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Pokyn č.1 k minimalizovaniu šírenia
COVID-19 v meste Púchov
Od pondelka 9.3. 2020 do 23.3.2020 
primátorka mesta PRIKAZUJE:
- zrušiť všetky verejné športové, kul-
túrne, spoločenské akcie a podujatia 
(okrem vzdelávacích aktivít v škol-
ských zariadeniach), ktoré organizuje 
mesto alebo organizácia v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta (divadlá, 
koncerty, kino, výstavy...), 

- športové a iné súťaže organizovať vý-
lučne bez prítomnosti verejnosti,

- zabezpečiť dezinfekciu mestského 
úradu a priestorov mestskej polície a 
mestskej knižnice účinným dezinfekč-
ným virucidným prostriedkom,

- uzatvoriť Denné centrum seniorov, 
nachádzajúce sa v budove SOV, Ná-
mestie slobody 1401,

- prijať samostatné opatrenia týkajúce 
sa obmedzenia styku zamestnancov 
mesta s verejnosťou,

- zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkur-
zie a školy v prírode plánované mimo 
územia SR organizované školskými 
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta,

- zrušiť korčuliarske a plavecké výcviky 
organizované v mestských objektoch 
(plaváreň, zimný štadión), vrátane 
všetkých výcvikov určených pre školy 
mimo Púchova,

- zintenzívniť hygienický filter v mater-
ských školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta,

- riaditeľom MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ postupo-
vať a riadiť sa podľa usmernenia z Mi-
nisterstva školstva SR z 9.3.2020: www.
minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vy-
dalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-
-so-sirenim-koronavirusu/

Mesto Púchov RUŠÍ konanie nasle-
dovných akcií: 
- Čaj pre seniorov plánovaný na deň 
19.3.2020, 

- Oslavy dňa učiteľov plánované na 
deň 27.3.2020, 

- Stretnutia primátorky s verejnosťou  
v rámci otvorenej samosprávy, 

- Vítanie detí plánované na deň 
25.3.2020, rodičia novonarodených 
detí budú písomne informovaní o no-
vom termíne podujatia.

Od pondelka 9.3. 2020 do 23.3.2020 
primátorka mesta ODPORÚČA:
- zvážiť stretávanie členov v klubov-
niach seniorských organizácií a orga-
nizácií združujúcich zdravotne znevý-
hodnených (napr. JDS, SZZP, Liga proti 
reumatizmu, ANEPS ...),

- zvážiť a prehodnotiť konanie športo-
vých podujatí organizovaných športo-

vými klubmi a športovými zväzmi,

- organizátorom zvážiť a prehodnotiť 
konanie kultúrnych, športových a spo-
ločenských podujatí v meste,

- zvážiť konanie výborov v mestských 
častiach (VMČ) , prípadne zrušiť už na-
plánované VMČ a verejnosti nezúčast-
ňovať sa stretnutí VMČ,

- poslancov Mestského zastupiteľstva, 
členov VMČ a komisií kontaktovať vý-
lučne elektronicky alebo telefonicky,

- zamestnancov mestského úradu 
kontaktovať najmä elektronicky alebo 
telefonicky, 

- so štátnymi orgánmi a úradmi ob-

medziť osobný kontakt a komunikovať 
najmä písomnou formou, či telefonic-
ky,

- platby na účet mesta vykonávať be-
zhotovostne, podania adresované 
MsÚ zasielať poštou alebo elektronic-
ky, MsÚ navštevovať len v minimál-
nom rozsahu,

- riaditeľom škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta zvážiť konania ex-
kurzií a výletov i v rámci SR, sledovať 
zdravotný stav detí a pri podozrení 
na ochorenie postupovať podľa od-
porúčania príslušných orgánov a za-
bezpečiť dostatočné množstvo umý-
vacích a dezinfekčných prostriedkov a 
ich efektívne používanie,

- prevádzkovateľovi autobusovej do-
pravy pokračovať vo zvýšenej dezin-
fekcii autobusov, ktoré zabezpečujú 
mestskú autobusovú dopravu,

- občanom obmedziť návštevy miest  
s vyššou koncentráciou ľudí, najmä 
kiná, divadlá, nákupné centrá a pod., 
zvážiť účasť na bohoslužbách,

- prevádzkovateľom ubytovacích zaria-
dení zvážiť ubytovávanie zahraničných 
hostí z postihnutých oblastí,

- podnikateľským subjektom obme- 
dziť obchodné kontakty s partnermi 
z postihnutých oblastí, vykonávať a 
dodržiavať preventívne opatrenia na 
zamedzenie šírenia vírusu,

- občanom sledovať odporúčania a 
nariadenia príslušných orgánov, najmä 
Úradu verejného zdravotníctva SR a 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva so sídlom v Trenčíne alebo 
Považskej Bystrici,

- občanom realizovať tzv. dobrovoľné 
karantény v domácom prostredí.

Výzva pre občanov:
Vyzývame občanov k disciplinované-

mu správaniu sa, k zodpovednému 
prístupu k svojim blízkym, ku kolegom 
a k zachovaniu pokoja a rozvahy.

Vyššie uvedené opatrenia sa pridá-
vajú k už vydaným odporúčaniam z 
1.3.2020:
- Všetkým zamestnancom, žiakom, štu-
dentom, návštevníkom, rodičom - vo 
všetkých školských zariadeniach (ZŠ, 
MŠ, ZUŠ, CVČ ): dodržiavať pokyny a 
odporúčania riaditeľov týchto zaria-
dení týkajúcich sa dodržiavania po-
stupov na zabránenie vzniku a šírenia 
infekcie koronavírusu a pokynov pri 
cestovaní do a z oblastí postihnutých 
koronavírusom.

- Prevádzkovateľovi autobusovej do-
pravy: zvýšiť dezinfekciu autobusov, 
ktoré zabezpečujú mestskú autobuso-
vú dopravu.

- Obyvateľom mesta Púchov: dodržia-
vať a sledovať inkubačnú dobu pri ná-
vrate z krajín s potvrdeným výskytom 
vírusu.

- Organizátorom športových a kultúr-
nych zariadení: zvýšiť hygienické opa-

trenia a kontrolovať ich dodržiavanie.

Všetko o aktuálnej situácii na Sloven-
sku, spolu s odporúčaniami Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR nájdete na 
www.uvzsr.sk alebo webstránke Mini-
sterstva zdravotníctva SR www.health.
gov.sk.

Všetky informácie publikované 
mestom Púchov, týkajúce sa korona-
vírusu, nájdete na www.puchov.sk/
mid/408320/ma0/all/.html .

V platnosti sú všetky prijaté opa-
trenia a odporúčania Ústredného 
krízového štábu zo zasadnutia dňa 
6.3.2020 nasledovnom znení:
- pre Taliansko od pondelka 9.3.2020 
platí zákaz na všetky prílety a odlety,

- zákaz návštev vo všetkých nemocni-
ciach v SR,

- zákaz všetkých školských exkurzií 
mimo územie SR,

- zákaz návštev vo všetkých väzniciach 
v SR,

- zákaz návštev v domovoch sociál-
nych služieb,

- vydá sa zákaz návštev v detských do-
movoch,

- verejnosť by mala zvážiť účasť na hro-
madných podujatiach – športových, 
kultúrnych podujatiach, diskotékach 
a pod.,

- v platnosti ostáva meranie teploty 
cestujúcim na letiskách v Bratislave,  
v Košiciach a v Poprade,

- KBS bude požiadaná o zváženie ob-
medziť organizovanie bohoslužieb, 
pre verejnosť platí odporúčanie zvážiť 
návštevu bohoslužieb,

- obyvateľom žijúcim na území SR a 
rovnako aj Slovákom v zahraničí bude 
zaslaná SMS správa s odporúčaniami 
na zníženie rizika šírenia nového koro-
navírusu,

- obyvateľom žijúcim na území SR 
bude zaslaná informácia s odporúča-
ním na predpis liekov prostredníctvom 
telefonátu s lekárom, nie osobne a ná-
sledným vyzdvihnutím v lekárni pro-
stredníctvom e-receptu,

- štát sa intenzívne zaoberá problema-
tikou nákupu a navýšenia počtu OOPP 
a dezinfekčných prostriedkov pre zdra-
votníkov,

- policajti budú cez víkend kontrolo-
vať hraničné priechody s dôrazom na 
rakúsku hranicu, cestujúci budú dostá-
vať informačné materiály v súvislosti  
s ochorením COVID-19.

V Púchove, dňa 9.3.2020 

JUDr. Katarína Heneková 
primátorka mesta

V pondelok 9.3. 2020 zvolala primátorka mesta na radnicu krízový štáb, ktorého výsledkom boli prijaté opatrenia:
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Na hornokočkovskú Ulicu Terézie 
Vansovej sa pripravuje rekonštruk-
cia, dočasným riešením odstránenia 
havarijného stavu bude oprava.

V programe utorkového zasadnutia 
výboru mestskej časti č. 7 (VMČ), bol 
kľúčovým bodom neustále sa opaku-
júci problém s nevyhovujúcim stavom 
povrchu prístupovej komunikácie 
na Ulici Terézie Vansovej v Horných 
Kočkovciach. Poslanci Cyril Crkoň a 
Ján Riško, spolu s primátorkou mesta 
Katarínou Henekovou, opäť načúvali 
požiadavkám občanov, ktorí sú ochot-
ní dohodnúť sa s mestom Púchov na 
vysporiadaní pozemkov, za účelom 

bezproblémovej miestnej komuniká-
cie pri svojich domoch.

Pri riešení projektovej dokumentá-
cie pre Ulicu Terézie Vansovej (za 
obchodom) sa zistili prekážky vo 
vlastníctve pozemkov, ktoré by mohli 
byť v prípade neochoty spolupráce 
občanov, podstatnou prekážkou pri 
ďalšom riešení problému plánovanej 
rekonštrukcie komunikácie. Po zahá-
jení zasadania poslancami Cyrilom 
Crkoňom a Jánom Riškom sa slova uja-
la primátorka mesta, Katarína Hene-
ková, ktorá upozornila občanov na 
to, že v prípade riadnej rekonštrukcie 
cesty je najskôr nutné vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov ako splnenie 
podmienky stavebného konania. 
Zároveň je dôležité si uvedomiť, že i 
proces pre plánovanú investíciu po-
trvá určitý čas, možno rátať až s dobou 
1 až 2 roky.

Kedysi chodník, dnes cesta
Podľa dostupných informácií, slúžila 

v minulosti predmetná časť komuniká-
cie na Ulici Terézie Vansovej, za ob-
chodom, ako širší chodník, postupne 
však na priľahlých pozemkoch pribudli 
nové rodinné domy. V súčasnosti je 

dôležité, aby táto miestna komuniká-
cia slúžila ako riadna cesta, rozšíriť ju 
z troch metrov na päť metrov. K tomu 
sa vyjadrila architektka mesta Ing. 
arch. Daniela Šicová: „Keď už budeme 
investovať do tejto rekonštrukcie, 
spravíme cestu takú, aká má byť podľa 
parametrov pre potreby obojstran-
nej zástavby. Je nutné, aby v prípade 
potreby, prešli cestou i sanitky či 
hasičské autá.“ Občania sa po zistení 
nečakaných zásahov začali brániť re-
konštrukcii a pre rozdiel dvoch metrov 
by boli ochotní zhodnúť sa iba na 
oprave cesty. Tá by však pri povahe 
miestnej komunikácie bola iba krát-

kodobá, a možno už po roku by mesto 
investovalo do ďalšej opravy ako tomu 
bolo kedysi.

„Benátky“ by mohol vyriešiť 
makadamový posyp a drvený asfalt

Do živej diskusie medzi občanmi o 
tom, kto z nich by bol ochotný pristúpiť 
na predaj kúsku svojho pozemku, 
vstúpila s možnosťou náhradného 
riešenia primátorka Katarína Hene-
ková: „V prípade, že by sa medzi vašimi 
susedmi našiel niekto, kto nebude 
ochotný odovzdať do vlastníctva 
mesta kúsok zo svojho pozemku, je 
tu možnosť zriadiť vecné bremeno 
v prospech mesta. Ja osobne v tom 
problém nevidím a budem rada, ak by 
sme s procesom rekonštrukcie mohli 
začať čo najskôr.“ Jeden z aktívnych 
občanov apeloval na zachytávajúcu 
sa vodu v rozširujúcich sa kalužiach, 
vzhľadom na problém vsakovania 
splaškovej vody, slovami: „U nás sú 
Benátky.“ Našiel sa však medzi občan-
mi človek, ktorý okamžite prejavil svoj 
súhlas s predkladaným projektom 
rekonštrukcie, na čo opäť reagovala 
Ing. arch. Daniela Šicová: „Ak sa zhod-
neme na predkladanom projekte re-

konštrukcie, budeme ďalej pokračovať 
v príprave vysporiadania pozemkov 
pre povolenie dopravnej stavby a v 
príprave dokumentov pre proces ve- 
rejného obstarávania.“ 

Spôsob dočasného riešenia navrhol 
konateľ PTSMP Ing. Miloš Svoboda: 
„Riešením by mohlo byť vysypanie ces-
ty makadamom, možno ešte drveným 
asfaltom. Ako dočasný stav je to vhod-
né, keď sa povrch usadí, zhutní, vydrží 
dlhší čas bez porušenia, samozrejme 
stále to bude forma dočasného rieše-
nia.“ Primátorka mesta občanom tiež 
pripomenula, že rovnakým spôsobom 
sa minulý rok riešilo i parkovisko za 
budovou ZUŠ Púchov či budovou MsÚ 
a doposiaľ sú plne funkčnými.

Napokon sa občania po dlhšej 
debate zhodli na využití navrho-
vaného dočasného riešenia zo strany 
primátorky mesta i predstaviteľov z 
MsÚ a PTSMP. 

„Akonáhle bude vhodné počasie, 
môžeme s postupom dočasnej úpra-
vy začať a ocením, ak v tomto procese 
nájdeme súčinnosť a osobne sa ho 
zúčastnite,“ dodala v závere diskuto-
vaného bodu primátorka mesta. Zasa-
danie mestskej časti pokračovalo ďalej 
s rôznymi pripomienkami zo strany 
občanov k osvetleniu či pokazenému 
rozhlasu.

Laura Krošláková, 
foto: Slavomír Flimmel 

a Jozef Valient 

V Horných Kočkovciach rokovali 
o oprave Ulice Terézie Vansovej 
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Výsledky parlamentných volieb v obciach okresu Púchov  
a preferenčné hlasy kandidátov v meste Púchov

Na stránkach štatistického úradu možno nájsť veľké 
množstvo podrobných údajov z víkendových parla-
mentných volieb. Pre čitateľov Púchovských novín 
sme zostavili tabuľky obsahujúce výsledky hlavných 
politických strán a hnutí podľa jednotlivých obcí 
okresu Púchov a poradie najúspešnejších kandidá-
tov podľa preferenčných krúžkov získaných v meste 
Púchov.

V parlamentných voľbách si občania vyberajú v 
prvom rade stranícke kandidátne listiny. V rámci tej-
to voľby môžu vyznačiť krúžkom (najviac) štyroch 
svojich obľúbených politikov. Preferenčné hlasy síce 
pridávajú prácu volebným komisiám a zdržujú vyhlá-
senie výsledkov volieb, na druhej strane umožňujú 
občanom meniť poradie kandidátov na straníckych 
listinách a priamo rozhodovať o tom, kto bude zvole-
ný za poslanca NR SR.

V Púchove najviac preferenčných hlasov získal do-
terajší premiér Peter Pellegrini zo SMERu (1.793 krúž-

kov) a budúci premiér Igor Matovič z OĽANO (1.609). 
S väčším odstupom hlasov nasleduje Robert Fico 
(1.035) a Jaroslav Baška (945), obaja kandidáti SME-
Ru, ktorý má v prvej desiatke ešte Denisu Sakovú 
(530) a Richarda Rašiho (506). Do desiateho miesta sa 
okrem dvoch kandidátov OĽANO Gábora Grendela 
a Lukáša Kyselicu zmestili len predseda SME rodina 
Boris Kollár a predseda ĽS NS Marian Kotleba.

