozadí zá-
roveň odhaľuje dejiny rapu a hip-hopu na Slovensku. Tri dekády slovenskej hip-hopovej scény sú 
prerozprávané samotným Rytmusom, kde odhalí rôzne zákulisné príhody či nečakané nástrahy a 
sklamania, ktoré vo svojej hudobnej kariére zažil. To všetko ho niečo naučilo, zmenilo, ale hlavne 
zoceľovalo. V dokumente sa okrem neho objaví množstvo tých, ktorí mu počas jeho tridsaťročnej 
cesty hip-hopom „skrížili“ cestu či priamo alebo nepriamo ovplyvnili jeho tvorbu. 
MN 15 rokov – SR  – Continentalfilm  – 90´ –  originál verzia –  dokument, hudobný, muzikál. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 28. 2., 19.30 h        Nedeľa: 1. 3., 17.30 h

PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA                                                                                                
Komédia, ktorá si uťahuje z kriminálok, ktorých sú dnes plné televízne obrazovky. Film využíva 
klišé kriminálneho žánru, a tak sa dej, ktorý divák pozná už z miliónov žánrových snímok z poli-
cajného prostredia, stal podhubím pre slovný humor a absurdne vygradované situácie. Na scéne 
sa objavuje major Prubner (David Novotný), jeho nová kolegyňa Skálová (Hana Vagnerová) a 
detektívi Rorýs (Martin Pechlát) s Dymákom (Lukáš Příkazký). Úloha, ktorú dostali od náčelníka 
kriminálky Drátka (Miroslav Táborský), je jasná – vyriešiť vraždu Starablažkovej. Kriminalisti o obe-
ti postupne vypátrajú, že úspešne vydierala, a preto sa jej niekto zbavil. Veľa stôp však nemajú a 
majorovi Prubnerovi navyše šliape na päty jeho nadriadený plukovník Drátek, ktorý mu dá na 
vypátranie vraha len týždeň – teda sedem dní!
MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm – 95 ´ – originál verzia – komédia, krimi. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 29. 2., 15.30 h       Nedeľa: 1. 3., 15.30 h

ĽADOVÁ SEZÓNA 3                                                                                                
Nenormálny ľadový medveď Norm spolu s nezničiteľnými lumíkmi je späť. Cool partička bude 
tentokrát zasahovať až v ďalekej Číne. Celý Sever je hore nohami z príprav na svadbu Normovho 
starého otca, ktoré má na starosti Norm. Situáciu ešte viac skomplikuje stretnutie s archeológom 
Jinom, ktorý nášho kráľa Severu poverí úlohou ochrániť vzácny čínsky artefakt. Keďže je Norm 
dobrák od kosti, prisľúbi, že artefakt doručí Jinovmu vnukovi do Pekingu na slávnosť konajúcu sa 
len raz za 100 rokov. O drahocenný predmet má však záujem aj zloduch Dexter, bývalý archeológ, 
ktorý je odhodlaný urobiť všetko preto, aby artefakt získal pre seba a speňažil. 
MP – USA – Bontonfilm – 90´ – slovensky dabing – animovaná komédia, rodinný. Vstupné  
5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Piatok: 28. 2.       veľká sála        19.00 h

DS MAKYTA: ZBOHOM RODINA - premiéra
Divadelný súbor Makyta v novej sezóne siahol po texte Vinka Moderndorfera „Mama zomrela dva-
krát“. Ide o čiernu komédiu, ktorú pod novým názvom  „Zbohom rodina“ upravil pre súbor hosťuj-
úci režisér Ján Chalupka. Podobne, ako v predchádzajúcich tituloch, súbor vsadil na komédiu, ten-
tokrát približujúcu vzťahy v rodine. Ide o pokrytectvo, boj o dedičstvo, ktorý prekračuje slušnosť a  
úctu človeka k človeku. Naviac hra poukazuje na naivitu starých ľudí, ktorí sa často stávajú cieľom 
bezcitných „šmejdov“. Premiéra! Vstupné 5 €.

Nedeľa: 8. 3.       veľká sála divadla      15.00 h

MDŽ V DIVADLE
Slávnostný program k Medzinárodnému dňu žien. Učinkujú žiaci ZUŠ Púchov, hudobný hosť: 
Marcela LAIFEROVÁ. Kvietok ako darček pre vás. Vstupné 3 €. Predpredaj v pokladni kina a online 
na www.kultura.puchov.sk. Podujatie je organizované pod záštitou primátorky mesta. 

   
PRIPRAVUJEME:

 13. 3. o 16.30 h, 19.30 h  RND: MUŽSKÉ ODDELENIE
 22. 4. o 19.00 h   LAKOMEC, divadelné predstavenie 
 4. 5. o 19.00 h   KVARTETO, divadelné predstavenie
 4. 6. o 19.00 h    WEST SIDE STORY, muzikál   

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. 

Streda: 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: 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.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na:  www.kino.puchov.sk Kompletný program na:  www.kultura.puchov.sk
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Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 25. 2.
Paradajková so syrom 
1. Peč. kur. stehno, hrášková ryža, kompót
2. Cuketovo-smotanové rizoto
3. Bravčový špíz so šampiň., zem. pyré
Dezert: Kokosové guľky 

Streda: 26. 2.
Mrkvový krém     
1. Divinové ragú, tagliatelle (6,50 €)
2. Šišky s lekvárom
3. Morčacia rolka so šunkou a syrom, ryža
Dezert: Smotanový krém s ovocím 

Štvrtok: 27. 2.
Minestrone Karpatia
1. Hov. kúsky na hrášku, zemiaky, zel. šalát
2. Špagety Aglio Olio e Peperoncino
3. Kurací Gyros, zemiakové hranolky
Dezert: Palacinka s nutelou

Piatok: 28. 2.
Hubová s mrveničkou
1. Brav. obrát. rezeň, zem. pyré, červ. repa
2. Zelen. šalát s tuniakom, vajíčkom a olivami
3. Morčacie prsia zapekané s baklažánom 
a syrom, zeleninová ryža
Dezert: Čokoládový trojuholník 

Jedáleň Púchovčan 
Cena menu od 4,20 Є
Utorok: 25. 2.
Strúčiková na kyslo
1. Tatranská brav. pochúťka, ryža/zem. placka
2. Krémové kur. prsia s parmez., penne

Streda: 26. 2.
Brokolicová s cestovinou
1. Hovädzia štefanská pečienka, ryža
2. Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka

Štvrtok: 27. 2.
Hovädzí vývar s rezancami
1. Peč. kur. stehno, pečeň. plnka, ryža, kompót
2. Frankfurtské bravčové soté, zem. halušky

Piatok: 28.2.
Syrová s opekaným chlebom
1. Brav. varené, burgundská om., knedľa
2. Morčacie prsia  „exkluzív“, ryža

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 25. 2. 
Šošovicová s párkom
Karfiolová s krupicovými haluškami 
1. Primátorsky kurací rezeň, zemiaková 
kaša, mrkvový šalát s ananásom 
2. Brav. krkovička (údená) s hrach. kašou a 
restovanou cibuľou, chlieb 
3. Zeleninové rizoto so syr. om. a rukolou 
4. Teplý cestovinový šalát s kuracím mä-
som, smotanou, tav. syrom a kukuricou
   
Streda: 26. 2.
Brokolicová krémová 
Hubová s mrveničkou 
1. Špenátový prívarok s kuracím steakom/
volské oko (výber), varené zemiaky 
2. Vypr. syrové trio (údený, eidam, encián), 
zem. hranolčeky, tatár. omáčka 
3. Domáce šišky s džemom, čaj 
4. Teplý cestovinový šalát s kuracím mä-
som, smotanou, tav. syrom a kukuricou
   
Štvrtok: 27. 2.
Krúpková s údeným mäsom a zeleninou 
Tekvicová krémová 
1. Bravčové karé s vypr. cibuľkou a bylinko-
vým maslom, dusená ryža 
2. Lasagne s bolonskou omáčkou a parme-
zánom, šopský šalát 
3. Vyprážaný tofu syr v zemiakovom cestíč-
ku, var. zemiaky s maslom, tat. omáčka 
4. Teplý cestovinový šalát s kuracím mä-
som, smotanou, tav. syrom a kukuricou 

Piatok: 28. 2. 
Hŕstková
Francúzska cibuľačka so syrovou bagetou 
1. Bravčové výpečky s kyslou kapustou a 
kysnutými knedľami 
2. Mexické kuracie soté, dusená ryža 
3. Chrumkavé pečené zemiaky, smotano-
vo-cesnakový dresing 
4. Teplý cestovinový šalát s kuracím mä-
som, smotanou, tav. syrom a kukuricou

