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Opatrenia k minimalizovaniu šírenia COVID-19
Slovensko malo v pondelok 16.3.2020 potvrde-

ných 72 prípadov nákazy koronavírusom, z toho  
našťastie ani jeden z okresu Púchov. 

Mestský krízový štáb v Púchove pred týždňom 
rozhodol o zavretí škôl

V utorok 10.3. skoro ráno sa na radnici stretli ria
diteľky mestských základných a materských škôl, 
vrátane CVČ Včielka a riaditeľa ZUŠ Púchov, aby ro
kovali s primátorkou mesta Katarínou Henekovou  
o zatvorení zariadení, ktoré spadajú do zriaďovateľ
skej pôsobnosti mesta. Na zasadnutí odsúhlasili, že 
od stredy 11.3. budú prerušené vyučovacie proce
sy v materských a základných školách, ZUŠ Púchov  
a CVČ Včielka. Rozhodnutie potvrdili i prítomní čle
novia mestského krízového štábu, ktorý zasadal 
hneď po porade s riaditeľmi škôl. Zároveň budú pre
rušené kurzy a kultúrne podujatia v Divadle Púchov, 
tréningové procesy MŠK a iných záujmových krúžkov 
organizovaných v MŠ, ZŠ a CVČ. 

Došlo taktiež k uzatvoreniu prevádzky mestskej 
plavárne, zimného štadióna a okolitých vonkajších 
športovísk. Uzatvorená zostala Mestská knižnica 
Vladimíra Roya. Zmeny sa prejavili v dopravnom 
poriadku mestskej autobusovej dopravy  od stredy 
11.3. začali premávať ako v čase prázdnin. Zrušilo sa 
otvorenie turistickej sezóny KST Púchov, ktoré bolo 
plánované na sobotu 21.3. a kultúrny program Mla
dí bavia seniorov plánovaný na 20.3. Termín konania 
Prvého diskusného fóra participatívneho rozpočtu, 
ktoré sa malo konať 18.3. sa presunulo na náhradný 
termín. V stredu 11.3. vydalo svoje tretie usmernenie 
aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Mestský krízový štáb v Púchove vydal Pokyn č.3 
V popoludňajších hodinách dňa 12.3. zasadal opäť 

mestský krízový štáb, ktorý prijal Pokyn č.3, ktorým 
dopĺňa predchádzajúce Pokyny č.1 a č.2. Podľa no
vého pokynu došlo k zavedeniu prísnejších opatrení 
pre mestskú políciu a hygienu v mestskej autobu
sovej doprave, v rámci ktorej budú v nasledujúcich 
dňoch upravené cestovné poriadky jednotlivých 
autobusových liniek. Prevádzkovateľ mestskej au
tobusovej dopravy je povinný pravidelne udržiavať 
čistotu v celom svojom vozovom parku a intenzív
ne zabezpečovať dezinfekciu interiéru autobusov. 
Zakazuje sa organizovanie spoločenských, kultúr
nych a športových podujatí v pôsobnosti mesta do 
odvolania. Pokyn zrušil niekoľko nadchádzajúcich 
mestských akcií, spomedzi ktorých je najväčšou Víta
nie jari – Veľkonočný jarmok, pôvodne plánovaný na 
sobotu 28.3. 

Mestský krízový štáb odporučil primátorke mesta, 
aby Mestský úrad v Púchove fungoval v obmedze
nom režime v kontakte s verejnosťou. Na základe toh
to odporúčania je mestský úrad od pondelka 16.3. až 
do piatku 20.3. pre verejnosť uzavretý. Zamestnanci 
mestského úradu budú služby občanom poskytovať 
naďalej prostredníctvom emailov aj telefonického 
kontaktu. Podateľňa je zabezpečená pri vchodových 
dverách zvončekom vo vymedzenom čase. Púchov
ské informačné centrum, vrátane predajného miesta 
parkovacích kariet, bude s účinnosťou od 16.3. až do 
odvolania zatvorené. 