Predsedovia zvyšných parlamentných strán skonči-
li v Púchove až v druhej desiatke: Richard Sulík z SaS 
na 13. mieste a bývalý prezident a predseda strany Za 
ľudí Andrej Kiska na 15. mieste. Zo šiestich kandidá-
tov, ktorí majú bydlisko v Púchove najlepšie dopadli 
(aj vďaka volebnému úspechu svojich strán) kandi-
dáti Marián Mišún z ĽS NS (13. miesto) a Cyril Crkoň 
kandidujúci za OĽANO (14. miesto). Ani jeden sa však 
do parlamentu v rámci celého Slovenska neprekrúž-
koval. 

Slavomír Flimmel, zdroj: volbysr.sk



Posledné dni nás zo všetkých strán prepadávajú 
správy o šíriacom sa víruse COVID – 19, a to práve  
v súvislosti so zistenými prípadmi na Slovensku. Dňa 
6.3.2020 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý prijal 
zásadné opatrenia týkajúce sa obmedzenia šírenia 
tohto vírusu na území nášho štátu. Aj Púchov sa snaží 
k tomuto problému pristupovať zodpovedne, a preto 
sme prijali niektoré opatrenia súvisiace so zrušením 
niektorých verejných podujatí a zároveň neustále 
prostredníctvom dostupných médií informujeme 
občanov mesta o aktuálnom stave nielen v našom 
meste ale na celom území Slovenska. 

V rámci prevencie najmä najzraniteľnejších skupín 
obyvateľstva sme presunuli niektoré podujatia pre 
seniorov na neskoršiu dobu, prijali a zrealizovali 
niektoré zvýšené hygienické a dezinfekčné opatrenia 
v autobusoch mestskej autobusovej dopravy,  
v kultúrnych a športových zariadeniach. Zároveň 
pravidelne komunikujeme so školskými zariadeniami 
a spolupracujeme pri prijímaní opatrení v školách 
a materských škôlkach. Žiadne opatrenia však 
nepomôžu, ak sa ako občania - jednotlivci nebudeme 
správať zodpovedne, a to nielen vo vzťahu k rodine, 
kolegom v práci, spolužiakom a pod., ale aj k sebe 
samému. 

Takže bez akejkoľvek paniky, skúsme sa len, aj  
v tomto pôstnom období, trošku upokojiť a správať 
disciplinovane a zodpovedne. Možno nám k tomu 
pomôže aj čas strávený čítaním knihy. Pripomeňme 
si, že marec je mesiacom knihy, a to už od roku 
1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili 
na počesť Mateja Hrebendu. Cieľom bola podpora 

trvalého záujmu o knihy. Kniha je predmetom, ktorý 
spája ľudí rôznych vekových kategórií bez ohľadu na 
politické názory, či pohlavie a zároveň prostriedkom, 
ktorý dopĺňa naše vzdelanie, záujmy a pomáha 
relaxovať.

Pri športe relaxovali aj mladí volejbalisti, ktorí 
postúpili na majstrovstvá Slovenska, ale aj muži 
futbalisti, ktorí na domácej pôde zvíťazili nad 
súperom z Komárna. Zahanbiť sa nedali ani mladí 
futbalisti U 10 - tím z MŠK Púchov, ktorí v Púchove 
na medzinárodnom turnaji získali druhé miesto. 
Všetkým blahoželám a držím päste v ďalšom 
športovom boji. Prajem všetkým úspešné dni  
a trochu viac slnka nielen vonku, ale aj v našom srdci.
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Samosprávy často čelia šikanovaniu v súvislosti s infozákonom
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pokra-

čuje v podujatiach v regiónoch. Dňa 3.3.2020 sa v 
Dolnom Kubíne venovalo infozákonu a GDPR. 

Právo na slobodný prístup k informáciám ako aj 
právo na ochranu osobných údajov stoja voči sebe 
v právnom, ale i hodnotovom rozpore. Keď cieľom 
Ústavou SR garantovaného práva na informácie je 
podpora občanov v participácii na správe vecí ve-
rejných, právo na ochranu osobných údajov chráni 
informačnú integritu jednotlivca. Hranice rozporu 
týchto dvoch právnym poriadkom chránených hod-
nôt sú upravené tromi základnými predpismi: Zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám, Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov (Nariadenie 
GDPR) a zákon o ochrane osobných údajov. 

Hoci tieto tri predpisy existujú už dlhšiu dobu, stále 
je v praxi veľa nedorozumení a problémových postu-
pov aj s ohľadom na kolízie medzi slobodným prístu-
pom k informáciám a ochranou osobných údajov. 
Obce a mestá sú subjekty, ktoré musia naraz dodržia-
vať všetky tri popri sebe platiace predpisy. Na jednej 
strane sú povinné osoby podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, ktorý ich „tlačí“ k otvorenosti 
a k sprístupňovaniu informácií, no na druhej strane 
musia ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných 
údajov tieto chrániť.

Samosprávy na Slovensku musia v mnohých prípa-
doch čeliť šikanovaniu zo strany verejnosti a súkrom-
ného sektora v súvislosti s infozákonom. Domáhanie 
sa informácií súvisiacich so súkromnými alebo pod-
nikateľskými potrebami, s ktorými sa samosprávy 
stretávajú, nemajú nič spoločné s verejnou kontrolou 
ani občianskou participáciou. Upozornil na to ústred-

ný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Sloven-
ska (ZMOS) Michal Kaliňák: 

"Vo vzťahu k infozákonu máme veľké a silné podo-
zrenia, ktoré hovoria o šikanóznom výkone. Ľudia sa 
domáhajú sprístupnenia informácií nie preto, aby kon-

trolovali verejnú moc alebo občiansky participovali, ale 
napríklad preto, aby informácia slúžila ako zadanie na 
seminárnu či diplomovú prácu... Často sme svedkami 
toho, že sa firmy pýtajú mestských podnikov na rôzne 
citlivé informácie, čo v praxi spôsobí, že podnik je dis-
kvalifikovaný pri rôznych obchodných súťažiach. A to 
iba preto, lebo spadá pod infozákon a je povinný všetko 

možné sprístupňovať a zverejňovať."

Infozákon podľa neho musí sledovať cieľ, pre kto-
rý vznikol. Z minulosti sú známe prípady, keď mest-
ská firma, ktorá spravovala mestské byty, dlhodobo 
nemohla rásť, pretože nemala šancu uspieť v súťaži 
so súkromnými správcami bytov. "Súkromné firmy 
nemali povinnosť zverejňovať dáta v takom rozsahu 
ako mestská firma a každý jej videl do karát," uviedol 
Kaliňák. Zdôraznil, že predmetom infozákona by mali 
byť iba informácie slúžiace na verejnú kontrolu, a 
nie na znehodnocovanie alebo diskrimináciu týchto  
firiem v slobodnej súťaži.

Podľa odborníka pre oblasť slobodného prístupu 
k informáciám Róberta Dobrovodského si predsta-
vitelia samospráv často myslia, že musia informáciu 
zháňať a vytvárať: "To nie je pravda. Infozákon hovorí 
- dajte len to, čo máte k dispozícii. Obec si často zle vy-
kladá infozákon a veľmi ochotne, nad zákonnú mieru, 
začne informácie vytvárať. Napríklad študenti niekedy 
zneužívajú obec na písanie časti diplomových prác". In-
fozákon sa podľa neho nevzťahuje na názory a obec 
nemusí vytvárať ani analýzy, štatistické výpočty či 
prehľady.

Prax podľa Dobrovodského ukazuje, že infožiada-
teľ často podá komplikovanú infožiadosť s cieľom 
ochromiť chod obecného úradu a pomstiť sa tak 
jeho vedeniu. Keď šikanista chce šikanovať obecný 
úrad, vie dať takú komplexnú infožiadosť, že ju malá 
samospráva za osem pracovných dní len veľmi ťažko 
vybaví, podotkol. "Nepomôže mu často ani predlžo-
vanie základnej lehoty na vybavovanie infožiadosti," 
doplnil.

Zdroj: zmos.sk, foto: Slavomír Flimmel

Slovami primátorky:  
Buďme disciplinovaní a správajme sa zodpovedne

Odklad koncertu Marcely 
Leiferovej a žiakov ZUŠ

Mesto Púchov rozhodlo o presune termínu 
programu MDŽ v Divadle Púchov, ktorý sa mal 
konať v nedeľu 8. 3. 2020 o 15:00 hod., na zatiaľ 
neurčený termín. Vstupenky ostávajú v platnosti, 
o novom termíne budeme verejnosť informovať 
na osobitných plagátoch, v médiách, na FB 
stránke.

Rozhodnutie vychádza z odporúčaní Ústredného 
krízového štábu Slovenskej republiky (ďalej ÚKŠ 
SR), pre prípadné zabránenie šírenia infekčného 
koronavírusu a zabráneniu šírenia epidémie 
chrípky. Predpokladaný termín bude stanovený 
podľa vývoja krízovej situácie a zrušenia 
odporúčaní ÚKŠ SR.

puchov.sk
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Mladý vodič mal v krvi metamfetamín

Mestská polícia

Dopravní policajti z Považskej Bystrice vznies-
li obvinenie pre prečin ohrozovania pod vplyvom 
omámnej látky voči 25-ročnému mužovi z okresu 
Púchov. Obvinený vodič mal jazdiť na aute zn. Re-
nault po ceste I/49 v Púchove, pričom bol zastavený 
a kontrolovaný policajnou hliadkou Obvodného 
oddelenia Púchov. Pri kontrole sa vodič podrobil dy-

chovej skúške s negatívnym výsledkom. Vzhľadom 
na to, že vodič mal javiť  známky požitia omamných 
látok, bol vyzvaný k lekárskemu vyšetreniu. Vodič 
s lekárskym vyšetrením súhlasil. Podľa výsledkov 
lekárskeho vyšetrenia bolo zistené, že jazdil pod 
vplyvom metamfetamínu. Obvinenému hrozí trest 
odňatia slobody až na jeden rok.          KR PZ Trenčín 

Neradostnú štatistiku vodičov jazdiacich pod vply-
vom alkoholu pomáhajú napĺňať aj ženy vodičky. 
Púchovskí policajti na ceste II/507 v smere od obce 
Lednické Rovne do Púchova v blízkosti futbalového 
štadióna skontrolovali vozidlo Škoda Octavia, ktoré 
riadila 33-ročná vodička z okresu Púchov. Na vyz-
vanie policajta sa vodička podrobila dychovej skúške 
na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Dychová 
skúška bola pozitívna. Vodička nafúkala 0,74 mg/l, 

čo predstavuje 1,54 promile alkoholu. Opakovaná 
dychová skúška ukázala o niečo nižšiu hodnotu, a 
to 0,57 mg/l, čo predstavuje 1,19 promile alkoholu. 
Vodička už čelí obvineniu z prečinu ohrozovania pod 
vplyvom návykovej látky. 

O jej treste rozhodne súd. Za uvedený trestný čin 
je trestná sadzba v zmysle zákona trest odňatia slo-
body až na jeden rok. 

KR PZ Trenčín

Vodička z okresu Púchov nafúkala

Pri dopravných nehodách na cestách Púchovského 
okresu neprišiel v minulom týždni nikto o život. Na 
cestách Trenčianskeho kraja sa od začiatku roka 
stalo 164 dopravných nehôd, čo je o 33 menej ako 
v rovnakom období minulého roku. Pri dopravných 
nehodách prišli tento rok o život dvaja ľudia, čo je o 
štyri menej ako v rovnakom období roku 2019. Počet 
obetí dopravných nehôd je v Trenčianskom kraji 

tento rok najnižší spomedzi všetkých slovenských 
krajov. Na slovenských cestách sa v tomto roku sta-
lo 1900 dopravných nehôd (medziročný pokles o 
131). Zomrelo pri nich 36 ľudí, čo je o štyri viac ako 
v rovnakom období minulého roku. Najviac obetí si 
vyžiadali cesty Žilinského samosprávneho kraja, kde 
pri dopravných nehodách zomrelo osem ľudí. 

KR PZ Trenčín

Krajské cesty majú najmenej obetí

Po šiestich týždňoch, kedy bola chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia v Púchovskom okrese 
najvyššia v Trenčianskom kraji, došlo minulý týždeň 
k rapídnemu zníženiu chorobnosti. Chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia klesla v okrese Púchov 
o 75 percent na úroveň 1283 ochorení na 100.000 
obyvateľov (minulý týždeň bola chorobnosť 4977 
ochorení na 100.000 obyvateľov). Chorobnosť bola 
zároveň najnižšia v celom Trenčianskom kraji.  

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň 
6941 akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť v 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o tri 
percentná. Najvyššia chorobnosť na akútne respi-

račné ochorenia bola v Trenčianskom okrese, kde do-
siahla úroveň 2637 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Najnižšia chorobnosť  bola v okrese Púchov. 

Z celkového počtu ochorení bolo 931 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s 
minulým týždňom klesla takmer o 15 percent. Pre 
chrípku zakázali návštevy v Nemocnici s poliklinikou 
v Ilave. 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR je 
pre zabránenie šíreniu nového koronavírusu zákaz 
návštev vo všetkých nemocniciach, zariadeniach so-
ciálnej starostlivosti a vo väzenských zariadeniach na 
Slovensku.                    pok

V nemocniciach, centrách sociálnych 
služieb a väzniciach platí zákaz návštev

Jednou z vlastností vodiča by mala byť ohľaduplnosť... V tomto pípade to neplatilo...                FOTO: MsP Púchov

Susedia...
Hliadka mestskej polície riešila telefonické 

oznámenie o problémoch so zle zaparkovaným 
vozidlom v Hoštinej. Na mieste bolo zistené, že 
osobné motorové vozidlo Fiat Punto striebornej 
farby,  je zaparkované pred osobným motorovým 
vozidlom Peugeot striebornej farby. Vozidlo Peu-
geot blokuje príjazdovú cestu k domu aj napriek 
tomu, že je zaparkované pred vjazdom do 
druhého domu. Na miesto sa dostavila oznamo-
vateľka a zástupca majiteľky druhého domu. Na 
mieste sa okrem dvoch žien zhromaždilo nie-
koľko ďalších rodinných príslušníkov obidvoch 
strán. Z toho, čo na mieste obidve strany uviedli 
vyplynulo, že dlhodobo dochádza medzi sused-
mi k sporu o príjazdovú komunikáciu, kde táto je 
majetkovo rozdelená na polovicu. O veci sa vedie 
občianskoprávny spor, ktorý nie je ukončený. 
Rodinní príslušníci obidvoch strán si navzájom 
robia prieky tým, že odstavia svoje motorové 
vozidlo tak, že druhá strana sa nedostane k domu 
pre zaparkované vozidlo a podobne. Výzva na 
ukončenie sporov sa minula účinkom a obidve 
strany rázne odmietli v čomkoľvek ustúpiť. Hl-
iadka ich na mieste poučila, že nakoľko ide o 
občianskoprávny spor, musí o veci rozhodnúť súd 
a mestská polícia tento pretrvávajúci spor nevy-
rieši. Bolo im oznámené, že vec bude uvedená v 
zázname zo služby a súd si môže tento záznam v 
budúcnosti vyžiadať.

Hlásiť to nechcel...
Hliadka mestskej polície preverovala telefon-

ické oznámenie, podľa ktorého sa pri jednej z 
púchov- ských pizzerii bijú štyri neznáme osoby. 
Hliadka na mieste našla muža z Horných Kočkov-
iec, ktorý hliadku informoval, že ho napadli. 
Keďže osoba, ktorá ho mala napadnúť, odišla 
na neznáme mies- to a napadnutý muž nechcel 
podať oznámenie, hliadka prehľadala okolie a po-
hostinstvá v okolí, ale osobu zodpovedajúcu pop-
isu oznamovateľa nenašla. Napadnutého muža 
hliadka informovala, že ak by sa rozhodol podať 
oznámenie, musí priniesť potvrdenie o ošetrení 
od lekára na mestskú políciu.