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 5,00 Є
Utorok: 25. 2. 
Krúpková so zeleninou, chlieb 
1. Pečené kura, dus  ryža, miešaný kompót
2. Špenát. halušky s nivou a šampiňónmi
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska

Streda: 26. 2.
Hovädzí vývar s cestovinou, chlieb 
1. Brav. závitok plnený, syr. om., peč. zemiaky
2. Vyprážané šišky s džemom, čaj
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska

Štvrtok: 27. 2.       
Hrachová s údeným kolienkom, chlieb   
1. Vypráž. brav. rebierko, zem. kaša, uh. šalát  
2. Hubové krémové rizoto s parmezánom
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska

Piatok: 28. 2. 
Šalátová so zemiakmi a vajíčkom, chlieb
1. Kuracia čína, dusená ryža

2. Brokolicovo-syrový karbonátok, var. 
zemiaky, tat. omáčka
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 25. 2.
Hovädzí vývar RISI – BISI 
1. Domáce špenát. halušky s nivovou om.
2. Brav. segedínsky guláš, varená knedľa 
3. Tibet: Kuracie MANCHURIAN, chilli – 
cesnaková smažená ryža

Streda: 26. 2.
Hrachová s bylinkovými haluškami 
1. Domáce šišky o ovocným džemom 
2. Dusené hovädzie líčka na červenom 
víne a koreňovej zelenine, zemiakové pyré 
3. India: GIOGION ryba, LANCHA PARATHA, 
miešaný zeleninový šalát  

Štvrtok: 27. 2.
Hubová s mrveničkou
1. Vyprážaná treska, zemiak.–majonéz. šalát 
2. Prír. morčací plátok, smot.–šampiň. 
omáčka, dusená ryža, americké zemiaky 
3. India: Kuracie BHUNA GIOST, cesnakový 
chlieb NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Piatok 28.02.
Šošovicová s koreňovou zeleninou a 
bylinkami, chlieb 
1. Zapekané Cannelloni plnené špenátom 
a ricottou 
2. Vyprážaný kurací rezník v syrovom 
cestíčku, zemiakovo – hráškové pyré, šalát 
z čínskej kapusty a kukurice 
3. Tibet: Bravčové rebrá, KIMCHI šalát, 
sladká chilli omáčka

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 25. 2.
Kulajda, chlieb    
Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninkou     
1. Zapekaný kurací plátok s brokolicou, 
šunkou a syrom, dusená ryža 
2. Belehradský bravčový rezeň (zemiaky, 
paprika, paradajky, cibuľa)     
3. Miešaný šalát so syrovými nugetkami, 
bylinkový dresing, pečivo                               
4. Lucifero (pomodoro, saláma, šampiň., cibuľa)   

Streda: 26. 2.
Hrášková krémová, chlebové krutóny     
Slepačí vývar so špenátovými haluškami     
1. Morčací steak na pražský spôsob, ryža       
2. Zeleninové rizoto so strúhaným syrom
3. Šišky s džemom         
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, kukur., syr)    

Štvrtok: 27. 2.
Sedliacka, chlieb   
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Kurací drevorubačský steak so slaninkou 
a cibuľkou, ryža, hranolky         
2. Divinové stehno na dubákovej omáčke, 
karlovarská knedľa
3. Kur. rizoto s kukuricou, k. uhorka, str. syr 
4. Pizza Broccoli  (pomodoro, šunka, broko-
lica, syr, syr niva)                              

Piatok: 28. 2.
Zeleninová krémová, chlebové krutóny        
Slepačí vývar s mäskom a rezancami   
1. Kuracie prsia s pažítkovým prelivom, kari 
ryža, zeleninové obloženie    
2. Srbské ražniči, varené zemiaky  
3. Pstruh na masle, var. zemiaky, zel. obl.  
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľka, syr)
    

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 25. 2.
Kuracia so zázvorom a haluškami                                                                                                    
1. Hov. maxiburger so zeleninou a syrom 
čedar, hranolky a domáca ostrá omáčka
2. Kuracie kari prsia so šalátom zo šošovice 
a manga, dusená ryža
3. Cestoviny penne s cviklovým krémom, 
rukola a fetta syr 
4. Listovo-zeleninový šalát s fr. dresingom, 
bravčovou panenkou a toast z grilu                              

Streda: 26. 2.                                                                                                                                            
Tekvicovo-jablková so semienkami                                                                                           
1. Pošírovaný losos s citrónom so smotano-
vo-syrovým pórom a zemiakovou kockou
2. Hermelín v lístkovom ceste, korenené 
brusnice a gratin. zemiaky s polníčkom
3. Fašiangové šišky s džemom a karamelo-
vým lesným ovocím, šlahačka a mäta
4. Listovo-zeleninový šalát s fr. dresingom, 
bravčovou panenkou a toast z grilu                  

Štvrtok: 27. 2.                                                                                                                                            
Kokosovo - mrkvová polievka                                                                                                                             
1. Hydinový rezeň v zem. cestíčku, opekané 
zemiaky s paprikou a malý miešaný šalátik
2. Šampionovo-syrový špíz v trojobale, 
maslové zemiaky a tatárska omáčka
3. Cuketové špagety s mangom a avoká-
dom, mäsové guľky a grilovaná bageta                                                         
4. Listovo-zeleninový šalát s fr. dresingom, 
bravčovou panenkou a toast z grilu   
                 
Piatok: 28. 2.                                                              
Zemiakovo-smotanová s chlebo. krutónom
1. Hovädzie líčka dusené v Merlote, koreň. 
zelenina, brokol. pyré a silná balsamico om.
2. Vyprážaný karfiol so sezamom, kurkumo-
vé zemiaky a domáci pažítkový dresing
3. Krémové hubové rizoto zjemnené smo-
tanou a parmezánom, petržlenová vňať  
4. Listovo-zeleninový šalát s fr. dresingom, 
bravčovou panenkou a toast z grilu                     
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Župan TSK ocenil prácu s mládežou
Práca s mládežou je bezpochyby ná-
ročná, ale i obohacujúca. Pre človeka, 
ktorý ju robí s láskou je v rámci svojej 
pedagogickej praxe veľkým prínosom. 
Vždy platí pravidlo akcie a reakcie a 
interakcia medzi mladým a pracovní-
kom s mládežou môže byť rozvíjajúca 
ako pre obe strany.

Trenčiansky samosprávny kraj má 
ako prvý na Slovensku prepracovaný 
dôkladný systém spolupráce medzi 
jednotlivými mestami a je ním projekt 
Kraj a mestá spolu pre mladých. Koor-
dinátori z miest kraja implementujú 
opatrenia strategického materiálu pre 
prácu s mládežou. Za týmto všetkým 
stojí skvelá osoba, ktorá v práci s mla-
dými našla svoje poslanie. Je ňou Ing. 
Silvia Štefániková, ktorú nám môžu 
všetky kraje závidieť. Patrí jej veľké 
poďakovanie za to, čo sa jej podarilo 
nastaviť, ale i zrealizovať v projekte. 

Súčasťou bolo i oceňovanie za prínos 
pre rozvoj práce s mládežou v Tren-
čianskom samosprávnom kraji, ktoré 
župan Ing. Jaroslav Baška udeľoval 
14.2.2020 v Trenčíne. Ocenenie za 
prínos v práci koordinátorov žiac-

kych školských rád bolo udelené Ing. 
Mariane Jašekovej zo Spojenej školy 
I. Krasku v Púchove, cenu za prácu v 
rámci programu DofE – medzinárodná 
cena vojvodu z Edinburghu, bolo ude-
lené Mgr. Miriam Pagáčovej z Gymná-
zia v Púchove. Za koordinátorov si svo-
je ocenenie odniesla i riaditeľka Centra 
voľného času Včielka a koordinátorka 
práce s mládežou za mesto Púchov 
PaedDr. Alena Strýčková. 