Od pondelka 16.3. sú celoplošne na Slovensku za
tvorené materské i základné školy, ZUŠ a CVČ. V tejto 
súvislosti bol nariadený pokyn obmedziť prístup na 
detské ihriská. Mestská polícia Púchov miesta verej
ného zhromažďovania priebežne kontroluje. Primá
torka mesta žiada a odporučila podnikateľom, aby vo 
svojich prevádzkach dbali na zníženie hromadného 
stretávania sa ľudí na jednom mieste a upozornili ich 

na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti

Mesto Púchov ponúka pomoc seniorom a ľu-
ďom v karanténe 

Primátorka mesta Katarína Heneková navrhla 
členom krízového štábu pomôcť najzraniteľnejšej 
skupine občanov mesta Púchov, ktorými sú predo
všetkým osamelí občania, ZŤP občania, zdravotne 
ohrození seniori, prípadne občania nachádzajúci 
sa v povinnej karanténe. Predložený návrh členovia 
mestského krízového štábu jednohlasne odsúhlasili 
a na základe toho bude v termíne od 16.3. do 27.3. 
pre občanov poskytovaná bezplatná služba pod 
záštitou mesta Púchov. Táto služba bude spočívať  
v zabezpečení nákupu základných potravín, drogérie 
a liekov pre občana, ktorý o túto službu požiada (viac 
na plagáte na str.17).

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR zo 
dňa 12.3.2020

Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od pondel
ka, 16.3., budú na 14 dní zatvorené všetky materské 
školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky 
voľnočasové zariadenia i priestory. Rozhodol tiež  
o zatvorení zábavných podnikov, aquacentier, lyžiar
skych stredísk, diskoték, detských kútikov, plavární, 
fitnescentier a podobne. Naďalej platí zákaz organi
zovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, 
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. 

Zároveň sa zaviedla povinná 14dňová domáca 
karanténa od piatku 13.3. od 7:00 hod. až do odvo
lania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom  
v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo 
zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domác
nosti. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí 
majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, 
prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie 
nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do 
výšky 1.659 eur.

Polícia kontroluje dodržiavanie zákazov
V dopoludňajších hodinách dňa 13.3. absolvova

li vedúca oddelenia dopravy a služieb MsÚ Alena 
Vavrová a náčelník Mestskej polície Púchov Mário 
Martinko obhliadku všetkých detských ihrísk v mes
te, v rámci ktorej tieto vonkajšie priestory uzavreli 
červenobielymi páskami na znak zákazu využívania 
akéhokoľvek príslušenstva detských ihrísk, prípadne 
zhromažďovania sa na týchto miestach. Europark je 
úplne uzavretý a zamknutý.

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR pri ohrození verejného zdravia hrozí pokuta až  
o výšky 20.000 eur všetkým, ktorí napriek zákazu 
budú mať otvorené prevádzky cukrární, bistier, ka
viarní, barov a podobných zariadení verejného stra
vovania, telovýchovnošportových zariadení a zaria
dení pre detí a mládež. 

Mesto Púchov ponúka pre občanov rúška 
Po štvrtkovom zasadnutí Krízového štábu mesta 

Púchov, zadalo vedenie mesta objednávku na ušitie  
 

prvého balíka bavlnených rúšok nielen pre potreby 
zamestnancov mestského úradu, mestskej polície  
a mestských spoločností, ktorí sú dennodenne  
v priamom kontakte s verejnosťou, ale aj pre tých 
najzraniteľnejších spomedzi všetkých, ktorými sú se
niori a zdravotne znevýhodnení občania. Prvý balík 
bude obsahovať 500 kusov bavlnených rúšok, ktoré  
v pondelok, 16.3., mesto dotknutým občanom začalo 
doručovať prostredníctvom seniorských organizácií.