Zabudol zavrieť auto
Na oddelenie mestskej polície prijali telefon-

ické oznámenie, podľa ktorého je na Pribinovej 
ulici odstavené motorové vozidlo s otvorenými 
dverami vodiča. Hliadka mestskej polície s pomo-
cou Obvodného oddelenia Policajného zboru v 
Púchove zistili majiteľa vozidla, informovali ho o 
otvorených dverách a požiadali, aby si automobil 
zabezpečil pred krádežou. Muž prišiel ku svojmu 
vozidlu a uzamkol ho. 

Takto to dopadne, keď si niekto zmýli priestor pri 
kontajneroch na separovanie za zberný dvor...
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Oddelenie výstavby, investícií, životného prostre-
dia a stavebného úradu Mestského úradu v Púchove 
informovalo poslancov mestského zastupiteľstva o 
príprave a realizácií investičných akcií.

Najväčšou investičnou akciou mesta v súčasnosti je 
projekt Rozšírenie kapacity Materskej školy Lienka na 
Ulici 1. mája v Púchove, vďaka ktorej pribudne prie-
stor pre 20 detí. Projekt je podporený Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Európskym 
fondom regionálneho rozvoja sumou 246.050 eur, 
celkové výdavky projektu sú plánované na 395.543 
eur. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, 
ktorý realizuje firma MIPE Invest, s.r.o., je plánované 
na máj 2020.

Projekt Rekonštrukcia palubovky ZŠ s MŠ Slovanská 
v hodnote 46.000 eur bol ukončený dodávateľom 
Para invest, s.r.o., Bratislava koncom januára 2020. 
Rekonštrukcia oplotenia okolo MŠ Nosice (15.000 
eur) musí sa znovu verejne obstarávať, pretože 
pôvodne vysúťažený dodávateľ (dec. 2019) odstúpil 
od zmluvy. Projekt Nosice – odvodnenie miestnej 
komunikácie od Hydrocentrály k starej škole (25.000 
eur) je v štádiu zazmluvňovania vysúťaženého dodá-
vateľa a prípravy k zahájeniu realizácie prác.

Plánované akcie Rekonštrukcia križovatky 
Komenského – J.Kráľa (36.000 eur) a projektová do-
kumentácia Rekonštrukcie Spojovacia cesta J. Kráľa 
- Hoštínska (3.000 eur) boli presunuté do rozpočtu 

mesta pre rok 2020 – z dôvodu prehodnocovania 
koncepcie riešenia a vzniknutých majetkových prob-
lémov, resp. nesúhlasu dotknutých spoločenstiev 

v l a s t n í k o v 
s pred-
l o ž e n ý m 
zadaním a 
o d d e l e n i e 
v ý s t a v b y 
p r i p r a v u j e 
p o d k l a d y 
pre nové 
p o s ú d e n i e 
riešenia.

V súčas-
nosti pre-
bieha tiež 
r e a l i z á c i a 
rekonštruk-
cie Hasičskej 
z b r o j n i c e 
P ú c h o v 

(verejné priestranstvo a sociálne zariadenie), ktorú 
vysúťažil dodávateľ Púchov servis s.r.o., v sume 50.157 
eur. Aktuálne v posledných dňoch oddelenie výstav-
by pracovalo na zabezpečení legislatívneho procesu 
územného a stavebného povolenia Rekonštrukcie 
objektov na Kolonke na účely nájomného bývania 
a dokladov pre zabezpečenie Rekonštrukcie Auto-
busového nástupiska na Železničnej stanici Púchov 
pre Štátny dráhový úrad Bratislava, Rekonštrukcie 
Domu smútku v Horných Kočkovciach a podkladov 
pre žiadosti na získanie finančných prostriedkov a 
dotácií k uvedeným akciám.

Ako jedna z nosných investičných akcii mesta pre 
tento rok sa dostala do rozpočtu Rekonštrukcia ob-
jektu ZUŠ Púchov (prestavba doteraz nevyužívaného 
podkrovia školy) a práve prebieha aktualizácia pro-
jektovej dokumentácie a rozpočtu stavebných prác 
- s cieľom pripraviť akciu legislatívne aj s výberom 
zhotoviteľa diela a realizačne stavbu dokončiť v roku 
2020.

Zdroj: MsÚ Púchov, 
foto: Slavomír Flimmel

Investičné akcie mesta na začiatku roka 2020
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Deti z Cirkevnej základnej školy (CZŠ) a materskej 
školy (MŠ) sv. Margity sa pripravovali na tento deň 

niekoľko týždňov. Každý chcel prekvapiť svojou 
maskou. V škole to bolo dlho tajomstvo, ktoré nikto 
nechcel prezradiť. Pozvánku na maškarný ples dostal 
každý. 

A potom to prišlo. Tesne pred jarnými prázdninami, 
pre začiatkom pôstneho obdobia. Vytúžený karne-
val v Športcentre Chovanec, organizovaný školami v 
spolupráci s výborom rodičov. 

Všetci sa tešili, malí i veľkí. Tými malými myslíme už 
aj našich škôlkarov. Tí prišli aj so svojimi pani učiteľka-
mi, ktoré boli tiež prezlečené za masky. V sprievode 
masiek ste mohli stretnúť oranžového dinosaura, 
odvážnych pirátov, roztomilé princezné, zľaknúť ste 
sa mohli čierneho netopiera, obdivovať malého kú-
zelníka, komunikovať so strieborným robotom, odfo-
tografovať sa s dvojičkami na nerozoznanie z knižky 
Danka a Janka. 

Mnohé deti si svoje masky zhotovili samy, niek-
torým pomáhali tvoriví rodičia, iní si ich požičali. A 
boli aj takí, hlavne tí starší, ktorí si prišli len zatanco-

vať a pobaviť sa so svojimi ka-
marátmi. 

Tancu sprevádzanému mod-
ernou rytmickou hudbou od 
výborného DJ z Rádia Muzika 
nemohol nikto odolať. Deti sa 
pri ňom vyšantili ako už dávno 
nie. 

A čakalo na nich ešte jedno 
prekvapenie - ceny z bohatej 
tomboly. Niektorých poteši-
la hračka, iných sladkosť či 
hra. Nadšení boli aj rodičia, 
ktorí prišli vo veľkom počte a            
všetko sledovali na lavičkách 
v hale, ale zapojili sa aj do tan-
ca. Kto bol smädný či unavený, 
mohol sa občerstviť dobro- 
tami v našom mini bufete. Ra-
dosť a šťastie na tvárach detí, 
rodičov a učiteľov, prezrádzali 
to, že na tento ples v maskách 
budú všetci určite radi a dlho 
spomínať.         CZŠ sv. Margity

V nedeľu 1. marca 2020 sa v púchovskom 
evanjelickom kostole konal benefičný koncert 
Základnej umeleckej školy Púchov. Bola to už 
XII. dobročinná akcia školy, ktorej učitelia a žia-
ci postupne predviedli zaujímavý a hodnotný 
umelecký program s hlavným hosťom spevákom 
Jiřím Helánom. Okrem neho vystúpila Ľudová 
hudba Ivana Sadloňa a Detská ľudová hudba La-
chovček so svojimi sólistami. Premiéru v kostole 
mal dychový orchester ZUŠ pod vedením dirigen-
ta Petra Jurisa, s ktorým sa predstavila sólistka P. 
Kurtinová. 

Benefícia sa konala za spolupráce s Mestom 
Púchov v prospech neziskovej organizácie Al-
iis. Organizácia poskytuje všeobecne prospešné 
služby v oblasti sociálnych služieb pre ľudí s men-
tálnym postihnutím a ich rodinným príslušní-
kom a prevádzkuje denný stacionár s chránenou 
dielňou. Vyzbieranú sumu vo výške 532,35 eur ria- 
diteľ ZUŠ Púchov Mgr. Peter Stupavský odovzdal 
organizácii Aliis po benefičnom koncerte.

Slavomír Flimmel

Karneval radosti v cirkevnej základnej 
škole a materskej škole sv. Margity

Benefičný koncert 
ZUŠ pre Aliis
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Mesto Púchov informuje verejnosť, že v súlade 
so Všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Púchov č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole sa uskutoční zápis detí do 1. 
ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021.

Miesto zápisu:
- Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov
č.t. 042/4631339, www.zsgorazdovapuchov.edu- 

page.org
- Základná škola „Jána Amosa Komenského“, 

Komenského 652/50, Púchov
č.t. 042/4632802, www.zskompv.edupage.sk 
- Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
č.t. 042/4632458, www.zsmladeznicka.edupage.

org 
- Základná škola s materskou školou, Slovanská 

330/23, Púchov
č.t. 042/4677749, www.zsslovanpu.edupage.org 
Termín zápisu:
8. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.
15. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.
Náhradný termín zápisu:
22. apríla 2020 od 14,00 do 17,00 hod.
K zápisu si treba priniesť: občiansky preukaz zákon-

ných zástupcov, rodný list dieťaťa, poplatok na pred-
písané zošity, pracovné zošity. Vhodné je priniesť 
si aj vyplnené tlačivá k zápisu, ktoré má konkrétna 
základná škola zverejnené na svojom webovom síd-
le. 

Postup pri odklade povinnej školskej dochádz-
ky:

- predložiť riaditeľke ZŠ písomnú žiadosť zákon-
ných zástupcov, 

- odporučenie všeobecného lekára pre deti a do-
rast,

- odporučenie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. 

Zákonným zástupcom odporúčame:
- ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného 

školského obvodu, dieťa bude zapísané po dohode 
s riaditeľkou základnej školy,

- ak je dieťa v zahraničí, požiadajú zákonní zástup-
covia riaditeľku príslušnej ZŠ podľa školského obvo-
du v Púchove rozhodnúť o možnosti plniť povinnú 
školskú dochádzku mimo územia Slovenskej repub-
liky.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta

Vo štvrtok sa stretli na Školskom úrade v Púchove 
zástupkyne štyroch základných škôl k príprave zápi-
su detí do 1. ročníka základných škôl. Venovali sa 
hlavne administratívnym úlohám zabezpečujúcich 
zápis pre školu, zriaďovateľa a štatistiku. Pre školský 
rok 2020/21 v základných školách na území mesta 
podľa dostupných evidencií očakávajú na zápise 
236 detí. V uvedenom počte sú už zarátané aj deti 
s trvalým pobytom v meste Púchov, deti, ktoré mali 
odloženú povinnú školskú dochádzku a deti z obce 
Nimnica.

Pri porovnaní so súčasným počtom 204 evido-
vaných predškolákov vo všetkých materských 
školách vrátane súkromnej a cirkevnej v Púchove 
nám vychádza, že 32 detí nenavštevuje materské 
školy v Púchove. Tento údaj je potvrdzujúcim ukazo-
vateľom vzniknutého rozdielu očakávaného počtu 
detí, ktorý je porovnaný s počtom predškolákov v MŠ 
v Púchove, nakoľko aj v predchádzajúcich školských 
rokoch do prvých ročníkov ZŠ nastúpili aj deti                
z okolitých obcí a deti, ktoré v meste nemajú trvalý 
pobyt a zároveň naše deti, ktoré žijú mimo Púcho-

va nastúpili do ško-
ly v tomto bydlisku, 
čo je prirodzený jav 
súčasnej spoločnosti 
a nedá sa vždy pres-
ne vyčísliť. Minulý rok 
sme k zápisu očakáva-
li 212 detí, k zápisu 
prišlo 206 a reálne 
do 1 ročníka nastúpi-
lo 179 detí. Pri tejto 
evidencii sme zaz-
namenali zaujímavý 
stav: 33 detí prišlo         
k nám do 1. ročníkov 
z iných obcí a 33 detí 
z Púchova nastúpilo v 
iných mestách a obci-
ach. 

Problém, pri zápise 

detí do školy, ktorý základné školy a zriaďovateľ 
predpokladá, je zápis detí, ktoré žijú s rodičmi v zah-
raničí a majú trvalý pobyt v Púchove. Každoročne je 
problémom sa s nimi skontaktovať a zistiť ich spôsob 
vzdelávania v zahraničí. Z uvedeného dôvodu vyzý-
vame našu verejnosť a rodinných príslušníkov, ktorí 
sú v kontakte s takýmito rodinami o ich upozornenie 
na to, že si musia splniť zákonnú povinnosť zapísať 
dieťa do základnej školy na Slovensku, nakoľko sú 
občanmi SR a taktiež deti majú slovenské občianst-
vo, bez ohľadu na to, kde žijú.

Preto:
- ak dieťa žije s rodičmi v zahraničí a má trvalý 

pobyt v Púchove musí absolvovať základnú školu                       
v Púchove, alebo na inej ZŠ na Slovensku, 

- musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy         
v Púchove (teda tam, kam patrí podľa školského ob-
vodu), alebo na inej ZŠ na Slovensku,

- pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa 
bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požia-
da riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí,

- ak má dieťa dvojité občianstvo, dieťa je zapísané     
a nastúpi do školy v krajine, kde má druhé občianst-
vo, nemusí byť zapísané u nás.

Ďalšie informácie môžete získať na MsÚ Púchov, 
školský úrad: Mgr. Češková, 042/4650848, e-mail: 
viera.ceskova@puchov.sk, alebo priamo u riaditeliek 
jednotlivých základných škôl v Púchove.

Zdroj: MsÚ Púchov, 
foto: Slavomír Flimmel

Oznam o zápise detí do 1. ročníka základných 
škôl pre školský rok 2020/2021

Príprava zápisu detí do základnej školy
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Aký je pôvodca nákazy ochorenia COVID-19?
Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú 

zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Pred-
pokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými 
zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom 
trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže 
nákaza pochádzať.

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?
Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné 

ochorenie –- vírusovú pneumóniu (kvapôčková in-
fekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve 
klasických respiračných ochorení, napríklad aj chríp-
ky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, 
bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom 
vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. 
Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvád-
za 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Ako sa lieči ochorenie COVID-19?
COVID-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme ho 

medzi kvapôčkovú infekciu. Neúčinkujú naň anti-
biotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. 
Liečba je symptomatická. U ľudí infikovaných novým 
koronavírusom sa zahajuje podporná liečba, ktorá 
zmierňuje príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa 
využívajú bežne dostupné lieky. Liečba je individuál-
na a vychádza z konkrétnych potrieb pacienta.

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koro-
navírusom nakazím?

Ľudia sa môžu nakaziť od osôb, u ktorých bol koro-
navírus potvrdený. V prípade, že ste neboli v kra-
jinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, respek-
tíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené 

krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou, 
vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, o iné 
akútne respiračné ochorenie alebo chrípku či chríp-
ke podobné ochorenie, a preto netreba podliehať 
panike. 

Môže v prevencii proti ochoreniu COVID-19 
pomôcť očkovanie proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je vhodné, 
chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej 
chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel 
na infekciu vyvolanú koronavírusom, 
ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, 
znamená vysoké riziko komplikácií.

Je potrebné preventívne dodržiavať 
nejaké hygienické návyky?

Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu 
chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať 
preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo 
vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

• umývať si ruky často mydlom a vodou, 
najmenej 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii 
mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný 
prostriedok na ruky na báze alkoholu

• nedotýkať sa očí, nosa a úst, 
koronavírus sa môže preniesť kontamino-
vanými rukami

• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní 
jednorazovou papierovou vreckovkou a 
následne ju zlikvidovať

• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, 
ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden 
meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle 
alebo kýcha

• ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetru-
júceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, 
doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samo-
statnej izbe

• v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfek-
ciu povrchov

Odporúčania pre cestovateľov
• kontrolovať’ svoj zdravotný stav počas 

14 dní od príchodu zo zasiahnutej oblasti 
(kašeľ, bolest’ hrdla, dýchavičnosť’, horúčka)

• v prípade klinických príznakov do 14 dní 
po návrate je potrebné telefonicky kontak-
tovať svojho ošetrujúceho lekára a infor-
movať ho o cestovateľskej anamnéze.