CVČ je inštitúcia zameraná priorit-
ne na prácu s mládežou a vypĺňanie 
voľnočasových aktivít. V dobe tech-
nológií a sociálnych sietí má pridanú 
hodnotu ľudský kontakt a možnosti 
realizácie mladých ľudí v ich voľnom 
čase. CVČ ponúka priestor, vypoču-
tie a príležitosti pre mladých, ktorí by 
chceli čokoľvek pre svoje okolie uro-
biť a vedia sa ozvať, keď sa im niečo 
nepáči. Okrem iného si vychováva i 
nástupcov, mladých vedúcich krúž-
kov, z radov našich odchovancov. Z 
projektov práce s mládežou je CVČ 
momentálne zapojené okrem projek-
tu Kam spolu pre mladých do projektu 
Výmeny mládežníckych parlamentov 
medzi mestami Púchov, Kežmarok, 

Šaľa a Stará Ľubovňa, ďalej do projek-
tu Youth Work Quality Focus – v spolu-
práci s ČR pre nastavenie kvality práce 
s mládežou. 

Ako v minulom roku i v tomto pripra-
vujeme diskusné fóra pre mladých, 
okrúhle stoly s predstaviteľmi ko-
munálnej politiky, workshopy pre 8. 
ročník na podporu výberu strednej 
školy. Dávame mladým priestor na 

dobrovoľnícke aktivity v meste a pod-
porujeme ich v zmysluplnej činnosti a 
osobnostnom raste. Za toto patrí veľ-
ká vďaka našej pani riaditeľke, ktorá 
venuje týmto aktivitám celé svoje srd-
ce a realizuje ich často i na úkor svojho 
voľného času. Veríme, že úspechov v 
tejto oblasti bude pribúdať a mladí v 
našom meste nás budú brať ako rov-
nocenného partnera.

CVČ Včielka Púchov

Pasovanie prvákov na CZŠ sv. Margity 
A je to tu! Veľmi očakávaný deň pre 
našich najmenších školopovinných 
žiakov – prvákov nastal v stredu 19. 
2. 2020. Už niekoľko dní, hlavne pri 
nácvikoch, sa nevedeli dočkať, kedy 
nastane tento ich veľký okamžik.
Tradičnú iniciatívu prevzali žiaci 9. 
ročníka, ktorí so svojou triednou uči-
teľkou, pani Mgr. Jakúbkovou nacvi-
čili slávnostný a  zábavný program.
S odbitím 16. hodiny sa všetko  moh-
lo začať. Rodičia poslednýkrát pohľa-
dom skontrolovali svoje deti a pro-
gram sa začal.

Deviataci si pripravili množstvo súťa-
ží, hier, otázok, ktoré preverili znalosti 
a vedomosti našich prvákov.Prváči-
kovia sa spolu s nimi ocitli v rozpráv-
kovom kráľovstve. Tu ich čakal kráľ, 
Červená čiapočka, trpaslík, kocúr v 
čižmách, Popoluška, Princezná Bella 
a Šmolko. Rozprávkové postavy, kto-
rým zlý čarodejník  niečo ukradol, a 
tak každej  rozprávke prekazil šťastný 
koniec. 

Všetci malí žiaci boli veľmi šikovní, so 
zadanými úlohami, hrami, obrázka-
mi si rýchlo a krásne poradili, a boli 

aj sladko odmenení. Prváci  zachránili  
rozprávkové kráľovstvo a spolu so 
staršími deviatakmi vytvárali zohraté 
dvojice, trojice. Nakoniec slávnostne 
zložili sľub a boli pasovaní za prváka, 
prváčku našej cirkevnej školy. 

Za výbornú prácu – odmena – a tak 
to bolo aj u nás. Spoločne s najstar-
šími, ich triednymi učiteľkami sme 
si ešte precvičili svoje kĺbiky na spo-
ločnej diskotéke. Myslíme, že z týchto 
našich školákov budú úspešní žiaci a 
podľa toho čo predviedli, sa nestratia 
ani v budúcom živote.

CZŠ sv. Margity

Aktuálne spod Lachovca: “Auto vírus” pri Zdraví...
Ako ste mali možnosť v minu-
lých vydaniach PN čítať, chrípko-
vý vírus v Púchove nie je ešte na 
ústupe, vo svete aktuálne špeci-
alisti riešia zvládnutie zastavenia 
šírenia korona vírusu a my Pod 
Lachovcom už roky zápasíme s 
„auto vírusom“ v podobe dennej 
invázie áut rôznych mutácií a 
ŠPZ. Aj napriek ráznym zmenám 
poplatkov za parkovanie, zavede-
niu parkovného na celom území 
mesta a častejším kontrolám áut 
a reštrikčným opatreniam uplat-
ňovanými príslušníkmi MsP sa v 
podstate nič nezmenilo. Spomí-
naná chrípková sezóna a jediné 
relatívne komplexné zdravotné 
stredisko (NsP Zdravie) v okrese 
spôsobujú každodenne neskutoč-
nú inváziu motorových vozidiel, 
ktoré agresívne zapĺňajú všetky 
parkoviská aj chodníky nielen Pod 
Lachovcom a na Ulici J. Kráľa, ale 
aj Za cintorínom a pri panelákoch 
na Sedlišti neďaleko kruháča... 
Mnohí vodiči nerešpektujú ani 
zvislé, ani vodorovné dopravné 
značenie, čo komplikuje aj plynu-
losť prevádzky MAD. 

Ani desiatky nových parkovacích 
miest vybudovaných vlani domá-
cim obyvateľom v čase invázie cca 
od 6:00 do cca 15:00 príliš nepo-
mohli a tak spomínaný “auto vírus” 
negatívne ovplyvňuje ich psychiku, 
keď po návrate z nočnej alebo ná-
vrate z mesta nemôžu na “svojom” 
parkovisku zaparkovať. 

Či sa nám podarí vyvinúť “účinnú 
vakcínu” proti tomuto novodobé-
mu a veľmi agresívne sa šíriacemu 
vírusu je otázne, ale vo VMČ č.1 sa 
o to permanentne snažíme. Chýba 
nám však systémová podpora na-
vrhnutých riešení na MsÚ a hlavne 
rýchlosť ich realizácie, ako je naprí-
klad s vedením NsP predrokovaná 
možnosť výstavby 36 parkovacích 
miest pre zamestnancov, výborom 
MČ dohodnutý a nie naplno vyu-
žívaný prenájom 20 parkovacích 
miest pre zamestnancov NsP v Se-
nior-klube, neriešená PD prepoje-
nia JK a Ho a iné... Verím však, že aj 
túto bariéru prekonáme pre dobro 
a v prospech našich obyvateľov.

Pavel Melišík, poslanec MsZ
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GYMNÁZIUM   PÚCHOV 

 v školskom roku 2020/202  otvára triedu     PRÍMA   osemročného štúdia 

Rodičia žiakov 5. ročníka! 
Využite túto príležitosť a prihláste svoje dieťa do našej školy! 

Termín odovzdania prihlášky:  riaditeľovi ZŠ do 10.4.2020, riaditeľovi gymnázia do 20.4.2020. 
Termín prijímacích skúšok: 11. alebo 14.5.2020– písomná skúška zo slovenského jazyka a matematiky 
      Žiakom ponúkame inšpiratívne ľudské a materiálne prostredie pre vlastný rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí pre žiakov 5. ročníka a ich rodičov : 10.3.2020  od 14,30 do 17,00. 

 

GYMNÁZIUM PÚCHOV

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

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

každý deň
rýchlejší

Ján Volko

mesačne
už od 9,99 €

OPTICKÝ
INTERNET

A292_824_inzercia TO.doma_Puchovske noviny 204x134.indd   2 02/10/2019   11:22
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NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

Na základe dohody medzi 
Eden Rehab, s.r.o. a Medella, 

s.r.o. sa budú služby Eden 
Rehab od 1. marca 2020 

poskytovať v nových 
priestoroch na adrese 

Svätoplukova 1463, Púchov, 
budova sTC. 

Viac informácií na info@medella.sk 
alebo na 042/2999 005 a 0907 845 129 

 

 

Viac informácií na info@medella.sk
alebo na 042/2999 005 a 0907 845 129

Vážení pacienti Rehabilitačnej 
ambulancie EDEN REHAB, dovoľujeme 

si Vám oznámiť,  že rehabilitačné služby 

pre Vás sa budú od 1.marca 2020 

poskytovať v nových priestoroch na 

adrese Svätoplukova 1463, Púchov 
v budove sTC. 

Tešíme sa na Vašu návštevu
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Hokej - 2. liga, finále play-off skupiny A

Draci si nesplnili domácu úlohu, 
vo finálovej sérii je stav 1:1

Nástup na finálovú sériu, z ktorého šli zimomriavky. Fantastická divácka kulisa dala stretnutiu ten správny ná-
boj.                                        FOTO: Facebook

Hostia z Pohronia potvrdili, že sú kvalitný súper, bran-
kár Púchov sa neraz zapotil. 