Zároveň vyzýva občanov mesta aj primátorka, 
Katarína Heneková: „Rúško, i to bavlnené, je dnes 
nevyhnutnosťou, bez ktorej by nikto z nás nemal  
v súčasnosti vyjsť na ulicu, prípadne do obchodu ale
bo k lekárovi. Týmto vás prosím, nezľahčujme tento 
kritický stav a správajme sa zodpovedne. Skúsme si 
všetci osvojiť myšlienku, že nosiť rúška v súčasnosti 
je absolútne prirodzené. A preto buďme ohľaduplní 
nielen k sebe a svojej rodine, ale aj k svojmu okoliu. 
Verím, že aj tieto naše opatrenia, a zabezpečenie 
nových bavlnených rúšok a ich roznos medzi ľudí, 
napomôže k splneniu tohto cieľa, že rúško sa počas 
týchto dní stane našou súčasťou.“

Zmeny na Mestskom úrade Púchov 
Od pondelka 16.3. mestský úrad nebude zabezpe

čovať sobáše. Účasť na pohreboch v dome smútku 
bude kapacitne obmedzená na najbližších rodinných 
príslušníkov. V kancelárii podateľne od pondelka 
16.3. nebude možné osobné vybavovanie úradných 
záležitostí. Občania budú môcť vo vymedzenom 
čase odovzdať úradné dokumenty len po zazvonení 
pri vchodových dverách. Nevyhnutné úradné záleži
tosti (rodné/úmrtné listy) môžu občania vybaviť po 
telefonickom dohovore alebo emailom. Overovanie 
listín nebude úrad zabezpečovať. Pokladňa bude 
uzatvorená, občania môžu vykonávať platby bezho
tovostne.

Mesto Púchov reaguje ako správca dane na súčasnú 
situáciu nasledovne: Rozhodnutia na miestne dane  
a Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady pre fyzické osoby budú pre tento rok distri
buované najskôr v mesiaci máji 2020. Do 16.3. bolo 
poštou distribuovaných na 300 rozhodnutí podnika
teľom, ktorí elektronickú schránku nevlastnia. Mesto 
Púchov v záujme zabezpečenia neobmedzeného 
prístupu k pitnej vode pre osoby patriace k margina
lizovaným komunitám, zabezpečilo na stredu 18.3.  
v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod. na Ul. Jána Smre
ka v Púchove (Kolonka) dodávku pitnej vody, a to za 
prítomnosti zamestnancov MsÚ a Považskej vodá
renskej spoločnosti. 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR 
S účinnosťou od 16.3., od 6:00 hod., sa na obdobie 

14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky  
a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem pre
dajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleni
ny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre 
dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné 
lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníc
kych pomôcok, predajní drogérie, čerpacích staníc 
pohonných hmôt a palív, predajní novín a tlačovín, 
predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych am
bulancií, prevádzok telekomunikačných operátorov, 
prevádzok verejného stravovania a stánkov s rých
lym občerstvením, prevádzok poštových, bankových 
a poisťovacích služieb, prevádzok internetových ob
chodov (eshop) a donáškových služieb. Reštaurácie 
môžu zostať otvorené, ale ľudia sa v nich nemôžu 
zhromažďovať, jedlá si musia zobrať so sebou.

Slavomír Flimmel  
Zdroj: MsÚ Púchov, foto: pixabay



Každým dňom pribúda počet osôb postihnutých 
koronavírusom, ktorý je momentálne nielen našou, 
ale i celosvetovou hrozbou. Napriek tejto neľahkej 
situácii, musíme stále hľadať možnosti ako uľahčiť 
život občanom nášho mesta. Minulý týždeň trikrát 
zasadal krízový štáb mesta a neustále sme riešili nové 
a nové podnety. Posledné dni sú veľmi vyčerpávajúce 
a moju myseľ zamestnáva najmä riešenie otázky 
ako pomôcť mestu a jeho občanom a myslím, že 
riešenia sú... a vďaka vám a vašim podnetom aj stále 
pribúdajú. 