Dá sa na Slovensku testovať na prítom-

nosť koronavírusu v organizme?
Osobe, ktorá sa vrátila z oblasti zasiahnutej novým 

koronavírusom odporúčame po dobu 14 dní kon-
trolovať svoj zdravotný stav. V tomto čase je potrebné 
myslieť na prevenciu. Ak je podozrenie, že by osoba 
mohla byť nakazená koronavírusom a ešte u nej ne-
nastúpili žiadne symptómy, je možné, vzhľadom na 
jej vlastné rozhodnutie, podstúpiť domácu izoláciu 
na 14 dní v samostatnej izbe, v domácnosti zvýšiť 
intenzitu dezinfekcie povrchov a používať ochranné 
prostriedky.

Je najväčším rizikom cestovanie?
Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je 

rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť 
cestovania.

Pomôže nosenie ochranného rúška?
V oblasti, kde ešte ochorenie COVID-19 nebolo 

zaznamenané, nosenie ochranného rúška alebo 
respirátora nie je potrebné. Pokiaľ ide o používanie 
rúšok a respirátorov, má to význam u chorej osoby 
s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, 
ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným 
ochorením.                     Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay

Autobusová doprava Púchov v rámci preventívnych opatrení 
pravidelne dezinfikuje svoje autobusy.                    FOTO: S. Flimmel

Odpovede na najčastejšie otázky o ochorení COVID-19

Dodržiavaním základných hygienických návykov, 
najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť 
šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj 
COVID-19.

Pravidlá pre čisté ruky:
- každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd
- navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dosta-

točné množstvo mydla
- ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračuj-

te preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s 
čistením vnútorných strán prstov a opačne

- trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej 
ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do 
dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani

- nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohy-
bom pravou rukou a opačne

- ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými 
prstami pravej ruky a opačne

- ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jed-
norazovou utierkou alebo čistým uterákom

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na 
báze alkoholu:

- naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a 
naneste ho na celý povrch rúk

- preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čis-
tite vnútorné strany prstov a opačne

- trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti 
ľavej ruke a opačne

- uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a 
potierajte nimi druhú dlaň

- krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou 
rukou a opačne

- spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým 
pohybom ľavú dlaň a opačne

Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.
Ruky si umývajte:

- po každom návrate domov (do práce) z vonkajšie-
ho prostredia

- pri akomkoľvek pocite nečistých rúk
- po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
- pred, počas a po príprave jedla
- pred konzumáciou jedla
- po každom použití toalety
- pred manipuláciou s bábätkom a po výmene 

znečistenej plienky
- po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
- po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
- pred a po návšteve nemocnice, lekára
Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochore-

niami:
- vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou 

koncentráciou ľudí
- dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými pros-

triedkami s obsahom chlóru či jódu

Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie
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Ako sme už písali v predchádzajúcich 
Púchovských novinách, Divadelný 
súbor Makyta má za sebou ďalšiu 
úspešnú premiéru. Hra „Zbohom ro-
dina“ vznikala pod réžijnou taktovkou 
uznávaného divadelného odborníka, 
Mgr. Art. Jána Chalupku. Oslovili 
sme ho po premiére, hneď po dlhotr-
vajúcom potlesku nadšených divákov.

Ako sa vám pracovalo s ochotníc-
kym súborom, nakoľko vieme, že 
pracujete ako umelecký vedúci a 
dramaturg Divadla J. Gregora Tajov- 
ského vo Zvolene?

Pre mňa osobne nie je celkom jed-
noduché a možno nie je ani nevyh-
nutné určiť presnejšiu hranicu medzi 
týmito pólmi divadelného sveta, ktoré 
sa navzájom ovplyvňujú. Je to trochu 
iná východisková situácia a tvorivá 
energia, určite komplikovanejší režim 
skúšok, ale výsledok býva často po-

rovnateľný. Aby som nezostal vo všeo-
becnej rovine, tak pre mňa osobne 
toto bola príjemná zmena, vzácna 
skúsenosť a trúfam si povedať, že to, 
čo sme spoločne zažívali so súborom v 
Púchove, vnímam ako vzájomne obo-
hacujúci proces. A na základe prvých 
reakcií po premiére mám taký pocit, 
že sa to premietlo aj do inscenácie 

a cez rampu sa dostalo aj k divákom. 
Bol som veľmi príjemne prekvapený, 
ako sme profesionálne a harmonicky 
zvládli prekážky na našej spoločnej 
ceste.

Prezraďte, čo ste zažívali v hľadi-
sku počas premiérového vystúpenia 
vašich zverencov?

Premiérou samozrejme niečo končí 
a niečo začína, verejne obnažujeme 
ešte pomerne krehký divadelný orga-
nizmus, ktorý bol dovtedy iba našou, 
takmer intímnou záležitosťou. Vnímal 

som to najprv z pozície 
niekoho, kto už odovzdal 
značnú časť toho, čo 
považoval za potrebné, ale 
zároveň som uvažoval aj o 
tých režijných nápadoch, 
ktoré zostanú už len nere-
alizovanými poznámkami 
v mojom scenári. Po spus-
tení predstavenia, keď po 
začiatočnom tichu vznikla 
a potom postupne gra-
dovala interakcia medzi 
javiskovým konaním a 
reakciami v hľadisku, 
celkom spontánne som 
sa prevtelil do polohy 
„obyčajného“ diváka. Dú-
fam, že je to v podstate 
dobrá správa pre našu 
čiernu komédiu, ktorá je 
pomerne bohatá na bi-

zarné repliky a situácie. 
Už ste sa so súborom dohodli, 

resp. dali by ste sa nahovoriť aj na 
ďalšiu spoluprácu?

Z pohľadu môjho veku a divadel-
ných skúseností viem, že endorfíny 
po premiére nebývajú najlepším rad-
com, takže by som sa nerád vyjadroval 
jednoznačne a kategoricky. Výroky o 
„nevstupovaní do tej istej rieky“ ale 
i „nikdy nehovor nikdy“, považujem 
za rovnako múdre a platné. A mož-
no niečo z toho, čo som už povedal 
v rozhovore, málinko naznačuje, ku 
ktorému z nich mám v konkrétnom 
prípade bližšie 

Vedúcou Divadelného súboru Maky-
ta, a ako sme si prečítali v bulletine, aj 
asistentkou réžie je Mgr. Jarka Boto-
šová. 

Ako vieme, prvé hry súčasného 
súboru ste pripravovali vy. Prečo ste 
tentokrát siahli po profesionálnom 
režisérovi?

Nebolo to prvý raz. Už v minulej 
sezóne sme robili s doc. Michalom 
Babiakom hru „Mister Dolar“, pričom 
práve táto spolupráca nám ukázala, 
ako ďalej. Myslím si, že tento súbor 
je už natoľko kvalitný, že práca s pro-
fesionálnym režisérom každého her-
ca veľmi posúva v jeho javiskovom 
výkone. Koniec-koncov, aj pôvodný 
makytácky súbor spolupracoval s 
takými osobnosťami ako Miloš Pietor, 
Ľubomír Vajdička, Beňo Michalský, An-
drej Turčan... Tým však nechcem pove-
dať, že už nikdy si nič nepripravíme vo 
vlastnej réžii.

Ako už po premiére hodnotíte 
výsledok vašej vzájomnej spo-
lupráce s Jánom Chalupkom?

Veľmi dobre. Režisér priniesol text, 
ktorého sme sa spočiatku zľakli, ale 
tým, ako ho postupne posúval do 
úplne inej roviny, si nás všetkých 
získal. A to ukázala aj premiéra. Pres-
ne tak, ako reagovali diváci, aj my sme 
sa niekedy tak smiali, že sme ani ne-

dokázali reagovať jeden na druhého. 
Mám rada tento súbor, lebo vidieť, 
ako sa umelecky posúva. A čo sa týka 
výsledku, myslím si, že najlepším 
barometrom boli diváci. Oni sa bavili, 
my sme absorbovali ich náladu... Som 
vďačná za púchovského diváka.

Podpredsedom Občianského združe-
nia DS Makyta je Ing. Ján Krump.

Aké máte pocity po premiére novej 
hry vášho divadelného súboru?

Čierna komédia Zbohom rodina sa 
nám ako účinkujúcim hercom Divadel-
ného súboru MAKYTA o.z., zapáčila 
hneď od prvého razu, keď k nám prišiel 
hosťujúci režisér Janko Chalupka zo 
Zvolenského divadla, rozdal nám 
scenáre a začala prvá textová skúška. 
Typovo obsadil postavy tak, akoby nás 
odjakživa poznal. Od začiatku našej 
spolupráce nás ale prenasledovala 
smola, ktorá vyvrcholila odstúpením 
Martinky Drábikovej zo zdravot-
ných dôvodov. Dvakrát sme posúvali 
premiéru. No nakoniec smolu vystrie-
dala radosť z odohraného predstave-
nia – premiéry, ktorou, si myslím, sme 
potešili a zabavili aj našich divákov. 

Janko Chalupka je v poradí naším 
tretím hosťujúcim režisérom od pôso-
benia obnoveného súboru. Jeho re- 
žijná práca bola vždy profesionálne 
zvládnutá, aj napriek našim ab-
senciám, ktoré režiséri veľmi v obľube 
nemajú. Chcem tým povedať, že je to 
veľmi ťažké dať dohromady tím ľudí, 
ktorí sa budú stretávať na pravidel-
ných skúškach. Časť účinkujúcich je už 
v dôchodku, ale tá druhá časť pracuje 

aj na zmeny. Ale aj napriek týmto sku-
točnostiam sme sa vedeli zomknúť 
a dokončiť to, na čo sme sa podujali.    
Chcem poďakovať Jankovi Chalupkovi, 
že sme spoznali opäť skvelého člove-
ka, ktorý nás scelil a ukázal nám aj 
smer, ktorým máme ďalej pokračovať. 
Dúfam, že táto naša spolupráca nebola 
posledná.                   Zdroj: DS Makyta, 

foto Slavomír Flimmel a djgt.sk

Trikrát o premiére hry DS Makyta Zbohom rodina
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www.facebook.com/podivnybaron

stredy 11. a 18.3. 2020 - 17.30 hod.
Astronomický krúžok - deti 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľného 
času Včielka. Čitáreň ŽD.

štvrtky 12. a 19.3. 2020 - 17.00 hod. 
Astronomický krúžok - mládež
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľného 
času Včielka. Čitáreň ŽD.

streda 11.3. 2020 - 17.00 hod.
Kreatívny workshop: šumivky do kúpeľa  
Milé dámy a deti, príďte si vyrobiť voňavé šumivky do kúpeľa z čisto prírodného 
materiálu.  Workshopom vás bude sprevádzať Hela Pela. Na workshop je potreb-
né prihlásiť sa prostredníctvom udalosti na FB. Čitáreň ŽD. Vstupné: 6€.

nedeľa 15.3. 2020 - 16.00 hod.
Nedeľné čítanie pre deti 
Pozývame všetky deti do krajín rozprávok, princezien, škriatkov či čarovného 
lesa. Nedeľným popoludním s knižkou vás budú sprevádzať Tamara a Mirka. 
Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Mestskou knižnicou V. Roya. Kaviareň Podi-
vný barón. Vstupné: dobrovoľné.

štvrtok 19.3. 2020 - 18.00 hod.
Peter Gärtner - Veľký román / beseda a čítačka 
Pozývame vás na besedu a čítanie z novej knihy Veľký román autora Petra Gärt-
nera. Knižná kaviareň Podivný barón. Vstupné: dobrovoľné.

VIAC NA FB A OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH

Otváracie hodiny múzea: Ut 14.00 - 18.00, Št 14.00 - 18.00, Ne 16.00 - 20.00

manažér ŽD: 0910 191 898

PROGRAM - MAREC 2020

PREDSTAVENIE ZRUŠENÉ!

Vstupné bude divákom vrátené v pokladni k
ina po predložení p

latnej v
stupenky.

PREDSTAVENIE sa PRESÚVA na 6. 6
. 2

020!

Hrať sa bude v časoch 16.30  h a 19.30 h. V
stupenky ostávajú v platnosti.
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www.kino.puchov.skwww.kultura.puchov.sk
Streda  11.3.   17.30 h  Sobota 14.3. 19.30 h

SVIŇA                                                                                                                                    
Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, odohráva sa vo svete vysokej politiky, 
mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a 
veľkých peňazí... Hrajú: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano Heriban, Gabriela Mar
cinková, Diana Mórová, Braňo Bystriansky, Szidi Tobiasz, Jakub Rybárik, Mária 
Schumerová, Dana Droppová, Petra Dubayová, Andrej Remeník a ďalší. MN 15 
r.  – SR – Cinemart –  98´- SK verzia –  thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Streda 11.3. 19.30 h

ATTILA                                                                                        
Film mapuje životný príbeh športovca a novodobej slovenskej hviezdy Attilu 
Végha. Z doposiaľ nezverejnených záberov diváci nahliadnu do jeho života a 
budú sledovať kroky, ktoré ho priviedli k úlohe MMA zápasníka. Je to príbeh driny, 
odhodlania, sily, ale aj priateľstva, ktoré pretrváva po celý život. Divák uvidí nielen 
športovú kariéru, ale aj boj so životom a o možnosť športovú kariéru vôbec mať. 
Zobrazí aj prípravu na zápas storočia proti Karlosovi „Terminátorovi“ Vémolovi. 
MN 15 r. – ČR – Continentalfilm – 110´ – originál – dokument. Vstupné 4 €.

Piatok 13.3. 17.30 h Sobota 14.3. 17.30 h

3BOBULE                                                                                      
Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi roz
topašných dvojčiat. V manželstve im to teraz až tak neklape. Navyše prichádza 
vinobranie. Klára bojuje s predsudkami okolia, ktoré neverí, že žena môže robiť 
kvalitné víno a prekročiť tieň svojho otca (V. Postránecký). Ešteže ten ju všetkým 
prevádza prostredníctvom vtipných a múdrych rád ako na slovo vzatý vinársky 
i životný guru. Honza sa po rokoch stretáva s neodolateľným kumpánom Jirkou 
(L. Landmajer). Jirkova prítomnosť dokáže spoľahlivo vniesť do ich života vítaný 
i nevítaný rozruch. S veriteľmi a políciou na krku, za pomoci starých známych 
susedov Kozderku (M. Táborský) a Františka (M. Roden) začína séria komických 
omylov a nedorozumení. MN 12 r. – ČR – Continentalfilm – 100´ – originál – 
komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 13.3. 19.30 h Nedeľa 15.3. 17.30 h

BLOODSHOT
Vin Diesel sa v akčnom thrilleri podľa úspešného komiksu predstaví ako super
vojak BLOODSHOT, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho žilách prakticky 
neporaziteľný. Ako sa však zachová, keď zistí, že spoločnosť, ktorá ho vytvorila, 
mu vyrába falošné spomienky a využíva ho ako zbraň? MN 15 r. – USA – Itafilm 
– 109´ – tit. – akčný thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 r., ZŤP = 4 €.