Jeden z rozhodujúcich momentov prvého finále - 
Dmitriev zvyšuje na 3:1 pre Púchovčanov. 

Žiaru nad Hronom pomohol aj majster sveta Marek 
Uram k zisku jedného víťazstva v Púchove.

Púchovčania bojovali ako levy... 

Romanovovi sa na trestnú lavicu príliš nechcelo...

Finále play-off – skupina A
1. zápas:
MŠK Púchov – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 

4:3 (0:0, 3:1, 1:2), stav série 1:0, 26. Trenčan (Mado-
vý, Putala), 31. Zúbek (Pšurný, Dmitriev), 36. Dmitriev 
(Mikuš), 51. Zúbek (Romanov, Mikuš) – 25. Magdolen 
(Tatár, Nadášdi), 44. Nadášdi (Chelpčok, Heckl), 57. 
Jakubík (Uram, Magdolen)

Strely na bránku: 34/42, presilovky: 4/1 – 4/1, zá-
kroky brankárov: 39/30, rozhodovali Štefík, Baluška, 
Drblík, Makúch, 1221 divákov

Efektný úvodný vstup na ľadovú plochu pred 
stretnutím vystriedal po úvodnom hvizde prvého 
finále play-off západnej skupiny druhej hokejovej 
ligy výborný hokej, ktorý zniesol prvoligové kritériá. 
Púchovčania akoby mali spočiatku zviazané ruky z 
prílišnej zodpovednosti, napriek niekoľkým príleži-
tostiam nedokázali v prvej dvadsaťminútovke do-
stať puk za chrbát hosťujúceho brankára. A keďže 
ani hostia sa nedokázali presadiť proti spoľahlivému 
Hrušíkovi v bránke Púchova, diváci v prvej tretine gól 
nevideli. 

V druhom dejstve sa Žiar dostal do vedenie v 25. 
minúte gólom Magdolena, no Púchovčania už o 50 
sekúnd odpovedali vyrovnávajúcim gólom Trenčana, 
ktorému asistovali Madový a Putala – 1:1. V polovici 
druhej tretiny bol na konci peknej akcie Pšurného 
s Dmitrievom Zúbek, ktorý strhol vedenie na stra-
nu domácich – 2:1. Asi rozhodujúcim momentom 
stretnutia bol gól Dmitrieva po Mikušovej prihrávke 
v 36.minúte, Púchov odskočil na dvojgólový rozdiel 
– 3:1. 

V záverečnej tretine v 44. minúte z presilovky Ná-
dašdi znížil, no o päť minút neskôr Zúbek svojim dru-
hým gólom zvýšil opäť na dvojgólový rozdiel – 4:2. 
Tri a pol minúty pred koncom strelil kontaktný gól 
Žiaru Jakubík, no Púchovčania už záverečnému tlaku 
odolali a pripísali si cenné prvé víťazstvo v sérii.   

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík – Kvocera, Mikuš, Dmitriev, Pšurný, Zúbek 

– Brňák, Božik, Jakubec, Šedivý, Huňa – Putala, Ha-
luška, Šimček, Romanov, Trenčan – Madový, Zemko, 
Prus, Bajtala, tréner Branislav Okuliar

Zostava Žiar nad Hronom: 

Šimko – Dubina, Guttmann, Nociar, Molnár, Nádaš-
di, Tomaška – Dobrý, Chlepčok, Iždinský, Magdolen, 
Uram, Heckl, Jakubík, Jaško, Srnka, Stumpel, Goga, 
Halama, Tatár, tréner Lukáš Opáth

2. zápas:
MŠK Púchov – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 

2:3 (1:0, 0:1, 1:2), stav série 1:1, 15. Trenčan (Roma-
nov), 58. Jakubec (Božik, Brňák) – 32. Dobrý (Nádaš-
di, Stupmel), 44. Dobrý (Goga, Stumpel), 45. Jakubík 
(Uram, Jaško)

Strely na bránku: 41/35, presilovky 4/0 – 4/0, rozho-
dovali Výleta, Baluška, Tvrdoň, Jurčiak, 1357 divákov

Po sobotnom víťazstve v prvom finále play off oča-
kávali diváci triumf aj v druhom stretnutí. Na púchov-
ský zimný štadión ich prišlo rekordných takmer 1400. 
Domáci boli aktívnejší ako v prvom stretnutí a do ve-
denia šli v prvej tretine po góle Trenčana – 1:0. V dru-
hej tretine sa Púchovčania napriek prevahe strelecky 
presadiť nedokázali. Naopak, v polovici druhého dej-
stva vyrovnal Dobrý, jedným z asistentov bol aj ma-
jster sveta Jozef Stumpel v drese hostí. V záverečnej 
tretine doplatili Púchovčania na dva zlepené góly, v 
rozpätí necelej minúty inkasovali z hokejky Dobrého 
a Jakubíka – 1:3. Potom domáci zvýšili obrátky a vý-
sledkom bol kontaktný gól Jakubca po asistenciách 
Božika a Brňáka. 

O záverečný tlak sa pripravili Púchovčania fatálnou 
chybou, keď si necelú pol minútu pred koncom ne-
ustrážili počet hráčov na ľadovej ploche a inkasovali 
dvojminútový trest. Žiar nad Hronom tak splnil cieľ a 
vyhral aspoň jedno stretnutie v Púchove. Rad je teraz 
na Púchovčanoch, aby si na budúci víkend požičané 
vzali späť na Pohroní. 

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň, Hrušík – Hudík, Kvocera, Putala, Brňák, Ma-

dový, Mikuš, Božik, Haluška – Jakubec, Dmitriev, Ši-
míček, Zemko, Pšurný, Romanov, Šedivý, Prus, Huňa, 
Deneš, Trenčan, Zúbek, tréner Branislav Okuliar 

Zostava Žiar nad Hronom: 
Šimko – Dubina, Guttmann, Nociar, Molnár, Nádaš-

di, Tomaška – Dobrý, Chlepčok, Iždinský, Magdolen, 
Uram, Heckl, Jakubík, Jaško, Srnka, Stumpel, Goga, 
Halama, Tatár, tréner Lukáš Opáth

(r)
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Dorast po základnej časti na šiestom mieste

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

Hokej mládež

Extraliga dorast
39. kolo: 
MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš 5:2 

(1:1, 2:0, 2:1), 3. Urban (Pobežal), 38. Plochotkin 
(Rusnák), 40. Hrubo (Urban, Pobežal), 42. Moravan-
ský (Plochotkin), 45. Urban (Pobežal, Plochotkin)

Strely na bránku: 36/29, presilovky: 11/4 – 10/1, 
rozhodovali Drblík, Makúch, Hodoň, 75 divákov

Zostava MŠK Púchov: 
Boľo – J. Pobežal, Hrubo, Urban, Moravanský, Kuriš 

– Majerník, Vojtech, Rusnák, Plochotkin, Papán – Gr-
bál, Krajčoviech, Šmigura, M. Pobežal, Šimík – Druga, 
Bubela, Mišák, Suchánek, Kováčik, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky 39. kola: Košice – Nitra 3:5, Ska-
lica – Michalovce 5:2, Slovan Bratislava – Poprad 6:4, 
Martin – Spišská Nová Ves 5:4, Žilina – Trnava 2:3 pp, 
Trenčín – Banská Bystrica 6:3

40. kolo: MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš 
3:2 (1:1, 0:0, 2:1), 17. Rusnák (Plochotkin), 57. Urban 
(Plochotkin, Rusnák), 59. Majerník (Urban)

Strely na bránku: 48/30, presilovky: 4/0 – 2/0, 
rozhodovali Drblík, Hodoň, Tvrdoň, 60 divákov

Zostava MŠK Púchov: Boľo – J. Pobežal, Hrubo, 
Urban, Moravanský, Kuriš – Majerník, A. Vojtech, 
Rusnák, Plochotkin, Papán – Grbál, Krajčoviech, 
Mišák, M. Pobežal, Šimík – Druga, Bubela, M. Vojtech, 
Suchánek, Kováčik, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 40. kola: Košice - Nitra 2:1, Ska-
lica – Michalovce 4:3 pp, Slovan Bratislava – Poprad 
3:2, Martin – Spišská Nová Ves 2:5, Žilina – Trnava 2:6, 
Trenčín – Banská Bystrica