Od pondelka sme začali poskytovať bezplatnú 
službu zabezpečenia donášky základných potravín, 
drogérie a liekov pre tých najzraniteľnejších v 
našom meste – seniorov, osamelých, zdravotne 
znevýhodnených, ale aj občanov v karanténe. 
Minulý týždeň mesto oslovilo krajčírske firmy 
z Púchova a okolia na šitie rúšok, aby sme od 
pondelka, 16.3.2020, mohli začať s ich distribúciou, 
a to najskôr pre zamestnancov úradu, mestských 
policajtov, pracovníkov mestských spoločností a 
seniorov... Samozrejme, budeme sa snažiť postupne 
distribuovať tieto rúška aj do autobusov, kostolov, 
obchodov, lekární a osobám, ktoré to budú najviac 
potrebovať. Mestskú autobusovú dopravu budete 
tiež môcť využiť iba v prípade, ak budete mať rúšku 
alebo iný ochranný prostriedok, ktorý bude chrániť 
vaše ústa a nos. 

Zavreli sme detské ihriská a parky, kontrolujeme 
uzavretie prevádzok barov, kaviarní... Museli sme 
upraviť aj úradné hodiny na úrade, aby sme zamedzili 
hromadeniu občanov na jednom mieste. Prijali sme 
tiež opatrenia súvisiace s tým, aby ste nemuseli platiť 
dane a poplatky mestu v tomto období, ale v neskôr 

stanovenom termíne. Som v úzkom kontakte aj s 
čelnými predstaviteľmi najväčších zamestnávateľov 
v meste a ich krízovým štábom, ktorí ma informujú o 
prijatých opatreniach. Prisľúbili mi ďalšie opatrenia, 
ktoré budú súvisieť s ochranou zamestnancov na 
pracovisku. Veľmi dôležité by bolo, keby sme mohli 
celé mesto, resp. okres Púchova uzavrieť, aspoň 
na dobu 14 dní. Preto, prosím, zamestnávateľov v 
meste, aby zvážili fungovanie svojej firmy a nutnosť 
prítomnosti svojich zamestnancov v práci počas 
týchto najbližších dní, pričom si plne uvedomujem 
ekonomické dopady. 

Sme však v situácií, kedy nastal čas, aby sme sa 
zastavili a uvedomili si základné životné a ľudské 
hodnoty. Je len na nás, či budeme v karanténe 
niekoľko týždňov alebo mesiacov. Prosím aj vás 
všetkých, milí Púchovčania, ak musíte ísť do práce, 
k lekárovi alebo do obchodu, nevychádzajte bez 
ochranného rúška. Správajme sa k sebe ohľaduplne 

a myslime na seba, svoju rodinu a okolie. Teraz nastal 
čas, aby sme spojili svoje sily a vydržali. Hádky, zlosť a 
šírenie nenávisti nám teraz nepomôže. Pomôže nám 
len súdržnosť, pokora a zodpovednosť. Modlím sa za 
to, aby v našom meste neboli dopady kritické a aby 
sme ako mesto išli príkladom iným mestám a ľuďom 
v nich. 

Viem, že je to ťažké, ale keď vidíme ten svetlý 
bod, že raz toto obdobie prehrmí, tak verím, že to 
zvládneme. Zvládneme to ako mesto a ako jeho 
občania, ktorí aj napriek zložitej situácii zostali ľuďmi. 
Dôkazom Vašej ľudskosti je aj to, že sa nám veľa z vás 
hlási ako dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať iným a 
za to vám z celého srdca ďakujem. Naopak, sú však 
aj takí, ktorí nedodržujú ani pokyny, ani príkazy a 
tých chcem požiadať, aby svoj prístup k tejto vážnej 
situácii prehodnotili a správali sa zodpovedne. 
Mestskí policajti riešia každodenne veľa podnetov o 
porušovaní nielen príkazov zo strany mesta, ale aj zo 
strany orgánov štátnej správy. 