Nedeľa 15.3. 15.30 h

LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ 
POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
Partička psích záchranárov na čele s chlapcom Ryderom sa predstaví v špeciálnom 
pretekárskom filme. V Adventure Bay sa schyľuje k veľkolepým automobilovým 
pretekom a kamaráti Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye pomáhajú  
s prípravami. Labky vytvoria servisný tím pre svojho obľúbeného pretekára 
a tešia sa, že mu pomôžu zvíťaziť. No šampión sa nešťastnou náhodou zraní a 
nemôže šoférovať. Ale pre Labkovú patrolu nie je žiadna misia nesplniteľná. MP – 
Kan. – Bontonfilm – 70´ – SK dab. – anim. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior  
nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 16.3. 19.30 h “KINO ZA BABKU”

ŠPINDL 2
Silvia je úspešná lekárka a verí, že konečne našla recept aj na šťastný vzťah. Rená
ta je manželka známeho spisovateľa, vo svojich kruhoch dodáva ďalším ženám 
odvahu a silu k lepšiemu životu, ale v jej vlastnom živote jeden osudový prvok 
chýba. Herečka a tanečnica Eliška stojí na začiatku dobre rozbehnutej kariéry, ale 
komplikuje sa jej vzťah s priateľom – muzikantom. A chlapi z horskej služby sú 
vždy pripravení pomôcť. Kde inde by sa mohli všetky príbehy pretnúť a vyriešiť 
ako v zasneženom Špindli? MN 12 r. – ČR – Continentalfilm – 107´ – originál – 
komédia. Vstupné 2 €.

CELÝ PROGRAM NÁJDETE NA WWW.KINO.PUCHOV.SK

AKTUÁLNY 
PROGRAM

Streda   11.3.     vestibul divadla  17.00 h - vernisáž

„ZUŠKÁRSKY MIŠMAŠ“
Kreativita, nápady, výtvarné procesy, detský vtip... to všetko a viac obsahuje pes
trá a zaujímavá výstava ZUŠ. Nech sa páči, príďte pozrieť krásne detské umenie. 
Vstup voľný. Výstava potrvá do 31.3.2020

Sobota 14.3.       veľká sála     20.00 h    - Repríza

ZBOHOM RODINA                                                                                                         
Divadelný súbor Makyta v novej sezóne siahol po texte Vinka Moderndorfera 
„Mama zomrela dvakrát“. Čierna komédia, ktorú pod novým názvom  „Zbohom 
rodina“ upravil pre súbor hosťujúci režisér Ján Chalupka. Súbor opäť vstadil na 
komédiu, tentokrát približujúcu vzťahy v rodine. Ide o  pokrytectvo, boj o de
dičstvo, ktorý prekračuje slušnosť a úctu človeka k človeku. Hra poukazuje na 
naivitu starých ľudí, ktorí sa často stávajú cieľom bezcitných „šmejdov“. Vstupné 
5 €, predpredaj vstupeniek od 28.2. v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk

Štvrtok  19.3.     veľká sála  15.00-18.00 h

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                                                 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky 
mesta. Hosť: Ľudovít  Kašuba – KAŠUBA BAND. Úvod spestria kultúrnym pro
gramom  deti z CVČ Včielka, Púchov. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
4.3.2020 v pokladni kina od 16.00 hod.

Pondelok 16.3.,  23.3., 30.3.         veľká sála     17.00 h

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

Pondelok 16.3.,  23.3., 30.3.         tanečná sála     18.00 h

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

Streda 11.3.,    18.3.,  25.3.         tanečná sála     17.00 h., 18.00 h

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

Piatok  13.3,  20.2,  27.2.     tanečná sála     18.00 h

ZUMBA                                                                                                    
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. 
Kombinuje dynamickú latinskoamerickú hudbu a latinskoamerické tance spolu 
s aeróbnymi pohybmi. Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a 
jednoduché. Je to cvičenie, ktoré Vám zaručene zdvihne náladu, formuje boky, 
stehná a bruško. 1h/3 €. Info na č. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Stredy  11.3.     zasadacia miestnosť     15.45 h
Streda  18.3.     zasadacia miestnosť    16.00 h

KURZY ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV                                                                                                    
Zahájenie kurzu 11.3. a zároveň  prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako 
zaplátať, zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. 2x mes./4 h. 
Do kurzu je nutné sa prihlásiť do 9.3.  emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 
alebo 0908 718 662.  Kurzový poplatok  na mesiac marec 32 €.

Viac v mesačnom bulletine - marec 2020 a na osobitných plagátoch.

BEZ VERNISÁŽE!

ZRUŠENÉ!

ZRUŠENÉ!
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NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

Reštaurácia a 
kaviareň VIVA
Cena menu: od 4,10 €
Utorok: 10.03. 2020
Zemiaková s klobásou a pórom   
Špenátová
1. Kurací rezeň ,,XXL´´ so zemiakovými 
hranolčekmi a tatárskou omáčkou  
2. Bojnická pochúťka (brav. plece, volské 
oko), dusená ryža  
3. Grilovaný fenikel so špargľou a cuketou, 
varené zemiaky, amer. dresing 
4. Listový šalát s gril. enciánom, 
pomarančom, reďkvičkou a brusn. dipom, 
toast 

Streda: 11.03. 2020
Dubnická šutolica  
Zeleninová s cestovinou  
1. Pečené kačacie prsia na dubákovej 
omáčke, zemiakové gnocchi   
2. Čevapčiči, opekané zemiaky, horčica, 
cibuľa  
3. Zapekané tvarohové palacinky s 
horúcim lesným ovocím a šľahačkou  
4. Listový šalát s gril. enciánom, 
pomarančom, reďkvičkou a brusn. dipom, 
toast 

Štvrtok: 12.03. 2020
Kuracia s haluškami a zeleninou
Hubová so zemiakmi a kôprom  
1. Kurací ,,Cordon bleu´´(šunka, syr), zem. 
pyré, kapustový šalát s mrkvou  
2. Bravčové kocky s hlivovou omáčkou a 
cestovinami  
3. Talianske zeleninové rizoto s 
parmezánom, rukola  
4. Listový šalát s gril. enciánom, 
pomarančom, reďkvičkou a brusn. dipom, 
toast 

Piatok: 13.03. 2020
Čínska ostro-kyslá s kur. mäsom  
Mexická s fazuľou   
1. Vyprážaná morská šťuka, zemiakový 
šalát s majonézou  
2. Kurací plátok s pečenou tekvicou a 
bylinkami, dusená ryža  
3. Špenátové halušky so syrovým krémom  
4. Listový šalát s gril. enciánom, 
pomarančom, reďkvičkou a brusn. dipom, 
toast 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,20 €
Utorok: 10.03. 2020
Hŕstková so zeleninou a údeným mäsom                                                                                                      
1. Morčacie medailóniky s omáčkou 
z červeného korenia a smotany na 
pečenej paprike, restované zemiaky                                                                                                                                          
2. Jemne pikantný mexický guláš so 
strúhaným syrom, dusená ryža
3. Zapekané prekladané zemiaky so 
syrom, vajíčkom a údeným syrom, 
uhorkový šalát s kôprom                                     
4. Listovo-zeleninový šalát s grilovaným 
hermelínom, korenené brusnice, 
celozrnná bagetka        

Streda: 11.03. 2020
Jemná pórková so zemiakmi                                                                                                               
1. Pomaly pečené bravčové karé plnené
syrovým fášom na fazuľkových lúskoch,
štuchané sedliacke zemiaky                                                                                                                                          
2. Gurmánske rezance so zeleninou v 
zemiakovej placke, dusená ryža, šalát z 
kyslých uhoriek                            
3. Zapekané čokoládové palacinky s 
ovocím, mätou a sladkou šľahačkou                                                                
4. Listovo-zeleninový šalát s grilovaným 
hermelínom, korenené brusnice, 

celozrnná bagetka        
   
Štvrtok: 12.03. 2020
Číra francúzska s mušličkami                                                                                                                         
1. Kuracia kapsa s brokolicou v slaninke
v krémovej omáčke s pečenou cherry
paradajkou, dusená ryža                                                                                                                                             
2. Zemiakové knedle plnené údeným 
mäsom, kyslá kapusta, pečená cibuľka                                                    
3. Cestoviny penne “alla Carbonara” 
/ žĺtok, slaninka, smotana, syr/                                                                       
4. Listovo-zeleninový šalát s grilovaným 
hermelínom, korenené brusnice, 
celozrnná bagetka  
           
Piatok: 13.03. 2020
Hubové cappuccino so syrovým 
krutónom                                                                                   
1. Fisch and chips v pivovom cestíčku, 
zemiakové hranolky, limetkový dip, 
miešaný šalátik                         
2. Marinovaná bravčová krkovička pečená 
na cibuli, zemiakový šalát, ostro-kyslý mix                                      
3. Zapekaná brokolica so zemiakmi, 
syrom, paradajkami a pažítkovou 
omáčkou                                                
4. Listovo-zeleninový šalát s grilovaným 
hermelínom, korenené brusnice, 
celozrnná bagetka

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 10.03. 2020
Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a 
rezancami
1. Celozrnné špagety s restovanou 
cuketou, cherry rajčinami a bazalkovým 
pestom  
2. Bravčová sedliacka krkovička, pučené 
zemiaky s pórom, kyslá uhorka 
3. India: Kuracie mäso v omáčke s 
maslom, maslový chlieb NAAN, miešaný 
zeleninový šalát 

Streda: 11.03. 2020
Kapustová s klobáskou, chlieb
1. Tvarohové knedličky s nugátovou 
náplňou, orechová posýpka 
2. Vyprážaný kurací rezník v sezame, 
zemiakovo - hráškové pyré, mrkvovo – 
ananásový šalát 
3. Tibet : Bravčové mäso v hubovej 
omáčke, vajíčková ryža, miešaný 
zeleninový šalát 

Štvrtok: 12.03. 2020
Cesnaková so syrom a šunkou, chlebové 
krutóny
1. Bulgur s údeným tofu a zeleninou, kyslá 
uhorka 
2. Milánske hovädzie rezne, varené Fusilli, 
strúhaný syr 
3. India: Kuracie KOLAHPURI, ROOMALI  
ROTI, miešaný zeleninový šalát 

Piatok: 13.03. 2020
Čínska ostro – kyslá
1. Cestovinový šalát so zeleninou a 
tuniakom 
2. Zapekaný kurací steak s hruškou a 
syrom Niva, prírodná omáčka, ½ dusená 
ryža, ½ hranolky
3. Tibet: Kuracie krídelká s chilli – 
cesnakovou omáčkou, miešaný 
zeleninový šalát  

Reštaurácia Hradisko
Cena menu: 5,00 €
Utorok: 10.03. 2020
Cícerová so šampiňónmi, chlieb  
1. Hovädzí maďarský guláš, kysnutá 
knedľa 
2. Gratinované zemiaky so smotanou a 

šunkou, paradajka
3. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

Streda: 11.03. 2020
Hovädzia s ryžou a hráškom, chlieb
1. Partizánske rebierko, kapustové 
strapačky s údenou slaninkou
2. Vyprážaný kar� ol, zem. kaša, 
zeleninový šalát
3. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

Štvrtok: 12.03. 2020    
Zeleninová so strúhaním, chlieb
1. Kurací špíz (slanina, cibuľa paprika), 
dusená ryža
2. Zemiaková baba s krúpami, zakysanka
3. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

Piatok: 13.03. 2020
Kapustová pôstna so zem. haluškami, 
chlieb
1. Vypr. bravčový rezeň v pivnom cestíčku, 
varené zemiaky s maslom, st. uhorka
2. Závin z kysnutého cesta s makom a 
višňami, biela káva
3. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

Alexandra Business 
Hotel****  
Cena menu: od 5,70 €
Utorok: 10.03. 2020
Špenátová s vajíčkom
Slepačí vývar s Juliene zeleninou, domáce 
rezance
1. Kuracie kari, jazmínová ryža
2. Pohánkovo mrkvové fašírky, zemiakové 

pyré, paradajkový šalát
3. Bravčové rebierka v medovej marináde, 
pečené zemiaky s rozmarínom, kapustový 
šalát s mrkvou
Dezert: Jogurtový koláč s ovocím

Streda: 11.03. 2020
Tekvicový krém s krutónom
Slepačí vývar s Juliene zeleninou, domáce 
rezance
1. Divinový guláš, 160g karlovarská 
knedľa
2. Parené buchty s čučoriedkami a 
tvarohom
3. Morčacie prsia plnené syrom a 
slaninou, gratinované zemiaky 
Dezert: Ovocný šalát s mätou a medom

Štvrtok: 12.03. 2020
Šošovicová kyslá
Slepačí vývar s Juliene zeleninou, domáce 
rezance
1. Kurací černohorský rezeň, zemiakové 
pyré, červená repa 
2. Špenátové halušky s dubákovou 
omáčkou 
3. Bravčová živánska pochúťka  
Dezert: Kávové rezy 

Piatok: 13.03. 2020
Kapustová s klobásou a hubami 
Slepačí vývar s Juliene zeleninou, domáce 
rezance
1. Hovädzia viedenská roštenka, varené 
zemiaky 
2. Rybie � lé na bylinkách, anglická 
zelenina 
3. Kuracie marinované medailóniky, 
bylinková ryža, zeleninový šalát 
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou
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Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických 
služieb mesta s.r.o. Púchov každoročne organizuje 
akciu „Jarné upratovanie mesta“.

V rámci jarného upratovanie pracovníci PTSM 
rozmiestňujú veľkoobjemové kontajnery pre jednot-
livé mestské časti na uloženie a odvoz objemného 
odpadu. Individuálny zber nebezpečného a elek-
tronického odpadu bude uskutočnený na základe 
požiadavky formou objednávky cez zástupcov jed-
notlivých miestnych častí. Následný zber nebez-

pečného a elektronického odpadu bude vykonaný 
individuálne v miestnej časti u nahlásených obča- 
nov. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 
na uloženie objemného odpadu pre jednotlivé 
mestské časti sa bude riadiť vopred stanoveným har-
monogramom (tabuľka pod textom).

Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: Ing. Ladislav 
Halas, kontakt: 0905 770 140, alebo mail: halas@
ptsmpu.sk

Zdroj: Veronika Hantáková, referent OH

Mestská organizácia PTSM, s.r.o. zabezpečuje 
okrem zberu a separácie odpadov aj komplexnú 
údržbu mestských komunikácií a starostlivosť 
o mestskú zeleň. V uplynulom období mali veľa 
práce s odstraňovaním poruchy prerušených 
káblov verejného svetlenia na parkovisku pri Con-
tinentale a na ceste do Keblia. Okrem toho pra-
covníci technických služieb vykonávali stavebné 
prípravy pre novú separačnú linku - konkrétne 
betónovali jamu, do ktorej sa osadí podávací pás 
linky. V meste pribudlo tiež niekoľko nových pre-
chodových chodníkov.              -sf-

Jarné upratovanie sa začína 
zberom objemného odpadu

Z práce technických 
služieb mesta Púchov
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Kňaz, pedagóg a publicista ThLic. Mgr. DANIEL 
DIAN (1953) - duša pápežových návštev Slovenska, 
púchovský rodák, ktorý do svojich 13 rokov rástol 
(ako syn pre náboženské presvedčenie neustále 
prekladaného pedagóga) práve v Považskej Bystri-
ci, kde neskôr pôsobil ako kaplán, spomína: 

“Kedykoľvek prídem do Považskej Bystrice alebo do 
Púchova, vždy mám pred sebou obraz týchto miest, 
ako si ich pamätám z detstva a študentských čias. 
Obraz Považskej Bystrice s jej chudobným námestím, 
ktorému dominoval kostol. Teraz ho vnímam ako 
moderné, ale ideológiou veľmi negatívne poznačené 
námestie, zvlášť panelák, ktorý musel byť pred-
stavaný pred kostol...”

Nedávno uzrela svetlo sveta kniha TAKÁ 
BOLA POVAŽSKÁ BYSTRICA sťa obra-
zový sprievodca reminiscencií na “starú” 
Považskú Bystricu: 536-stranová i graficky 
pekne a profesionálne pripravená pub-
likácia zanieteného zberateľa a lokálpa-
triota - MILANA BELÁSA (1952).