1. Košice 52 34 3 6 9 204:108 114
2. Nitra 52 35 3 2 12 207:102 113
3. Trenčín 52 35 2 3 12 226:108 112
4. Slovan 52 29 7 3 13 197:127 104
5. Poprad 52 31 2 7 12 180:115 104
6. Púchov 52 31 3 7 11 178:115 103
7. Trnava 52 26 8 1 17 171:133 95
8. B. Bystrica 52 28 4 1 19 162:127 93
9. Martin 52 18 6 4 24 135:171 70
10. Michalovce 52 14 3 2 33 140:204 50
11. Sp. N. Ves 52 11 2 7 32 130:197 44
12. Žilina 52 10 3 4 35 101:219 40
13. Skalica 52 7 5 3 37 97:224 34
14. L. Mikuláš 52 2 2 3 45 96:277 10

   Kadeti
15. kolo: 
HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 3:2 (1:1, 

1:0, 1:1), 9. Šamaj (A. Hudík, Žemla), 41. A Hudík (Ša-
maj)

Strely na bránku: 17/26, presilovky: 4/1 – 7/1, roz-
hodovali Miškech a Trnka, 60 divákov

Zostava MŠK Púchov: 
S. Urban – F. Pobežal, Škultéty, Hudík, Žemla, Šamaj 

– Pišoja, Svinčák, Vojtech, Pancza, Hajas – Kohutiar, 
Lezzani, Kľučka, Toman, tréner Rudolf Dráb

Ostatné výsledky 15. kola: 
Martin – Trenčín 2:8, Poprad – Nitra 0:2, Zvolen – 

Žilina 4:3, Michalovce – HOBA Bratislava, Košice – Tr-
nava – nehrali

16. kolo:
HKM Zvolen – MŠK Púchov 1:5 (0:2, 0:0, 1:3), 6. 

Šamaj (Lazkov, Hajas), 11. Kohutiar (Kľučka), 47. Ša-
maj (Pancza, Urban), 56. Pišoja (Škultéty, Kľučka), 60. 
Hajas (Svinčák, Lezzani)

Strely na bránku: 27/42, presilovky: 6/0 – 8/1, roz-
hodovali Šebeň, Paulík, 65 divákov

Zostava MŠK Púchov:  
S. Urban – F. Pobežal, Škultéty, Hudík, Žemla, Pišo-

ja – Kľučka, Kohutiar, lazkov, Pancza, Hajas – Mikovič, 
Hrenák, Lezzani, Šamaj, Toman – T. Pobežal, Svinčák, 
tréner Rudolf Dráb

Ostatné výsledky 16. kola:
Martin – Nitra 6:5, Banská Bystrica – Žilina 4:1, Pop-

rad – Trenčín 1:6, Košice – HOBA Bratislava, Michalov-
ce – Trnava nehrali
1. Trenčín 17 16 1 0 84:24 33
2. Nitra 15 11 2 2 70:36 24
3. Slovan 13 9 0 4 58:32 18
4. Michalovce 14 9 0 5 56:41 18
5. MŠK Púchov 16 8 2 6 48:41 18
6. Košice 14 7 2 5 42:37 16
7. Trnava 14 5 3 6 37:42 13
8. B. Bystrica 17 4 4 9 47:61 12
9. Martin 15 5 2 8 41:55 12
10. Poprad 16 6 0 10 37:59 12
11. Zvolen 16 4 3 9 44:67 11
12. Žilina 16 4 2 10 36:58 10
13. HOBA BA 12 2 2 8 27:43 6
14. Ružinov 13 2 1 10 33:64 5

Program 17. kola: 
MŠK Púchov – MHA Martin (29. 2. o 14.00), Žilina 
– Poprad, Trenčín – Michalovce, Nitra – Košice, Slo-
van Bratislava – HOBA Bratislava, Ružinov Bratislava 
– Trnava

Program 18. kola: 
MŠK Púchov – HK ŠKP Poprad (1. 3. o 13.00), 

Žilina – Martin, Nitra – Michalovce, Trenčín – Košice, 
Trnava – Slovan Bratislava, Ružinov Bratislava – HOBA 
Bratislava  

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

Púchov 3:13 (2:2, 1:6, 0:5), 4. Palan (Smolka, Cebo), 
11. Pobežal, 22. Lazkov, 22. Vrtiel (Hazala, Brežný), 24. 
Pobežal (Palan), 25. Brežný (Behan), 33. Palan (Garaj), 
37. Gajdoš (Brežný), 41. Pobežal (Lazkov, Gajdoš), 42. 
Palan (Brežný, Garaj), 48. Smolka (Mikovič), 53. Garaj 
(Ceno), 54. Vrtiel (Brežný, Palan)

Ostatné výsledky 13. kola: 
Altis Orava – Žilina 3:10, Banská Bystrica – Zvolen 

8:5
1. MŠK Púchov 13 10 2 1 96:39 22
2. Žilina 13 6 3 4 63:33 15
3. Altis 13 7 1 5 56:56 15
4. B. Bystrica 13 6 3 4 59:62 15
5. Zvolen 13 1 4 8 35:62 6

6. L. Mikuláš 13 2 1 10 43:100 5
Program 14. kola: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina (27. 2. o 9.00), Altis 
Orava – Zvolen, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica

Program 15. kola: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen (29. 2. o 9.00), Banská 

Bystrica – Altis Orava, Liptovský Mikuláš - Žilina    
7. HT
13. kolo: MHK Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 

3:2 (2:1, 0:0, 1:1), 4. Vrtiel (Langer, Suchánek), 57. 
Suchánek (Vrtiel)

Ostatné výsledky 13. kola: 
Banská Bystrica – Zvolen 10:2, Žilina – Martin 2:2

1. B. Bystrica 13 9 1 3 85:45 19
2. Zvolen 13 7 2 4 64:54 16
3. Žilina 13 4 4 5 48:49 12
4. L. Mikuláš 13 6 0 7 60:77 12
5. Martin 13 4 3 6 63:58 11
6. MŠK Púchov 13 3 2 8 46:83 8

Program 14. kola: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina (27. 2. o 11.30), Mar-
tin – Zvolen, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica

Program 15. kola:
 MŠK Púchov – HKM Zvolen (29. 2. o 11.30), Lip-

tovský Mikuláš – Žilina, Martin – Banská Bystrica    
1. liga mladší žiaci
6. HT
10. kolo: MŠK Púchov – MHK Dubnica nad Vá-

hom 8:3
Ostatné výsledky 10. kola: 
Prievidza – Banská Bystrica 10:3, Rimavská Sobota – 

Detva 5:1, Dolný Kubín – Ružomberok 5:6
1. Prievidza 10 9 0 1 73:39 18
2. MŠK Púchov 9 6 1 2 67:34 13
3. Dubnica 10 6 1 3 58:47 13
4. D. Kubín 9 6 0 3 64:35 12
5. R. Sobota 10 4 0 6 45:54 8
6. Ružomberok 9 3 0 6 33:55 6
7. B. Bystrica 10 2 0 8 32:75 4
8. Detva 9 1 0 8 24:57 2

Program 11. kola: 
Koliba Detva – MŠK Púchov (29. 2. o 9.00), Prievi-
dza – Dolný Kubín, Ružomberok – Rimavská Sobota, 
Banská Bystrica – Dubnica nad Váhom 

5. HT
10.  kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 6:8
Ostatné výsledky 10. kola: 
Zvolen – Martin 3:9, Prievidza – Banská Bystrica 

4:11, Dolný Kubín – Liptovský Mikuláš 6:4
1. Martin 9 8 1 0 101:29 17
2. MŠK Púchov 8 6 1 1 63:31 13
3. B. Bystrica 9 6 0 3 93:49 12
4. Žilina 9 4 0 5 52:59 8
5. Zvolen 9 3 1 5 48:60 7
6. Prievidza 10 3 0 7 54:75 6
7. D. Kubín 8 3 0 5 43:87 6
8. L. Mikuláš 10 1 1 8 43:107 3

Program 11. kola: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov (27. 2. o 11.30), Žilina 
– Martin, D. Kubín – Prievidza, Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš

Program 12. kola: 
MHA Martin – MŠK Púchov (29. 2. o 12.30), Žilina 

– Dolný Kubín, Zvolen – Banská Bystrica, Prievidza – 
Liptovský Mikuláš 
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Stolný tenis

V oblastnom derby Lysá i D. Kočkovce bez výhry
4. liga muži 
V 21. a 22. kole nastúpili  obaja zástupcovia Púchov-

ského okresu v oblastných derby proti Dolnému 
Moštencu a Ladcom. Kým víťazstvo nad favorizova-
ným Dolným Moštencom sa nečakalo (i keď Dolné 
Kočkovce zohrali vyrovnanú partiu), v stretnutiach 
s Ladcami sa čakali víťazstvá Lysej a Dolných Kočko-
viec. Nestalo sa, obe stretnutia skončili remízou, čím 
Ladce urobili výrazný krok ku záchrane v súťaži. 