Touto cestou chcem poďakovať všetkým vám, 
lekárom, zdravotníkom, policajtom, hasičom, 
vojakom, predavačkám a predavačom, ktorí ste 
dennodenne pripravení pomáhať a musíte aj v 
tomto mimoriadnom období odložiť svoje osobné 
záujmy a zachraňovať tých, ktorí to sami bez vás 
nezvládnu. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste súčinní 
s mestským úradom a pomáhate plniť jeho základné 
funkcie. Prajem vám cez tento týždeň pokoj, oddych, 
lásku svojich blízkych a veľa trpezlivosti. Verím, že aj 
príchod jari, ktorý vychádza na koniec tohto týždňa, 
prinesie okrem jarných lúčov aj teplo do našich 
domov  a to najmä v podobe priaznivých správ. 

Katarína Heneková
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ZMOS pozná postoje samospráv k obecným lesom 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pozná 

postoje starostov a primátorov k problematike 
obecných lesov. Poznáme prístup k správe a pre-
nájmu, spôsob obhospodarovania lesov, ale aj 
ich prínos pre komunál.

Koľko samospráv má lesy?
V prieskume, ktorý Združenie miest a obcí realizo

valo v čase od 27. januára 2020 do 28. februára 2020 
na vzorke 502 respondentov celkovo 25,3 % sta
rostov a primátorov uviedlo, že ich samospráva má 
vo vlastníctve les, respektíve lesný pozemok. Takmer 
polovica, presnejšie 49,4 % respondentov konštato
vala, že ich samospráva nemá les ani lesný pozemok. 
Ďalších 12,5 % opýtaných uviedlo, že vlastnia pasie
nok, respektíve pasienkový pozemok. Vodnú plochu 
(rybník, nádrž, rekreačnú plochu) podľa prieskumu 
vlastní 10,5 % samospráv. Iba 0,5 % respondentov 
uviedlo, že majú v prenájme les, respektíve lesný po
zemok,  0,9% konštatovalo, že majú v prenájme pa
sienok a rovnaké percento uviedlo, že majú v prená
jme vodnú plochu (rybník, nádrž, rekreačnú plochu).  

Kto prenajíma komunálne lesy? 
Jedna z otázok prieskumu adresovaná starostom a 

primátorom sa týkala toho, akým spôsobom zabez
pečujú obhospodarovanie lesného majetku. Celkovo 
31 % starostov a primátorov uviedlo, že komunálne 
lesy prenajímajú inému subjektu.   Priamo ich obhos

podaruje 20 % samospráv. Prostredníctvom pod
nikateľského subjektu s viac ako 50 % vlastníckych 
vzťahov zabezpečuje obhospodarovanie lesov 13,8 
% a 5,5 % to realizuje podnikateľským subjektom,  
v ktorom má samospráva menej ako 50 % podiel. 
Na túto otázku nevedelo odpovedať 16,6 % respon
dentov a 13,1 % starostov a primátorov uviedlo, že 
obhospodarovanie komunálnych lesov zabezpečujú 
inou formou.

Aký prínos očakávajú obyvatelia od komunál-
nych lesov

Združenie miest a obcí Slovenska sa starostov  
a primátorov zaradených do prieskumu požiada

lo, aby uviedli plnenie akých funkcií, alebo služieb 
očakávajú obyvatelia od lesného majetku v správe 
komunálu. Celkovo 24,5 % respondentov uviedlo, že 
obyvatelia očakávajú zabezpečenie ochrany príro
dy. Ďalších 16,7 % vidí prínos v možnosti realizácie 
rekreačných, turistických, športových a iných akti
vít. Zhodne po 15,6 % respondentov konštatovalo, 
že obyvatelia ich samospráv vidia prínos z hľadiska 
trvalého finančného príspevku do rozpočtu samo
správ a údržby lesných ciest. Ďalších 9,2 % uviedlo 
prínos súvisiaci so vznikom pracovných miest, 9,9 % 
sa nevedelo vyjadriť, 7,8 % je presvedčených o tom, 
že obyvatelia neočakávajú žiadnu funkciu alebo 
službu a 0,7 % uviedlo inú odpoveď. Prínos spojený  
s príjmami z ťažby dreva uviedlo 28,9 % responden
tov.

Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je 
aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme pozna
li postoje k tejto problematike s prihliadnutím na 
veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. 
Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu 
v rámci národného projektu ZMOS s názvom Mo
dernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je 
realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Operačného programu Efektívna ve
rejná správa. 

Zdroj: zmos.sk

Slovami primátorky:  
Situácia je vážna, avšak nie beznádejná...
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Zuzana Obertová Gábelová spolu 
s poslancami z VMČ Pod Lachovcom 
Danielom Lakom a Pavlom Meliší-
kom už dlhšiu dobu upozorňujú na 
problém túlavých mačiek a hlavne 
ich nekontrolovaného rozmnožo-
vania. 

Mačky sú veľmi užitočné pri likvidácii 
hlodavcov v meste a hlodavce môžu 
prenášať nebezpečné choroby. Sú to 
mačky, ktoré lovom hlodavcov chránia 
naše zdravie. Jediným riešením prob-
lému stabilizácie počtu voľne sa po-
hybujúcich sa mačiek v meste je sys-
tematická kastrácia, ktorú za pomoci 
mesta a aktívnych občanov pomôže 
zorganizovať novovzniknuté občian-
ske združenie (OZ) Púchovské labky. 
Pre začiatok poslanec Daniel Lako na 

OZ Púchovské labky rieši problém s túlavými mačkami

Na benefičnom koncerte žiakov a 
učiteľov Základnej umeleckej školy 
Púchov organizátori vyzbierali sumu 
vo výške 532,35 eur.  Finančné pros-
triedky riaditeľ ZUŠ Púchov Peter 
Stupavský odovzdal organizácii Aliis, 
n.o. Riaditeľka Aliis, n.o. Barbora Toma-

nová poslala do Púchovských novín 
fotografie klientov stacionáru a svoje 
poďakovanie:  “Veľmi pekne ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli na prevádzku 
Denného stacionára Aliis Púchov. Vyz-
bierané financie použijeme na úhradu 
nájmu.”                                        -sf-

Denný stacionár Aliis ďakuje

projekt kastrácie mačiek prispel zo 
svojej poslaneckej odmeny sumou 500 
eur. Mesto Púchov v decembri 2019 
podporilo OZ Púchovské labky sumou 
450 eur určenou na nákup materiálu 
(misky, pelechy, škrabadlá, prenosné 
klietky, krmivo) a na rok 2020 schválilo 
dotáciu 1.500 eur. 

Ako nás informovala referentka pre 
životné prostredie MsÚ Martina Kníža-
tová, mesto Púchov po dohode s OZ 
Púchovské labky začiatkom marca 
2020 objednalo základné ošetrenie a 
kastráciu túlavých mačiek z Púchova 
u MVDr. Angely Mituníkovej z Vete- 
rinárnej ambulancie PB – VET. Objed-
návka je časovo ohraničená pre tento 
rok, prípadne do vyčerpania sumy 
1.500 eur. Za tieto financie bude OZ 

Púchovské labky zabezpečovať kas-
tráciu kocúrov a sterilizáciu mačiek, 
vrátane odčervenia a zástrihu ušnice 
(značka, podľa ktorej sa dá určiť, že 
zviera je kastrované). MVDr. Angela 
Mituníková používa pri kastrácii vstre-
bateľné stehy – čiže mačky môžu byť 
relatívne na druhý deň vypustené 
do pôvodného teritória. Náklady na 
prevoz znáša OZ Púchovské labky.