Autor diela je vlastníkom rozsiahleho zbierkového 
fondu, ktorý neustále zveľaďuje, nenechávajúc si 
výsledky svojej mravčej práce iba pre seba, no chce 
sa o ne podeliť s ostatnými rodákmi a Bystričanmi: 
pripravil niekoľko “bystricky” zameraných výstav 
a vydal viacero publikácií (Sláva a úpadok hradu 

Bystrica, Židia v Považskej Bystrici, Považská Bystri-
ca na historických pohľadniciach, séria knižných 

portrétov tu naro-
dených alebo žijúcich 
výtvarníkov - A. V. 
Fábry, I. Weiner-Kráľ, 
Z. Vaňousová-Kro-
nerová, M. Sládek, 
J. Rojko, Z. Bobo-
vská-Bošková).

Najnovšia Beláso-
va publikácia, ktorú 
by sme pri príleži-
tosti jej vydania 
práve v tomto čase 
- pred najkrajšími 
sviatkami roka mohli 
ovenčiť prívlast-
kom publikačných 
“Vianoc starej (čias- 
točne zmiznutej či 
stratenej) Bystrice”, 
môže svojím 
pohľadom obohatiť 
p r e d c h á d z a j ú c i 
celkový záber mesta 
v publikáciách zos-
tavovateľa Mgr. B. 
Kortmana - Považská 
Bystrica a okolie 
kedysi a dnes (1998) 
a Považská Bystrica - 
Z dejín mesta (2006). 
Kniha je zostavená 
z dobových čier-
no-bielych fotografií, 
ktoré zachovali aj 
pôvodné ulice, zá-
kutia, domy, objek-
ty, dosvedčujúce, 
zároveň, niektoré 
udalosti vo vývine 
mesta, odohravšie sa 

v priebehu minulého storočia, osobitne v 30. - 70. 
rokoch, ale i dávnejšie predtým, i tie, čo prišli pos-
ledných desaťročiach. 

Ulice Považskej Bystrice (s. 14 - 210), Historické 
domy a objekty (s. 212 - 458) a Sakrálne stavby a 
objekty (s. 460 - 531) sú podstatnými kapitolami 
diela, s prídavkom autorovho pohľadu na bystrickú 
históriu v štúdii Z dejín Považskej Bystrice (s. 10 - 
12), keď v úvode knihy nájdeme tiež pozdravný 
príspevok primátora mesta a úvodné slovo vyda-
vateľa. 

Priložené sú považskobystrické výročia v roku 
publikovania knihy a jazyková poznámka. Obálka 
knihy pripomína osobnosť “najväčšieho Slováka” 
(2019) gen. M. R. Štefánika, ktorého pompéznou 
sochou hrdila sa Bystrica v 40. a prvej polovici 50. 
rokov minulého storočia, kým ju vtedajší politický 
režim v decembri 1955 neodstránil.

Publikácia Milana Belása vznikla v grafickej 
úprave Mgr. Ondřeja Trnku, texty a popisky fo-
tografií prepísal a upravil pisateľ týchto riadkov, 
recenzovali ju prof. Ing. Peter Magvaši, CSc.a doc. 
PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. Tlač: PN print, s.r.o. 
Do nedávno publikovanej monografie pohľadníc 
považskobystrickej proveniencie (2016) dostali sa, 
pravdaže, len tie reprezentatívne pohľady na mes-
to: 

“V tejto knihe je mojím zámerom priblížiť jej či-
tateľom a používateľom to, čo sa na pohľadnice 
nedostalo...”, teda, realistické obrázky z každoden-
ného života a stavebného vývoja obce.

Autor chce vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zostavení 
a vzniku tejto považskobystrickej pamätnice, “bez 
podpory ktorých by to nebolo možné”: bude oso-
bitne potešený, ak je tu kniha, ktorá osloví svojimi 
spomienkami (i nostalgiou) na už zašlé časy mesta 
a tým mladším priblíži miesta, kde sa odohrával 
životný príbeh ich rodičov, starých a prastarých 
rodičov - majúc, však, na zreteli, že “každé ľudské 
dielo možno realizovať vždy i lepšie”.

Jozef Borčányi, 
foto: FB Historická Považská Bystrica

Nová kniha o “starej” Považskej Bystrici
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5. liga
20. kolo: TTC Považská Bystrica B – Slovan 

Považská Bystrica A predohraté 2:16, Sádecký 2 – 
Šuba, Tománek po 4, Zemančík, Hlubina po 3, 2 štv., 
Beluša A – Dubnica nad Váhom predohraté 4:14, 
M. Konrád, Ľ. Hrevuš po 2 – Páleník 4, Slivka, Muta-
la po 3, Gereg, Palček po 1, 2 štv., Pruské A – Dolné 
Kočkovce B 13:5, Ondruška 4, Joz. Šatka, Jakúbek po 
3, Beránek 1, 2 štv. – J. Škrabko, P. Majdán po 2, Crkoň 
1, Nová Dubnica B – Sedmerovec B 2:16, Janiga 1, 1 
štv. – F. Barták, Galko, M. Šelinga ml. po 4, M. Šelinga 
st. 3, 1 štv., Medeko Považská Bystrica B – Dohňany 
A predohraté 1:17, I. Melicherík 1 – R. Baška, M. Baš-
ka, Junga po 4, Gajdoš 3, 2 štv., Ladce B – Nozdrovice 
A 9:9, Hromek, Popelka po 3, Sňahničan, Jankovský 
st. po 1, 1 štv. – J. Kalus 4, Koštialik, Didek po 2, 1 štv.
1. Dubnica  20 18 2 0 247:113 58
2. Pruské  20 18 1 1 253:107 57
3. Sedmerovec B 20 15 1 4 238:122 51
4. Beluša  20 11 2 7 182:178 44
5. Slovan PB 20 11 2 7 232:128 44
6. D. Kočkovce B 20 8 5 7 188:172 41
7. Dohňany  20 7 1 12 160:200 35
8. Ladce B 20 6 3 11 158:202 35
9. N. Dubnica B 20 4 4 12 139:221 32
10. Nozdrovice 20 4 3 13 140:220 31
11. TTC PB B 20 5 0 15 123:237 30
12. Medeko PB B 20 1 0 19 100:260 22

6. liga
20. kolo: Pružina A – Slovan Považská Bystrica B 

10:8, Topor 3, Krupa, Behro, Sádecký po 2, 1 štv. – J. 
Gálik 4, P. Gálik, Jurčík, Cedzo po 1, 1 štv., Zliechov – 
Dolná Mariková 10:8, Vicen, Topák po 4, D. Mišík st. 

Extraliga dorast
Štvrťfinále play-off
3. zápas: 
MŠK Púchov – MMHK Nitra 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) – 

stav série 1:2, 14. Plochotkin (Pobežal), 28. Plochot-
kin (Rusnák), 35. Plochotkin (Rusnák, Vojtech)

Ak sa chceli Púchovčania udržať vo štvrťfinálovej 
sérii, museli po dvoch nešťastných prehrách pod 
Zoborom na domácom ľade zvíťaziť. Podarilo sa im 
to vďaka disciplinovanému výkonu a streleckej po-
tencii Polchotkina, ktorý vsietil všetky tri góly. Domá-
ci si tak vynútili aj štvrtkový štvrtý zápas.

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

– Majerník, Hrubo, Rusnák, Plochotkin, Michalík – 
Grbál, Vojtech, Papán, M. Pobežal, Šimík – Druga, F. 
Pobežal, Mišák, Suchánek, Šmigura, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky tretích zápasov štvrťfinále 
play-off: Banská Bystrica – Košice 4:7 – stav série 0:3, 
Trnava – Trenčín 2:5 – stav série 1:2, Poprad – Slovan 
Bratislava 3:4 – stav série 0:3

4. zápas: 
MŠK Púchov – MMHK Nitra 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) – 

stav série 2:2, 27. Plochotkin (Michalík, Rusnák), 44. 
Šimík (Putala), 58. Michalík, 60. Kuriš (J. Pobežal)

Púchovčania v štvrtom zápase síce stratili dvoj- 
gólové vedenie, no v závere stretnutia si ho vzali späť 
a vynútili si rozhodujúci piaty zápas v Nitre. 

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

– Majerník, Hrubo, Rusnák, Plochotkin, Michalík – 
Grbál, Vojtech, Papán, M. Pobežal, Šimík – Druga, F. 
Pobežal, Mišák, Suchánek, Šmigura, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky štvrtých zápasov štvrťfinále 
play-off: Trnava – Nitra 3:7 – stav série 1:3

5. zápas: 
MMHK Nitra – MŠK Púchov 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) – 

stav série 3:2, 56. Hrubo
Domáci sa na rozhodujúce stretnutie pripravili 

výborne, a keď už v polovici stretnutia viedli št-
vorgólovým rozdielom, bolo jasné, že tohtoročná 
extraligová púť Púchovčanov sa skončí vo štvrťfinále. 
Mladí draci nedokázali nájsť recept na rozbehnutých 
domácich a ani síl na zvrat v stretnutí. O čestný 
úspech sa zaslúžil necelých päť minút pred koncom 
Urban. Púchovčania sa však so súťažou lúčia so  zd-
vihnutou hlavou, len trošku športového šťastia v 
jednom z prvých dvoch stretnutí ich pripravilo o 
senzáciu na úkor favorita. 

Zostava MŠK Púchov: Boľo, Urban – J. Pobežal, 
Putala, Urban, Moravanský, Kuriš – Majerník, Hru-
bo, Rusnák, Plochotkin, Michalík – Grbál, Vojtech, 
Papán, M. Pobežal, Šimík – Druga, F. Pobežal, Mišák, 
Suchánek, Šmigura, tréner Miroslav Nemček

Kadeti
19. kolo: HK Michalovce – MŠK Púchov 6:3 (3:0, 

2:1, 1:2), 36. Hajas (Hudík, Veteška), 55. Hajas (Kohut-
iar), 59. Veteška (Lezzani)

Ostatné výsledky 19. kola: Slovan Bratislava – 
Trenčín 1:2, Nitra – Ružinov 5:3, Košice – Žilina 5:5, 
Martin – Banská Bystrica 3:6, Poprad – Zvolen 7:4

20. kolo: HC Košice – MŠK Púchov 3:5 (1:2, 2:0, 
0:3), 18. Lezzani (Žemla, Šamaj), 19. Žemla (Kohu- 
tiar), 51. Vojtech, 55. Žemla (Lezzani), 60. Kováčik 
(Hajas, Svinčák)

Ostatné výsledky 20. kola: Ružinov Bratislava 
– Trenčín 1:5, Slovan Bratislava – Nitra 8:1, Martin – 

Hokej mládež

Draci sa lúčia so vztýčenou hlavou, chýbalo málo

Zvolen 6:3, Michalovce – Žilina 6:2, Poprad – Banská 
Bystrica 2:4
1. Trenčín 21 20 1 0 99:30 41
2. Nitra 20 13 2 5 84:56 28
3. Slovan 18 12 1 5 81:43 25
4. Michalovce 18 12 0 6 72:49 24
5. MŠK Púchov 20 11 2 7 68:53 24
6. Košice 18 7 3 8 53:55 17
7. B. Bystrica 19 6 4 9 57:66 16
8. Martin 20 7 2 11 59:78 16
9. Žilina 20 6 3 11 51:70 15
10. Poprad 20 7 0 13 47:78 14
11. Trnava 16 5 3 8 43:55 13
12. Zvolen 18 4 3 11 51:80 11
13. Ružinov 17 4 1 12 47:77 9
14. HOBA 15 2 3 10 32:54 7

I. liga starší žiaci
8. HT
16. kolo: HK Altis Orava – MŠK Púchov 3:10 

(0:5, 3:2, 0:3), 2. Hazala (Urban), 5. Pobežal (Urban), 
14. Urban (Hrenák, Mikovič), 16. Pobežal (Lazkov, 
Hrenák), 19. Lazkov (Hrenák, Pobežal), 34. Vrtiel 
(Pobežal, Mikovič), 39. Lazkov (Pobežal), 53. Lazkov 
(Mikovič), 54. Mikovič (Lazkov, Urban), 60. Urban 
(Cebo, Hájovský)

Ostatné výsledky 16. kola: Zvolen – Liptovský Mi-
kuláš 5:3, Žilina – Banská Bystrica 2:6

17. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mi-
kuláš 13:2 (4:1, 7:1, 2:0), 7. Pobežal (Hazala), 11. Po-
bežal, 12. Smolka (Cebo, Urban), 15. Lazkov (Ferko-
dič), 26. Smolka (Cebo, Pobežal), 34. Lazkov (Gajdoš, 
Urban), 38. Palan (Pobežal, Urban), 38. Lazkov (Hájo-
vský), 40. Pobežal (Lazkov), 40. Lazkov (Mikovič), 47. 
Lazkov (Mikovič), 57. Smolka (Pobežal)

Ostatné výsledky 17. kola: Žilina – Altis Orava 4:3, 
Banská Bystrica – Zvolen 4:3
1. MŠK Púchov 17 14 2 1 135:49 30
2. B. Bystrica 17 10 3 4 91:74 23
3. Žilina 17 8 3 6 77:49 19
4. Altis 17 8 1 8 75:80 17
5. Zvolen 17 2 4 11 46:88 8
6. L. Mikuláš 17 2 1 14 52:136 5

7. HT

16. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 3:3 (2:2, 0:0, 
1:1), 2. Langer (Červený), 9. Bajtala (Červený, Baroš), 
47. Červený (Seiler)

Ostatné výsledky 16. kola: Zvolen – Liptovský Mi-
kuláš 7:7, Žilina – Banská Bystrica 3:5

17. kolo: MŠK Púchov – MHL Liptovský Mikuláš 
5:6 (1:2, 2:3, 2:1), 20. Červený (Bajtala), 31. Baroš 
(Bajtala, Červený), 32. Luhový, 45. Baroš (Červený, 
Seiler), 49. Langer (Luhový)

Ostatné výsledky 17. kola: Žilina – Martin 2:2, 
Banská Bystrica – Zvolen 3:1
1. B. Bystrica 17 12 1 4 99:56 25
2. Zvolen 17 9 3 5 85:67 21
3. Žilina 17 5 6 6 59:59 16
4. L. Mikuláš 17 7 2 8 79:96 16
5. Martin 17 5 5 7 72:71 15
6. MŠK Púchov 17 3 3 11 57:102 9

I. liga mladší žiaci
6. HT
12. kolo: MŠK Púchov – HKM Rimavská Sobo-

ta 12:5 (4:0, 4:3, 4:2), Ružomberok – Dubnica nad 
Váhom 7:7, Detva – Banská Bystrica 4:8, Dolný Kubín 
– Prievidza 10:7
1. Prievidza 12 9 1 2 86:55 19
2. Dubnica 13 8 2 3 86:59 18
3. MŠK Púchov 11 8 1 2 90:41 17
4. D. Kubín 11 7 1 3 80:48 15
5. Ružomberok 12 4 2 6 48:69 10
6. R. Sobota 12 4 0 8 54:71 8
7. B. Bystrica 12 3 0 9 43:84 6
8. Detva 13 1 1 11 35:95 3

5. HT
13. kolo: MHK Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 

4:10, Martin – Zvolen 15:1, Banská Bystrica – Žilina 
8:6
1. Martin 12 11 1 0 146:38 23
2. B. Bystrica 12 9 0 3 120:63 18
3. MŠK Púchov 11 8 1 2 83:57 17
4. D. Kubín 10 5 0 5 58:96 10
5. Prievidza 12 4 0 8 70:85 8
6. Žilina 12 4 0 8 66:88 8
7. Zvolen 12 3 1 8 59:88 7
8. L. Mikuláš 13 1 1 11 53:140 3

Extraligoví dorastenci vyrovnali v strede týždňa štvrťfinálovú sériu s Nitrou, rozhodujúci zápas pod Zoborom však 
zvládli lepšie domáci.             FOTO: Anka Urbanová
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5. liga
20. kolo: TTC Považská Bystrica B – Slovan 

Považská Bystrica A predohraté 2:16, Sádecký 2 – 
Šuba, Tománek po 4, Zemančík, Hlubina po 3, 2 štv., 
Beluša A – Dubnica nad Váhom predohraté 4:14, 
M. Konrád, Ľ. Hrevuš po 2 – Páleník 4, Slivka, Muta-
la po 3, Gereg, Palček po 1, 2 štv., Pruské A – Dolné 
Kočkovce B 13:5, Ondruška 4, Joz. Šatka, Jakúbek po 
3, Beránek 1, 2 štv. – J. Škrabko, P. Majdán po 2, Crkoň 
1, Nová Dubnica B – Sedmerovec B 2:16, Janiga 1, 1 
štv. – F. Barták, Galko, M. Šelinga ml. po 4, M. Šelinga 
st. 3, 1 štv., Medeko Považská Bystrica B – Dohňany 
A predohraté 1:17, I. Melicherík 1 – R. Baška, M. Baš-
ka, Junga po 4, Gajdoš 3, 2 štv., Ladce B – Nozdrovice 
A 9:9, Hromek, Popelka po 3, Sňahničan, Jankovský 
st. po 1, 1 štv. – J. Kalus 4, Koštialik, Didek po 2, 1 štv.
1. Dubnica  20 18 2 0 247:113 58
2. Pruské  20 18 1 1 253:107 57
3. Sedmerovec B 20 15 1 4 238:122 51
4. Beluša  20 11 2 7 182:178 44
5. Slovan PB 20 11 2 7 232:128 44
6. D. Kočkovce B 20 8 5 7 188:172 41
7. Dohňany  20 7 1 12 160:200 35
8. Ladce B 20 6 3 11 158:202 35
9. N. Dubnica B 20 4 4 12 139:221 32
10. Nozdrovice 20 4 3 13 140:220 31
11. TTC PB B 20 5 0 15 123:237 30
12. Medeko PB B 20 1 0 19 100:260 22

6. liga
20. kolo: Pružina A – Slovan Považská Bystrica B 

10:8, Topor 3, Krupa, Behro, Sádecký po 2, 1 štv. – J. 
Gálik 4, P. Gálik, Jurčík, Cedzo po 1, 1 štv., Zliechov – 
Dolná Mariková 10:8, Vicen, Topák po 4, D. Mišík st. 