21. kolo: 
STK Dolný Moštenec – Slovan Dolné Kočkovce 

11:7, Janiš 4, R. Škrabko 1, J. Škrabko 1, štvorhra, Tat-
ran Ladce – Lysá pod Makytou 9:9, Trenčianske Bo-
huslavice – Chocholná-Velčice 12:6, Handlová – La-
zany B 11:7, Oslany – Tužina 11:7, Trenčianska Teplá 
B – Trenčín D 17:1, Trenčianske Jastrabie – Otrhánky 
8:10

22. kolo: Tatran Ladce – Slovan Dolné Kočkovce 
9:9, Janiš 3, R. Škrabko 3, J. Škrabko 1, Michalec 1, 
štvorhra, STK Dolný Moštenec – STK Lysá pod Ma-
kytou 14:4, Panáček 2, Schulcz 2, Handlová – Tužina 
10:8, Oslany – Lazany B 11:7, Trenčianska Teplá B – 
Otrhánky 15:3, Trenčianske Jastrabie – Trenčín D 14:4
1. Oslany 21 17 2 2 248:130 57
2. Tr. Teplá B 20 15 1 4 231:129 51
3. D. Moštenec 20 15 0 5 227:133 50
4. Handlová 21 14 1 6 237:141 50
5. Tužina 20 12 2 6 206:154 46
6. D. Kočkovce 21 10 3 8 204:174 44
7. T. Jastrabie 20 10 2 8 190:170 42
8. Lysá 21 9 3 9 197:181 42
9. Lazany B 20 8 2 10 164:196 38
10. Ladce 20 6 5 9 179:181 37
11. Tr. Bohuslavice 20 4 4 12 169:191 32
12. Chocholná 20 4 2 14 143:217 30
13. Otrhánky 21 3 1 17 125:253 28
14. Trenčín D 21 2 0 19 54:324 25

5. liga
18. kolo:
Všetci traja zástupcovia Púchovského okresu hrali v 

18.kole najvyššej oblastnej súťaže za stolmi súperov 
a všetkým trom sa podarilo zvíťaziť. Rezerva Dolných 
Kočkoviec zvíťazila presvedčivo za stolmi posledné-
ho Medeka Považská Bystrica, Beluša si poradila s TTC 
Považská Bystrica a v stretnutí mužstiev z dolnej časti 
tabuľky zvíťažili Dohňany v Nozdroviciach a odskočili 
im na rozdiel troch bodov. 

TTC Považská Bystrica B – Beluša A predohrané 
7:11, Sádecký, Čelko st. po 2, Garčáková, D. Kulich po 
1, 1 štv. – M. Konrád, Ľ. Hrevuš po 4, I. Hrevuš 2, 1 štv., 
Pruské A – Slovan Považská Bystrica A 10:8, Joz. 
Šatka, Kopačka po 3, Ondruška, Jakúbek po 2 – To-
mánek, Šuba, Zemančík po 2, 2 štv., Nová Dubnica 
B – Dubnica nad Váhom nenahlásený výsledok, 
Medeko Považská Bystrica B – Dolné Kočkovce B 
6:12, I. Melicherík 2, Ľ. Melicherík, Herco, Filípek po 
1, 1 štv. – J. Škrabko 4, P. Majdán, Crkoň po 3, Fedora 
1, 1 štv., Ladce B – Sedmerovec B 4:14, Popelka 2, 
Hromek, Jankovský st. po 1 – F. Barták, M. Šelinga st. 
po 4, Galko 3, M. Šelinga ml. 1, 2 štv., Nozdrovice A 
– Dohňany A 7:11, Didek 3, J. Kalus 2, Koštialik 1, 1 
štv. – Junga 4, R. Baška 3, M. Baška 2, Hološko 1, 1 štv. 
1. Pruské  18 17 1 0 232:92 53
2. Dubnica  17 15 2 0 213:93 49
3. Sedmerovec B 18 13 1 4 209:115 45
4. Beluša  18 10 2 6 168:156 40
5. Slovan PB  18 10 2 6 208:116 40
6. D. Kočkovce B 18 8 4 6 174:150 38
7. Ladce B 18 6 2 10 144:180 32

8. Dohňany  18 5 1 12 130:194 29
9. TTC PB B 18 5 0 13 115:209 28
10. N. Dubnica B 17 4 3 10 120:186 28
11. Nozdrovice  18 3 2 13 119:205 26
12. Medeko PB B 18 1 0 17 94:230 20

   6. liga
18. kolo: 
Pružina A – Zliechov 6:12, Sádecký, Behro po 2, 

Krupa, J. Kozák po 1 – Topák 4, J. Vicen 3, D. Mišík st. 
2, Krcheň 1, 2 štv., Pruské B – Slovan Považská Bys-
trica B 13:5, Černej 4, Janček, Burdej po 3, Cibík 2, 
1 štv. – P. Gálik 3, Višenka, J. Gálik po 1, 1 štv., Horná 
Breznica – Dolná Mariková A 15:3, Brnák, Lipták po 
4, Tomanica 3, Kocúr 2, 2 štv. – V. Melicherík, Tretiník, 
Žiačik po 1, Sedmerovec C – Červený Kameň 11:7, 
F. Barták 3, A. Mišík, Mazán, Miloš Šelinga po 2, Miná-
rik 1, 1 štv. – Bajzík 3, D. Dohňanský 2, Oboňa 1, 1 štv., 
JoLa Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica C 9:9 
predohraté, Švikruha 4, Kminiak, Bíly, Lalinský, Zajac 
po 1, 1 štv. – Palieska 3, Kulina, Pšenka po 2, Oravcová 
1, 1 štv., Udiča A – Milochov A 8:10, Peter Ignácik 4, 
Kostka 2, Pavel Ignácik 1, 1 štv. – Kunovský, B. Mihálik 
po 3, Lutišan 2, Balušík 1, 1 štv.
1. JoLa DCA  18 14 4 0 202:122 50
2. Sedmerovec C 18 12 5 1 196:128 47
3. H. Breznica  18 13 2 3 202:122 46
4. Zliechov  18 11 5 2 184:140 45
5. D. Mariková  18 8 5 5 162:162 39
6. Milochov  18 7 2 9 163:161 34
7. Udiča  18 5 3 10 148:176 31
8. Pružina  18 4 4 10 146:178 30
9. N. Dubnica C 18 5 2 11 133:191 30
10. Slovan PB B 18 5 0 13 142:182 28
11. Pruské B 18 4 1 13 138:186 27
12. Č. Kameň  18 2 3 13 128:196 25 

   7. liga
16. kolo: 
Miracles Dubnica nad Váhom – Nozdrovice B 

7:11, Heštera, R. Fatrsík po 2, Jakuš 1, 2 štv. – Vavrík 4, 
OPtruba, Letko po 3, Češko 1, Milochov B – TTC Po-
važská Bystrica C 5:13, Horečný, Duško po 2, Hrad-

ňanský 1 – Sádecký 4, Martaus, Kulich po 3, Ďurajka 
1, 2 štv., Sedmerovec D – Pružina B 12:6, Kasenčák, 
Minárik po 4, F. Štefanec 3, 1 štv. – P. Kozák 2, Kvaššay, 
F. Valášek, Čelko ml. po 1, 1 štv., Dolné Kočkovce C 
– Púchov A 10:8, Hudec 4, Chobot 3, M. Majdán 2, 
1 štv. – Lefko 3, Kvasnička 2, Sitár, Miko po 1, 1 štv., 
Papradno A – Šebešťanová 6:12, Říčková 4, Záho-
rec 2 – Mitaš, Zaukolec po 3, Mroščák 2, J. Petrík, K. 
Petrík po 1, 2 štv.
1. Šebešťanová  16 14 1 1 189:99 45
2. Nozdrovice B 16 13 1 2 182:106 43
3. Miracles DCA  16 11 1 4 174:114 39
4. Sedmerovec D 16 9 0 7 152:136 34
5. Papradno  16 8 1 7 161:127 33
6. Púchov  16 5 1 10 131:157 27
7. TTC PB C 16 5 1 10 112:176 27
8. Milochov B 16 4 2 10 116:172 26
9. Pružina B 16 5 0 11 121:167 26
10. D. Kočkovce C 16 2 0 14 102:186 20