Nie všetky mačky a mačiatka majú 
šťastie v tom, že sú súčasťou ľudskej 
rodiny ktorá sa o ne stará. Ich osud 
nie je poslancom z VMČ Pod Lacho-
vcom a ľuďom z OZ Púchovské labky 
ľahostajný. Hlavne mačiatka trpia rô-
znymi chorobami a hladom. Tie je po-
trebné odchytiť, zaočkovať, nakŕmiť, 
dať do karantény a hlavne nájsť im 

nový domov. Niekedy sa ozve záu-
jemca z druhého konca republiky a ak 
je záujem potvrdený, OZ Púchovské 
labky po podpísaní adopčnej zmlu-
vy a zaplatení adopčného poplatku 
dovezie mačiatko priamo do nového 
domova. Tento adopčný poplatok však 
nepokrýva ani polovicu nákladov na 
ošetrenie a kastráciu, a preto ak vám 
nie je osud týchto niekoľko desiatok 
túlavých mačiek a opustených mačia- 
tok ľahostajný, prispejte akoukoľvek 
sumou na účet OZ Púchovské labky. 

Kontakt na OZ: zuzana.gab@cen-
trum.sk, FB: OZ Púchovské labky, 

Číslo účtu OZ Púchovské labky: 
SK2356000000007250225001

Slavomír Flimmel, foto: pixabay

V stredu ráno viacerých občan-
ov Púchova idúcich okolo ZŠ J.A.
Komenského prekvapila pneumatika 
zavesená na dopravnej značke pred 
prechodom pre chodcov. Mestská 
polícia okamžite reagovala a odstránila 
pneumatiku z dopravnej značky. 
Náčelník mestskej polície Mário Mar-
tinka dal operatívne preveriť vide- 
ozáznamy, z ktorých by bolo možné 
spoznať vinníka. Mestská polícia zo 
svojho videozáznamu zistila, že pneu-
matiku na dopravnú značku zavesil v 
utorok 10.02.2020 o 19:06 zatiaľ nezis-
tený chlapec zo šesťčlennej skupiny 
mladých ľudí. 

Na webovej stránke a Facebooku 
našich novín sme v stredu 11.3. okrem 
fotografií zverejnili aj výzvu: Bolo by 
dobré, ak niekto z rodičov spozná svo-
je dieťa, urobil s ním doma poriadok, 
aby podobné vandalské činy viackrát 
neopakoval. Svojim konaním páchateľ 
priamo ohrozil bezpečnosť chodcov 
keďže zakryl značku ktorá označu-
je prechod pre chodcov. Ako by sa 
páchateľ tváril, keby na uvedenom 
prechode auto zrazilo a vážne zranilo 
jeho kamaráta, kamarátku alebo ro- 
dinného príslušníka? Z kamerového 
záznamu je pravdepodobné, že mladý 
muž sa chcel pred dievčatami vytia- 

hnuť a spáchal podľa neho „hrdinský 
čin“. Mestská polícia po páchateľovi 
pátra a zároveň vyzýva občanov mes-
ta, aby kontaktovali Mestskú políciu v 
prípade, že spoznali niekoho zo sku- 
piny mladých ľudí.

Výzva zabrala - “umelec” sa onedlho 
na mestskú políciu prišiel priznať. Za 
priestupok mu bola uložená bloková 
pokuta.                  Zdroj: MsP Púchov

“Umelecké dielo” pred ZŠ Komenského, 
“umelca” odhalil kamerový systém
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Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosti Všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré poslanci schválili na mests-
kom zastupiteľstve 4. decembra 2019 - o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 
Púchov. Občania i napriek transparentnosti doku-
mentu, umiestnenom na oficiálnej internetovej 
stránke mesta, píšu do Odkazov pre starostu svoje 
otázky ohľadne aktualizovanej organizácie parko-
vacích zón s regulovaným parkovaním, ktoré sa týka 
celého územia mesta Púchov okrem miestnych častí. 