1, 1 štv. – Striženec, Žiačik, Tretiník po 2, Seko 1, 1 štv., 
Pruské B – Červený Kameň 14:4, Janček, Černej po 
4, Burdej, Cibík po 2, 2 štv. – Bajzík 2, D. Dohňanský, 
Oboňa po 1, Horná Breznica – Nová Dubnica C 
15:3, Lipták, Kocúr po 4, Karas 3, Tomanica 2, 2 štv. 
– Oravcová, Palieska, Cicoň po 1, Sedmerovec C – 
Milochov A 15:3, F. Barták, P. Štefanec, A. Mišík po 4, 
Miloš Šelinga 2, 1 štv. – Balušík, Kunovský po 1, 1 štv., 
JoLa Dubnica nad Váhom – Udiča A 9:9, Švikruha 
4, Rojkovič 3, Hebr 1, 1 štv. – Kostka 3, Peter Ignácik, 
Pavel Ignácik po 2, Turiak 1, 1 štv.
1. JoLa DCA 20 15 5 0 221:139 55
2. Sedmerovec C 20 14 5 1 225:135 53
3. H. Breznica  20 15 2 3 228:132 52
4. Zliechov  20 13 5 2 204:156 51
5. D. Mariková  20 8 5 7 172:188 41
6. Pružina  20 6 4 10 166:194 36
7. Milochov 20 7 2 11 174:186 36
8. Udiča  20 5 4 11 165:195 34
9. Pruské B 20 6 1 13 168:192 33
10. N. Dubnica C 20 5 2 13 140:220 32
11. Slovan PB B 20 5 0 15 158:202 30
12. Č. Kameň 20 2 3 15 139:221 27

7. liga
18. kolo: Miracles Dubnica nad Váhom – TTC 

Považská Bystrica C 14:4, Nozdrovice B – Pružina B 
16:2, Letko, Češko po 4, Otruba 3, Vavrík 2, Blažíšek 1, 
2 štv. – Petrovič, Čelko ml. po 1, Milochov B – Púchov 
A predohraté 11:7, Duško, Horečný po 4, B. Mihálik 
2, Hradňanský 1 – Miko, Lefko po 2, Urban 1, 2 štv., 
Sedmerovec D – Šebešťanová 8:10, P. Minárik, Mi-
loš Šelinga po 3, Kasenčák, F. Štefanec po 1 – Mitaš 
4, Mroščák 2, Zaukolec, K. Petrík po 1, 2 štv., Dolné 

Kočkovce C – Papradno A nenahlásený výsledok.
1. Šebešťanová  18 16 1 1 209:115 51
2. Nozdrovice B 18 15 1 2 211:113 49
3. Miracles DCA 18 12 1 5 196:128 43
4. Sedmerovec D 18 10 0 8 170:154 38
5. Papradno  17 9 1 7 171:135 36
6. Milochov B 18 5 3 10 136:188 31
7. Pružina B 18 5 1 12 132:192 29
8. Púchov  18 5 1 12 146:178 29
9. TTC PB C 18 5 1 12 121:203 29
10. D. Kočkovce C 17 2 0 15 110:196 21

8. liga
18. kolo: Papradno B – Udiča B 3:15, Granec 3 – 

Gálik, Ješík, Hruška po 3, Lecák, Kališík po 2, 2 štv., 
Beluša B – TTC Považská Bystrica D 8:10, Janeková 
3, A. Hrevuš, Vyhnička po 2, 1 štv. – Kotačka 4, Kucha-
ríková 2, Bohunský, Ďuranová, Minaríková po 1, 1 
štv., Dohňany B – 3. ZŠ Dubnica nad Váhom 13:5, 
Štrbák 4, Gombár, Riško po 3, Marman, V. Baška po 
1, 1 štv. – Červeňan 3, Čilek ml. 1, 1 štv., Púchov B – 
Lysá pod Makytou B 10:8, Kutlík 4, Bruš, Pecho po 
2, Galánek 1, 1 štv. – Janíček ml. 3, Panáčková 2, M. 
Panáček, Š. Panáček po 1, 1 štv., Dolná Mariková B 
– voľno.
1. Dohňany B 16 16 0 0 245:43 48
2. Lysá B 16 12 1 3 186:102 41
3. ZŠ Dubnica 16 11 0 5 187:101 38
4. TTC PB D 16 8 2 6 157:131 34
5. Púchov B 16 7 3 6 152:136 33
6. Beluša B 16 5 3 8 123:165 29
7. Udiča B 16 4 3 9 105:183 27
8. D. Mariková B 16 2 0 14 76:212 20
9. Papradno B 16 1 0 15 65:223 18

Stolný tenis

Rezerva Púchova prekvapujúco vyhrala s Lysou

Hokej mládež

Draci sa lúčia so vztýčenou hlavou, chýbalo málo

I. liga starší dorast
17. kolo: PFK Piešťany – MŠK Púchov 0:0, 

Šamorín – Senec 4:0, Inter Bratislava – Domino 6:2, 
Zlaté Moravce/Vráble – Komárno 4:0, Skalica – Loko-
motíva Trnava 2:3, Dubnica nad Váhom – Petržalka 
1:0, Gabčíkovo – Karlova Ves Bratislava 5:1, Myjava – 
Partizánske 4:1
1. Komárno 17 14 2 1 63:19 44
2. Dubnica 17 14 2 1 56:13 44
3. Petržalka 17 14 1 2 54:14 43
4. Šamorín 17 11 4 2 31:14 37
5. Skalica 17 9 1 7 47:25 28
6. Inter 17 8 3 6 49:29 27
7. Zl. Moravce 17 8 1 8 45:35 25
8. Piešťany 17 7 3 7 22:27 24
9. Myjava 17 7 2 8 23:23 23
10. Domino 17 5 4 8 18:30 19
11. Trnava 17 6 0 11 26:33 18
12. Karlova Ves 17 4 3 10 31:40 15
13. Gabčíkovo 17 3 4 10 19:62 13
14. MŠK Púchov 17 3 3 11 22:57 12
15. Partizánske 17 3 2 12 16:44 11
16. Senec 17 2 1 14 13:70 7

Futbal

V jarnej premiére dôležité víťazstvo nad Komárnom

I. liga mladší dorast
17. kolo: Piešťany – MŠK Púchov 1:1 (1:0), 15. 

Taraba – 54. Baláž, Šamorín – Senec 3:1, Inter – Domi- 
no 6:0, Z. Moravce – Komárno 0:1, Skalica – Trnava 
4:2, Dubnica – Petržalka 3:1, Gabčíkovo – K.  Ves 1:0 
1. Trnava 17 13 1 3 61:21 40
2. Inter 17 13 1 3 48:15 40
3. Petržalka 17 12 3 2 59:20 39
4. Skalica 17 12 0 5 45:24 36
5. Dubnica 17 11 1 5 46:25 34
6. Zl. Moravce 17 10 2 5 53:23 32
7. Piešťany 17 8 5 4 24:24 29
8. Komárno 17 7 4 6 26:25 25
9. Myjava 16 7 2 7 37:27 23
10. Senec 17 6 3 8 31:49 21

11. Šamorín 17 6 2 9 26:41 20
12. Partizánske 16 3 6 7 16:29 15
13. Karlova Ves 17 3 3 11 14:45 12
14. MŠK Púchov 17 2 2 13 18:44 8
15. Gabčíkovo 17 2 2 13 13:66 8
16.  Domino 17 1 1 15 11:50 4

2. liga muži
18. kolo: MŠK Púchov – KFC Komárno 1:0 (1:0)
Gól: 33. Michlík, ŽK: Michlík, Lacko – Fokaidis, Kollár, 

rozhodovali Somoláni, Budáč, Zemko, 255 divákov
V úvodnom jarnom vystúpení narazili Púchovča-

nia na tabuľkového suseda. Zďaleka nie naplnené 
tribúny videli viac bojovný, ako kvalitný futbal, obe 
mužstvá mysleli v prvom rade na zadné vrátka. Viac 
z hry mali však predsa len domáci, ktorí prekonali 
súperovu defenzívu po góle Michlíka z 33. minúte. 
Druhý polčas bol o čosi živší, na hosťoch bolo 
poznať, že túžia vyrovnať, no pozorní Púchovčania 
im to napokon nedovolili. Domáci si tak pripísali tri 
dôležité body a odskočili svojmu súperovi v tabuľke 
na rozdiel štyroch bodov.

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Ozimý, 
Lacko, Michlík, Pilát, Pišoja, Mráz, Petráš, Šušolík (46. 
Loduha), Voitiuk (86. Munyorove), tréner V. Cifranič

Ostatné výsledky 18. kola: Podbrezová – Skali-
ca 1:0, Slovan Bratislava B – Liptovský Mikuláš 2:1, 
Ružomberok B – Banská Bystrica 0:1, Šamorín – Dub-
nica nad Váhom 2:1, Žilina B – Petržalka 1:0
1. B. Bystrica 18 13 2 3 41:20 41
2. Dubnica 18 12 2 4 39:24 38
3. Skalica 18 11 2 5 33:19 35
4. Poprad 17 10 1 6 26:16 31
5. Žilina B 18 10 1 7 38:29 31
6. Podbrezová 18 9 1 8 26:26 28
7. L. Mikuláš 18 8 2 8 28:30 26

8. MŠK Púchov 18 7 3 8 22:24 24
9. Ružomberok B 18 7 1 10 23:36 22
10. Košice 17 5 6 6 22:18 21
11. Bardejov 17 6 3 8 18:21 21
12. Šamorín 18 6 3 9 24:31 21
13. Komárno 18 5 5 8 19:28 20
14. Petržalka 18 5 2 11 24:34 17
15. Slovan B 18 5 2 11 16:31 17
16. Trebišov 17 2 6 9 21:33 12

Program 19. kola: 
B. Bystrica – MŠK Púchov (14. 3. o 14.30), Dubnica – 

Ružomberok B, Bardejov – Košice, Komárno – Slovan 
B, L. Mikuláš – Podbrezová, Skalica – Poprad, Petržal-
ka – Šamorín, Trebišov – Žilina B
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Pre Ronalda Sůru z klubu AMONREI Púchov bol 
minulý rok jedným z najúspešnejších v jeho kariére. 
Silový trojbojár, ktorého špecializáciou je tlak na 
lavičke, získal medailové umiestnenie na slovenskom 
šampionáte  a vďaka svojim výkonom si vybojoval 
právo účasti na majstrovstvách Európy v Luxembur-
sku, kde skončil na skvelej štvrtej priečke. Nečudo, že 
jeho výkony neunikli pozornosti odbornej komisie, 
ktorá ho nominovala medzi troch najlepších špor-
tovcov okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava. 
Ocenenie si prevzal na jubilejnom 30. ročníku Plesu 
športovcov v Lednických Rovniach, ktorý bol zároveň 
vyhlásením najlepších športovcov oblasti. Aj v tomto 
roku si skromný športovec kladie tie naj vyššie ciele. 
Tým najhlavnejším je vybojovať si účasť na májových 
majstrovstvách sveta v Plzni.

Ako povedal pre Púchovské noviny, k dosiahnutiu 
cieľa je potrebná najmä pevná vôľa, chuť trénovať, 

prekonať bolesť. „Tie činky sú naozaj ťažké, človek sa 
s tým musí popasovať. Nemenej dôležité je správne 
stravovanie, dobrá životospráva. Napokon, tak ako v 
každom športe, v ktorom sa chce človek presadiť na vr-
cholovej úrovni,“ doplnil Ronald Sůra.

V púchovskom klube Amonrei pôsobí od jeho vzni-
ku pred dvomi rokmi, predtým bol jeho pôsobiskom 
dubnický klub Olympic. O vzniku klubu v Púchove 
sa podľa neho zaslúžili Roman Hvizdák a bývalý 
vynikajúci kulturista Marián Prekop, ktorý skončil 
druhý na majstrovstvách Európy v kulturistike. „Klub  
je síce mladý, ale napriek tomu sa už môžeme poch-
váliť výbornými výsledkami. Naša členka sa napríklad 
zúčastnila majstrovstiev sveta v Španielsku a v kategó-
rii bikiny fitnes skončila na výbornom 12 mieste,“ pri-
pomenul silový trojbojár s tým, že Amonrei Púchov 
zastrešuje silový trojboj a kulturistiku.

Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu 
Komenského univerzity, momentálne pedagóg 
Gymnázia v Púchove, sa v minulosti venoval súťažne 
zjazdovému lyžovaniu, ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou bolo kondičné posilňovanie. „Neskôr som 
sa začal venovať už len posilňovaniu a po nejakých 
štyroch – piatich rokoch mi Marián Prekop povedal, že 
mám predpoklady na silový trojboj, a tak som sa mu 
začal venovať súťažne,“ skonštatoval Sůra.

Momentálne pendluje medzi dvomi hmotnostnými 
kategóriami od 74 kilogramov do 83 kilogramov.  
Ronald Sůra je aktuálnym slovenským rekordérom 
v tlaku na lavičke, ktorý má hodnotu 137 kilogra- 
mov. Vytvoril ho v minulom roku v dedinke Zlatníky 
pri Bánovciach nad Bebravou. Okrem majstrovstiev 
sveta v Plzni by tento rok nemal Ronald Sůra chýbať 
ani na augustových majstrovstvách Európy v Litve. 
Dobre sa chce pripraviť aj na majstrovstvá Slovenska 
a na pohárové súťaže, ktoré ho v tomto roku čakajú. 
„Poďakovať by som chcel všetkým ľuďom, ktorí mi držia 
palce, ja tú podporu cítim. A samozrejme, vďaka patrí 
aj všetkým sponzorom, bez ktorých by som nemohol 
dosiahnuť to, čo som dosiahol,“ uzavrel.