   8. liga
16. kolo:
Udiča B – Beluša B 9:9, Harvánková, Gálik po 3, 

Hruška, Kališík po 1, 1 štv. – K. Vyhnička, Janeková 
po 3, A. Hrevuš 2, 1 štv., Dohňany B – Papradno 
B 18:0, Riško, V. Baška, Marman, Štrbák po 4, 2 štv, 
Púchov B – TTC Považská Bystrica D 8:10 predo-
hrané, Pecho, Kutlík, Briš po 2, Haladej, Kvasnička po 
1 – Kotačka 4, Bohunský, Kucharíková po 2, 2 štv., 3. 
ZŠ – voľno, Dolná Mariková B – Lysá pod Makytou 
B 5:13 predohrané, Gabko 2, Rágula, M. Žiačik po 1, 
1 štv. – Panáčková, D. Janíček ml. po 4, M. Panáček 3, 
Š. Panáček 1, 1 štv. 
1. Dohňany B 14 14 0 0 218:34 42
2. Lysá B 15 11 1 3 176:94 38
3. ZŠ Dubnica 14 11 0 3 175:77 36
4. TTC PB D 14 7 2 5 143:109 30
5. Púchov B 14 6 3 5 133:119 29
6. Beluša B 14 4 3 7 104:148 25
7. Udiča B 14 2 3 9 74:178 21
8. D. Mariková B 15 2 0 13 74:196 19
9. Papradno B 14 1 0 13 55:197 16

Stolní tenisti Lysej pod Makytou nedokázali zvíťaziť ani v jednom z dvoch oblastných derby. Prekvapujúca je remí-
za v Ladcoch. Na snímke zľava A. Ladecký, D. Janíček, D. Panáček, M. Schulcz.               FOTO: Milan Podmaník
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Volejbal

Úspešný vstup mladších žiakov MŠK Púchov
Florbal - Extraliga muži

Dňa 16. februára 2020 sa konal prvý turnaj druhej 
časti súťaže oblasti západ v kategórií mladších žiakov 
šestkového volejbalu. Usporiadateľom tohto turnaja 
bolo družstvo VK Nové Mesto nad Váhom.

V prvom zápase hracieho dňa sme sa stretli s do-
mácim družstvom VK Nové Mesto nad Váhom, kde 
chlapci pôsobili dominantnejšie na útoku a servise a 
zvíťazili hladko 3:0. V druhom zápase sme sa stretli s 
viac zohratým družstvom MVK Nové Mesto nad Vá-
hom. Prvý a druhý set sme mali vo svojich rukách a 
zaslúžene sme oba sety zvládli. V treťom sete zápasu 
sa súper dotiahol na nerozhodný priebežný stav po 
našich chybách. Naši zverenci nepripustili drámu zá-
pasu a v koncovke po kolektívnom výkone zvíťazili 
3:0.

V poslednom zápase turnaja sme sa stretli s papie-
rovo slabším súperom VK Komárno. V tomto zápase 
dostali šancu aj hráči z lavičky a predviedli pekný vý-
kon a vyhrali po bojovnom výkone 3:0. Chceli by sme 
vyzdvihnúť výkon kapitána družstva Michala Križáka, 
ktorý svojimi skúsenosťami, hernou pohodou a bo-
jovnosťou a tak pomohol svojmu družstvu k ďalším 
bodom do tabuľky. Družstvo sa nachádza na prvom 
mieste tabuľky s plným počtom bodov bez prehra-
tého setu. 

Hráči: Križák M., Šedivý J., Galánek Z., Prokop R., 
Kaňka P., Moravčík Z., Moravčík M., Struhár J., Vozár 
M., Trnka D., Lichvár Š., Ďurovec S., Valach L., Žiačik Š., 
Muller D., tréneri Dvorský M., Pecho M.

VO 1970 MŠK Púchov

20. kolo: 
Florbalový klub AS Trenčín – FBK Púchov 10:2 

(2:0, 3:1, 5:1), Zeliezka (Podmanický), Beriac (Haluš-
ka)

Rozhodovali Lukáš a Drienka, 50 divákov
Púchovčania dokázali v Trenčíne ako-tak držať krok 

so svojim súperom iba v prvých dvoch tretinách, 
ktoré prehrali dvojgólovým rozdielom. V záverečnom 
dejstve sa už naplno potvrdili kvality Trenčanov, ktorí 
Púchovčanom nadelili desiatku. V 21. kole privítajú 
Púchovčania na domácej pôde piate ATU Košice.  

Zostava FBK Púchov: 
Velčovský – Hlinka, Mišík, Krajci, Korbaš, Pavel, P. 

Haluška, M. Haluška, Zeliezka, Lupták, Fleger, Beriac, 
Podmanický, Kiačik, Ševčík, Bulejko, tréner Tomáš 
Kvasnica

Ostatné výsledky 20. kola: 
Snipers Bratislava – Spišská Nová Ves 14:8, Žilina – 

Prírodovedec 10:6, Záhorská Bystrica – FBC Trenčín 
9:5, ATU Košice – Florko Košice 4:11, Prešov – Nižná 
8:5
1. FBC Trenčín 20 18 0 1 1 213:98 55
2. Z. Bystrica 20 15 0 1 4 146:109 46
3. Florko KE 20 11 3 1 5 157:112 40
4. Nižná 20 12 0 1 7 128:102 37
5. ATU Košice 20 11 1 1 7 153:115 36
6. Prírodovedec 20 10 1 2 7 128:130 34
7. Žilina 20 9 1 1 9 148:129 30
8. Prešov 20 8 2 1 9 141:140 29
9. AS Trenčín 20 7 1 1 11 111:129 24
10. Snipers BA 20 5 1 2 12 115:154 19
11. FBK Púchov 20 1 2 0 17 98:193 7
12. Sp. N. Ves 20 1 0 0 19 114:241 3

Program 21. kola: 
FBK Púchov – ATU Košice (29. 2. o 18.00), FBC Tren-

čín – Žilina, Nižná – AS Trenčín, Prešov – Snipers Bra-
tislava, Florko Košice – Záhorská Bystrica, Prírodove-
dec – Spišská Nová Ves.  

Púchovčania kládli odpor 
Trenčanom iba dve tretiny

30. Ples športovcov - Lednické Rovne, 22. februára

Najlepší športovci oblasti bilancovali i tancovali
Kultúrne zariadenie RONA v Lednických Rovniach 

privítalo v sobotu najlepších športovcov, športové 
kolektívy, jubilujúcich funkcionárov telovýchovného 

hnutia i desiatky predstaviteľov samospráv, špor-
tového a spoločenského života na tradičnom Plese 
športovcov. 

Podujatie býva každoročne zároveň vyhodnotením 
najúspešnejších športovcov okresov Považská Bys-
trica, Púchov a Ilava. Ples športovcov v tomto roku 
oslavoval 30-ročné jubileum. Po úvodných ročníkoch 
v Beluši, Dubnici nad Váhom či Púchove našlo podu-
jatie, ktoré organizuje Oblastné združenie telesnej 
kultúry, už svoj tradičný domov práve v Lednických 
Rovniach. 

Medzi ocenenými športovcami, kolektívmi a 
funkcionármi nechýbali ani tento rok zástupcovia 
Púchovského okresu. Medzi jednotlivcami dospelých 
si ocenenie odniesol Ronald Sůra, silový trojbojár 
klubu Amonrei Púchov. V kategórii kolektívov mlá-
deže nemohol medzi ocenenými chýbať Volejbalový 
oddiel 1970 MŠK Púchov. Cenu za Objav roka si pre-
vzal talentovaný cyklotrialista Cyklotrialového klubu 
Záriečie Matúš Ofúkaný, medzi žiakmi už tradične 
organizátori ocenili jeho oddielového kolegu Jakuba 
Mudráka. 

Medzi päticou ocenených telovýchovných jed-
notách a klubov nechýbal Mestský športový klub 
Púchov, Telovýchovná jednota Spartak Kvašov či Te-
lovýchovná jednota KOVO Beluša. 

Ani tento rok nezabudli organizátori na jubilujú-
cich zaslúžilých funkcionárov telovýchovy. Z okresu 
Púchov sa k ním tentokrát zaradili dlhoročný volejba-
lový funkcionár v Púchove Ľubomír Mikula, funkcio-
nár Futbalového klubu ŠK LR Crystal Lednické Rovne 
Ferdinand Žaludek a dlhoročný funkcionár, tréner a 
vedúci družstiev mládeže futbalového klubu MŠK 
Púchov Jozef Strelčík. 

Organizátori tento rok po prvýkrát udeľovali aj 
zvláštne ocenenia. Za dlhoročnú podporu športu si 
ocenenie odniesli RONA Lednické Rovne, člen pred-
stavenstva sklárskej spoločnosti Pavol Brnka, Obecný 
úrad Lednické Rovne, exstarosta Lednických Rovní 
Ľuboš Savara a šéfka Kultúrneho zariadenia RONA v 
Lednických Rovniach Anna Zbínová.

Ples športovcov sa niesol v znamení excelentného 
moderátorského výkonu šoumena Michala Hudáka 
(na snímke), účastníkov plesu dostal do varu svojimi 
evergreenmi legendárny Peter Nagy a výbornú ná-
ladu podporili aj tóny hudobnej skupiny Korbelovci 
a tiež vystúpenia mažoretiek Nely z púchovského 
Centra voľného času. Po tradične bohatej tombole 
pokračovala zábava do skorých ranných hodín...  

Viac informácií o Plese športovcov a ocenených pri-
nesieme v budúcom čísle Púchovských novín. 

(pok) 

Mladší žiaci MŠK Púchov vstúpili úspešne do nadstavbovej druhej časti súťaže.       FOTO: VO 1970 MŠK Púchov
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SPOMIENKA
Dňa 21. 2. 2020 uplynu-
lo 20 rokov, čo nás opus-
til drahý otec, starý otec 
a pradedko pán Jozef  
PÄ TOPRSTÝ. 
Venujte mu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie ďalej ale 
smútok a spomienky 
zostávajú.
Dňa 29. 2. 2020 uplynie 
už 12 rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, 
mamička a babička 
Zdenka JANÍČKOVÁ  
z Lysej pod Makytou. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomína manžel, dcéry s rodinami 
a šesť vnúčat. 

SPOMIENKA
Už len kytičku kvetov Ti 
na hrob môžeme dať a 
s láskou v srdci na Teba 
spomínať.
Dňa 26. 2. 2020 uplynú 
2 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a 
dedko Pavol POKOJ  
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spo-
mienku v modlitbách. 

S láskou a úctou spomína Manželka Margita, 
syn Pavol, dcéra Jana, vnuci Martin a Vladimír 

a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 27. 2. 2020 uplynie 
päť rokov, čo nás opustil 
náš milovaný Karol 
Jozef TRNKA. 
Za tichú spomienku a 
modlitbu ďakujeme 
všetkým, ktorí neza- 
búdajú a spomínajú  
s nami. 

S láskou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Odišiel si tak rýchlo, ne-
čakane ako vietor v búrke 
stromy láme. Pustý zostal 
dom i dvor, keď Ty ocko, 
nie si v ňom. Veľká bolesť 
v srdci zabolí, no pekná 
spomienka ako večný 
plameň zahorí. 
Dňa 23. 2. 2020 si pri-
pomenieme 3. výročie, čo nás navždy odpustil 
Jozef RÉDEKY. 

Spomína manželka s deťmi a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 15. 
2. 2020 prišli naposledy rozlúčiť s Emíliou  
PANTÚČKOVOU. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti, evanjelickému 
p. farárovi, speváckemu zboru a tiež pohrebnej 
službe ADVENT za dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 25. februára 2020 
uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil Ing. Ján 
JAKUBÍK. 
Za tichú spomienku ďa-
kujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú 
s nami. 

S úctou a láskou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v srdci zostávajú, tí čo 
Ťa mali radi spomínajú. 
Dňa 27. 2. 2020 si pripo-
míname tretie výročie, 
čo nás navždy opus-
tila naša drahá Mária 
IŽVOLTOVÁ.

 
S láskou spomínajú syn s rodinou a nevesta 

Anna s rodinou. 

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov z lásky 
na hrob môžeme Ti dať, 
pokojný večný spánok 
vrúcne Ti priať a s tichou 
modlitbou na tvoju lásku 
a dobrotu spomínať.
Dňa 26. 2. 2020 si pripo-
míname desiate výročie 
úmrtia našej mamy, 
babky a prababky Antónie BANIAROVEJ. 

S láskou a úctou spomínajú synovia 
Anton a Štefan s rodinami. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Odišiel tíško, 
niet ho medzi nami, 
v našich srdciach 
žiješ spomienkami. 
Dňa 25. 2. 2020 si pripo-
míname siedme výročie 
úmrtia Jozefa 
GEISCHBERGA 
z Púchova. 
S láskou, vďakou a úctou spomína manželka Bo-
žena, dcéry Monika, Alenka a Janka s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Osud je občas krutý, ne-
vráti čo vzal, zostanú iba 
spomienky a v srdci žiaľ. 
24. februára 2020 sme si 
pripomenuli prvé smut-
né výročie úmrtia nášho 
manžela, otca, dedka a 
pradedka Karola 
KOVÁČA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéry a syn s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 25. februára 
2020 uplynie päť ro-
kov, čo nás predišiel 
do večnosti Štefan 
ZBORAN z Púchova. 
Kto ste ho poznali, 
spomeňte si na neho  
v modlitbe. 

S láskou spomínajú deti Iveta, Ľubica a Ľuboš 
s rodinami a sestry Olinka a Jarka.

SPOMIENKA
Dňa 17. 2. 2020 sme 
sa naposledy rozlúčili  
s Róbertom SLANÝM. 
Za účasť a prejavy 
sústrasti všetkým úpri- 
mne ďakujeme.
Poďakovať chceme aj 
p. Jankurovi a pohreb-
nej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina. 
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 4-izbový byt v centre Púchova. Cena do-
hodou. Tel. 0907 985 292.
• Predám garáž v PU pri Makyte. Cena 12 000 €. Tel. 
0903 244 652.

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

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Vezmem do prenájmu záhradu v lokalite Lednické 
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.
• Dám do prenájmu garáž v PU na ul. Gorazdova. 
Tel. 0904 337 763.

PREDAJ RÔZNE
• Predám rohové 120 l akvárium so stojanom, 
kompletne vybavené: osvetlenie, okysličovač, ter-
mostat, pekné rybičky. Foto možné cez MMS. Cena 
dohodou. Tel. 0945 447 235.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• METROVÝ TEXTIL oproti Bille – matrace, paplóny, 
obliečky. Výroba na mieru. Tel. 0911 299 366.
• Angličtina v www.LamaSchool.sk. Tel. 0949 374 254.

(ďalej OVS) č. 3/2020 na prenájom nebytových pries-
torov (kancelárske priestory) v školskom pracovisku 
hotel Študent Považská Bystrica. OVS bude prebie-
hať do 18. 03. 2020 do 12.00 h. Celé znenie OVS bude 
zverejnené na www.tsk.sk a www.sosospu.sk. 

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV
POHOTOVOSŤ - DOSPELÍ:

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

Tel. 042/46 05 319 
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 

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

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

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

SLUŽBY
•  Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 
972.
•  POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2020. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše sta-
ré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské lin-
ky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 
0907 422 113.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvi-
dácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahova-
niepuchov.sk
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.

STRATY - NÁLEZY
•  Našla sa peňažná hotovosť. Tel. 0903 279 831.

OZNAMY
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

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!

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!

ROMANTICKÝ HRAD
BOUZOV A HISTORICKÝ
OLOMOUC
+ secesná vila rodiny PRIMAVESI

Vodoinštalačné,
 elektroinštalačné 

a kúrenárske práce.
Tel. 0915 854 997

G
YN

EKOLOGICKÁ

A M B U L A N C
I AOtvorené

www.sungyn.skinfo@sungyn.sk

Gynekologická
ambulancia

NOVOOTVORENÁ

0948 308 977

gynekológ
MUDr. Denisa Krumpová

...prijíma nové pacientky

Nábrežie slobody 527/11
020 01 Púchov

Adresa:

v PÚCHOVE
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Vyšetrenie zraku

očným

špecialistom

-40%-40%
NA M U L T I F O K Á L N E   S K L Á

(vzdialenosť na diaľku a na blízko v jednom)

Vyšetrenie zraku
Vyšetrenie zraku

špecialistom

www.droptic.sk optikadroptik            dr.optik_sk                      

OČNÁ OPTIKA - DOC TOR OPTIC
Moravská 687/11, PÚCHOV, (pamätná fara pri OD Lachovec)

mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744