(pok) 

Silový trojbojár Ronald Sůra medzi najlepšími športovcami oblasti

Rekordér mieri na majstrovstvá sveta
Ronald Sůra (v strede) medzi najlepšími športovcami okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava ocenenými na 

Plese športovcov v Lednických Rovniach.            FOTO: Milan Podmaník

Ronald prevzal ocenenie z rúk výkonného tojmníka 
OZTK Pavla Jurčíka. 

Na Plese športovcov bolo dostatok priestoru nielen na 
bilancovanie, ale aj na zábavu. 

Ma majstrovstvách SR v Zlatníkoch vytvoril Ronald 
aktuálny slovenský rekord.  FOTO: FB Amonrei Púchov

Na majstrovstvách Európy v Luxembursku skončil 
Ronald štvrtý.            FOTO: FB Amonrei Púchov
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Dňa 29.2. 2020 sa v českom meste Opava konal 
tradičný plavecký pretek Veľká cena mesta Opava 
– už XXVII ročník. Pri účasti plavcov zo Slovenska a  
Čiech, celkovo 19 klubov, sa púchovskí reprezentan-
ti rozhodne nestratili. Púchovská výprava sa týkala 
najmä tých mladších pretekárov, od starších žiakov 
ročník 2006 po najmladších žiakov - u nás to bola 
iba 7-ročná Ivanka Šmigurová, pričom výprava po-
zostávala zo 14 reprezentantov Púchova. Pretek bol 
plávaný formou štvorboja v disciplínach 50m, kedy 
po odplávaní všetkých spôsobov šesť najlepších 
pretekárov v každej kategórií postúpilo do finále na 
200 polohový pretek. Výsledky našich boli výborné, 
Simona Ciesarová zvíťazila v disciplíne 50P kategória 
starších žiačok a odsunula svoju oddielovú kolegyňu 
Karin Šmigurovú na 2 miesto. Obe postúpili do finále 
na 200PP, pričom Karin sa v tejto kategórii umiestnila 
celkovo na 2 mieste zo všetkých štartujúcich starších 
žiačok. Lucia Jurgová v kategórii mladších žiačok 
súčtom jednotlivých výkonov takisto postúpila do 
finále, kde obsadila 4 priečku. Výborne nás reprezen-
toval aj Matej Kucej, ktorý obsadil 3 miesto na 50P.

Čo je však najviac potešujúce, z celkovo 53 našich 
absolvovaných štartov si naši pretekári urobili osob-
ný rekord až v 48 prípadoch. 

Tréneri Peter Bílik a Peter Ruman vyjadrili mi-
moriadnu spokojnosť s výkonmi našich plavcov, 
ktorí dokázali, že sa nestratia ani v medzinárod-

nej konkurencii. Veríme, že konfrontácia našich 
pretekárov na medzinárodných pretekoch prispeje 

do budúcnosti ich plaveckému rastu. 
PB

V sobotu 29.  februára 2020 sa trio juniorov Pla-
veckého klubu MATADOR Púchov prvýkrát v tomto 
roku zúčastnilo krajských majstrovstiev žiakov – 
preteky dlhých tratí, pričom pod ten-
to pojem sa skrývajú najdlhšie olym-
pijské trate v bazénovom plávaní a 
to vzdialenosti 1500 metrov voľným 
spôsobom, 800 metrov voľným 
spôsobom a 400 metrov voľným 
spôsobom. Pretekov sa zúčastnilo 
15 klubov z našej oblasti, vrátane 
veľkých klubov ako Trnava, Piešťany 
alebo Trenčín. Mladší žiaci nás v tom-
to termíne reprezentovali na prete-
koch v Opave.

Naši borci opäť preukázali, že 
svojím tréningovým úsilím a 
pretekárskym nasadením patria pri 
dlhých tratiach k špičke, keď titul 
majster stredného Slovenska získali 
všetci traja reprezentanti z Púcho-
va, menovite Nina Hlúbiková, ktorá 
zvíťazila nielen v disciplíne 400VS, 
ale aj 1500VS. Podobne sa týmto tit-
ulom môžu hrdiť aj Martin Matušík a 
Mário Hanták, ktorí zvíťazili každý vo 
svojej vekovej kategórii v disciplíne 
400VS, pričom Mário obsadil aj druhé 
miesto v disciplíne 1500VS. Myslíme 
si, že v konkurencii  136 plavcov sa 
Púchovčania rozhodne nezaradili k 
priemeru, ale patrili k špičke a tréner-
ka Danka Strelčíková s výsledkami 

svojich zverencov môže byť spokojná, keďže to boli 
po zimnej prestávke prvé preteky a už tie dali prísľub 
výkonnostného rastu zverencov.                   PB

Medzinárodné úspechy púchovských plavcov

Púchovskí juniori odštartovali 
novú sezónu na dlhých tratiach

Plávanie

22. kolo: 
Tsunami Záhorská Bystrica – FBK Púchov 23:5 

(8:1, 8:2, 7:2), 18. Bulejko (Krajčí), 32. Krajci, 35. Be-
riac (Fleger), 44. Fleger (Beriac), 55. Krajci

Zostava FBC 
Púchov: Hlinka – Mišík, Krajčí, P. Haluška, Lupták, 

Fleger, Kasík, Krajci, Beriac, Bulejko, M. Haluška, 
tréner Dominik Krajčí

Ostatné výsledky 22. kola: 
Uniza Žilina – Florko Košice 8:12, Spišská Nová Ves – 

FBC Trenčín 7:17, Snipers Bratislava – Lido Prírodove-
dec 3:5, ATU Košice – Nižná 1:10, AS Trenčín – Prešov 
4:16
1. FBC Trenčín 22 20 0 1 1 239:110 61
2. Z. Bystrica 22 17 0 1 4 175:118 52
3. Florko KE 22 12 3 1 6 173:126 43
4. Nižná 22 13 0 1 8 145:112 40
5. Prírodov. 22 12 1 2 7 145:140 40
6. ATU Košice 22 12 1 1 8 180:129 39
7. Prešov 22 10 2 1 9 167:149 35
8. Žilina 22 9 1 1 11 161:150 30
9. AS Trenčín 22 8 1 1 12 124:152 27
10. Snipers BA 22 5 1 2 14 123:169 19
11. Púchov 22 1 2 0 19 107:242 7
12. Sp. N. Ves 22 1 0 0 21 128:270 3

Florbal - Extraliga muži

Na záver základnej časti 
debakel v Bratislave

Púchovčanov čaká baráž o udržanie sa v Extralige 
s druhým mužstvom 1. ligy. Hrať sa bude na tri víťaz-
né stretnutia z piatich, Púchovčania odštartujú baráž 
dvomi zápasmi v domácom prostredí.  Meno súpera 
v baráži ešte nie je známe, aj v 1. lige sa začalo play-
off.                  (pok)

Silový trojbojár Ronald Sůra medzi najlepšími športovcami oblasti

Na Plese športovcov bolo dostatok priestoru nielen na 
bilancovanie, ale aj na zábavu. 

Ma majstrovstvách SR v Zlatníkoch vytvoril Ronald 
aktuálny slovenský rekord.  FOTO: FB Amonrei Púchov

Na majstrovstvách Európy v Luxembursku skončil 
Ronald štvrtý.            FOTO: FB Amonrei Púchov
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SPOMIENKA
„Odišiel si cestou, ktorou kráča 
každý sám, ale brána spomie
nok ostáva dokorán.“ 

Dňa 11. 3. si pripomenieme 
9. výročie úmrtia OLDŘICHA 
ŠEDÉHO. 

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Jana a syn 
Radoslav s rodinami.

SPOMIENKA
„Len kytičku kvetov z lásky 
na hrob môžeme Ti dať, 
pokojný večný spánok vrúc
ne Ti priať a s tichou modlit
bou na tvoju lásku a dobrotu 
spomínať.“ 

Dňa 8. 3. 2020 sme si pri-
pomenuli smutné druhé výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá a milovaná mamička, babička 
a prababička SOŇA PAVELKOVÁ z Púchova. 

S nekonečnou láskou a úctou spomínajú synovia 
Jozef a Peter s rodinami, rodina Pavelková  

z Hrabovky a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
„Dobrý človek nikdy neod
chádza, navždy žije v srdciach 
tých, ktorí ho mali radi.“ 

Dňa 9. 3. 2020 sme si pri-
pomenuli 3. výročie úmrtia 
nášho manžela, otca, dedka  
a pradedka KAMILA MIHU  
z Keblia. 

S láskou a vďakou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
„Dobrý človek nikdy neod
chádza, navždy žije v srd 
ciach tých, ktorí ho milovali.“ 

Dňa 18. 3. 2020 si pripome-
nieme 1. výročie, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, dedko a pradedko 
EMIL PODHORSKÝ. 

S úctou a láskou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 11. 3. 2020 uplynie už 
10 rokov odvtedy, čo nás 
opustila drahá manželka, 
mamička a babička BOŽE-
NA ŽIAČIKOVÁ z Púchova. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. 

S láskou spomína manžel a dcéra s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 3. 3. 2020 sme si pri-
pomenuli 13. výročie úmr-
tia JAROSLAVA VRÁBLA. 

Zo smútkom v srdci 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Ten, kto Ťa poznal, spomenie 
si, ten, kto Ťa mal rád, neza 
budne.“ 

Dňa 7. 3. 2020 uplynulo  
18 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, starý otec 
EMIL MARTÁK z Mostíšť. 

S láskou naňho spomína syn Marian s manželkou a 
vnučky Simonka, Romanka s rodinou a Vaneska.

SPOMIENKA
“Na kraji cesty anjel stál a  
v očiach slzy mal, vedel že 
berie toho ktorého v rodine 
každý miloval. Odteraz máme 
niekoho výnimočného v nebi 
a on tu už 3 roky nie je medzi 
nami. “

Dňa 15. 3. uplynú smutné  
3 roky čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
ocko, deduško PAVEL KRAJČI z Nosíc. 

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

SPOMIENKA
„Odišli ste tak rýchlo, ako odchádza deň a na vás nám 
ostala spomienka len. Ďakujeme Ti pane, za roky šťas
tia, ktoré sme s nimi prežili, i za silu niesť bolesť vo chví
li, keď sme ich stratili.“ 

Dňa 11. 3. 2020 si pripomenieme 11. výročie úmrtia 
našej mamy ANNY BADŽGOŇOVEJ a 30. 3. 2020 si 
pripomenieme nedožitých 89 rokov otca ŠTEFANA 
BADŽGOŇA z Keblia. 

S láskou a v modlitbách spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len brána 
spomienok ostala dokorán. Ten, kto vás poznal, 
spomenie si a ten, kto vás mal rád a miloval nikdy 
nezabudne.”

Dňa 9. 3. uplynulo 7 rokov a 13. 7. uplynú 4 roky, 
čo nás opustili naši drahí rodičia EVA a ONDREJ 
LODUHOVÍ. 

Spomínajú dcéry, synovia, vnúčatá, 
pravnúčatá a ostatná rodina. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám garáž v PU pri Makyte. Cena 12.000 €. Tel. 
0903 244 652.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.
• Kúpim záhradu alebo chatu, Púchov prípadne oko-
lie. Tel. 0950 688 334.

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

PREDAJ RÔZNE
• Predám 4 ks pneumatiky, rozmer 165/70 R 13  
na diskoch – cena dohodou. Tel. 0911 376 743.
• Predám 160 l obojživelný boiler, dvojplášťový,  
v perfektnom stave za symbolickú cenu. zn. Dražice. 
Tel. 0911 376 743.

RÔZNE
• Senior pobyt v Kováčovej 5 dní 139€. Tel. 0903 263 
451.
• Výkup parožia. Tel. č.: 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.

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 972.
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SPOMIENKA
Dňa 9. 3. 2020 uplynuli  
2 roky, čo nás opustil JOZEF 
KUKUČKA. 

Kto ste ho poznali, spomeňte 
si s nami. 

S láskou spomína manželka, 
syn, dcéra a ostatná rodina. 
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• POZOR! Akcia -20 % do 31. 03. 2020. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidá-
cia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovanie-
puchov.sk
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.

PRÁCU PONÚKA
• Ponúkame prácu pre zváračov, zámočníkov z Novej 
Dubnice, Púchova a okolia. Nástup: ihneď. Platové 
podmienky: živnosť (dohoda). Tel. 0907 683 635, 
0915 049 879. 
• Hľadáme spoľahlivú pani k 74-ročnej žene 
na Mo ravskej oproti Lachovcu na cca 1-2 hodiny 
vo večerných hodinách od pondelka do piatku, 
od marca prípadne podľa dohody. Viac informácii 
na kontakt. t. č.: 0907 702 660.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, chyžná, príp. pra-
covníčka SBS. Tel. 0944 050 777.

STRATY - NÁLEZY
• Prosím nálezcu látkovej peňaženky s rastlin-
ným motívom, v ktorej bola malá hotovosť a karta 
z drogérie, aby sa ozval na t. č. 0902 393 029.

OZNAMY
• Za účelom organizovania stretnutia po 50 rokoch 
prosím absolventov Strednej všeobecnovzdelávacej 
školy v Púchove, ktorí maturovali v školskom roku 
1969/70 u triedneho učiteľa Ladislava Pirožeka, aby 
sa prihlásili na adrese: kovacikova.irena@gmail.com

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

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983

NEMOCNICA S 
POLIKLINIKOU 

Považská Bystrica
DETSKÁ POHOTOVOSŤ
PO - PIA: 16.00 - 22.00

SO - NE: 7.00 - 22.00
TEL. 042/43 04 118

STANISLAVA HÔRECKÁ
dámske, pánske, detské

KADERNÍCTVO

Nájdete nás na novej adrese  -  Royova ul. 781
0918 887 084

Aj bez objednávky!

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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NOVÝ PEUGEOT 508 SW V SKVELEJ VÝBAVE LEN ZA 34 990 € s DPH!
Využite skvelú ponuku v priebehu výpredaja skladových vozidiel. Nový Peugeot 508 SW vo výbave GT Line s benzínovým motorom, automatickou 8-
stupňovou prevodovkou, adaptívnym tempomatom, výnimočným systémom nočného videnia Night Vision, bezdotykovým otváraním batožinového 
priestoru, elektrickým strešným oknom, prémiovým Hi-Fi systémom od značky Focal alebo plne automatickým parkovacím asistentom môže byť Váš len za 
34 990 € s DPH. Auto je k dispozícii k okamžitému odberu. Poponáhľajte sa, ponuka vozidiel je limitovaná!

Kombinovaná spotreba 3,9 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 101 – 132 g/km. 

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
ZA CENU, AKÁ TU EŠTE NEBOLA!
A ČO POHÁŇA VÁS?

J. T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, tel. 0903 55 33 37, mail: jti@jti.sk

NOVÝ PEUGEOT 508 SW V SKVELEJ VÝBAVE LEN ZA 34 990 € s DPH!
Využite skvelú ponuku v priebehu výpredaja skladových vozidiel. Nový Peugeot 508 SW vo výbave GT Line s benzínovým motorom, automatickou 8-
stupňovou prevodovkou, adaptívnym tempomatom, výnimočným systémom nočného videnia Night Vision, bezdotykovým otváraním batožinového
priestoru, elektrickým strešným oknom, prémiovým Hi-Fi systémom od značky Focal alebo plne automatickým parkovacím asistentom môže byt Váš 
len za 34 990 € s DPH. Auto je k dispozícii k okamžitému odberu. Poponáhlajte sa, ponuka vozidiel je limitovaná!

Kombinovaná spotreba 3,9 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 101 – 132 g/km. 

Rozbehnite 
váš internet 
na maximum

už od 

9,99 €
mesačne 

Ján Volko

www.swan.sk

SWAN CENTRUM, Štefánikova 828, Púchov, 042/29 01 111, puchov@swan.sk