Vzhľadom na poslancami schválený parkovací sys-
tém, podľa VZN 14/2019, na decembrovom MsZ, by 
sme radi občanom vysvetlili jeho význam a funkčnosť 
v rámci mesta, ktorého sa toto VZN bezprostredne 
týka, keďže sa nevzťahuje na ostatné mestské čas-
ti – Horné Kočkovce, Hoština, Ihrište, Nosice, Vieska 
Bezdedov, uvedených v predmetnom VZN. Zároveň 
dopĺňame aktuálnu informáciu o schválený dodatok 
VZN 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 14/2019. 
Účinnosť nadobúda od 13. 3. 2020, bez zásadného 
vplyvu na spoplatnenie, upozorňujeme naň z dôvo-
du jasnejšej špecifikácie a formulovania typu kariet 
(pribudne karta typu D, pre občanov ZŤP a ZŤP-S s 
účinnosťou od 1.1.2021).

Parkovanie v meste
„VZN 14/2019 hovorí o tom, že miestne komu-

nikácie, určené na dočasné parkovanie, sú zaradené 
do jednotného systému plateného parkovania. 
Znamená to, že počas doby spoplatnenia uvedenej 
vo VZN, čo sú pracovné dni v čase 7:00 – 18:00 
hod., a soboty v čase 8:00 – 12:00 hod., sú všetky 
vymedzené úseky miestnych komunikácií spoplat-
nené,“ objasňuje podmienky regulovaného parkova-
nia vedúca Oddelenia dopravy a služieb MsÚ, Alena 
Vavrová. V praxi to vyzerá tak, že je povolené odstaviť 
motorové vozidlo len na vyznačených parkovacích 
miestach s modrým, prípadne bielym vodorovným 
dopravným značením. Na viacerých miestach sú do-
plnené aj zvislým dopravným značením, konkrétne 
značkou IP27 – zóna s plateným parkovaním (regu-

lovaným státím). „Majiteľ motorového vozidla môže 
auto zaparkovať len na takto vymedzených úsekoch 
v rámci mesta, inak riskuje pokutu,“ dopĺňa Alena 
Vavrová.

Modrá „je dobrá“
Je dôležité si uvedomiť, že súčasné označenie 

parkovacích miest iba modrou farbou, nie je jed-
noznačným vymedzením platených parkovacích 
plôch. „Keďže platené parkovanie v Púchove je účin-
né necelé tri mesiace, napríklad Ulica Okružná je za-
tiaľ bez modrou farbou vyznačeného vodorovného 
dopravného značenia, avšak parkovanie je tam 
odo dňa účinnosti VZN spoplatnené. V najbližších 
týždňoch, s priaznivým počasím, by sme radi zača-
li s technickou obnovou, ale aj ďalším vyznačením 
parkovacích miest a pôvodné biele vodorovné do-
pravné značenie postupne zmenili na modré vodor-
ovné dopravné značenie,“ vysvetľuje Alena Vavrová. 
V meste sa rovnako nachádzajú odstavné plochy, 
taktiež spoplatnené, ich povrchová úprava je zám-
ková dlažba a rozmer parkovacieho miesta odlíšený 
červenou alebo inak farebnou zámkovou dlažbou. 
Týchto parkovacích plôch sa preznačovanie týkať 
nebude. „V rámci Oddelenia dopravy a služieb sa 
budeme snažiť, aj z finančného hľadiska, pristupovať 
k procesu obnovy parkovacích miest postupne. Na 
príslušné miesta dopĺňať i dopravné značky IP27, 
čo už by malo občanom jasne evokovať zónu s 
plateným parkovaním. Aj na Ulici 1. mája dôjde k do-
plneniu zvislého dopravného značenia IP27,“ dopĺňa 
Alena Vavrová. 

Parkovacia karta i parkovacie (sms) lístky
Diskutovanou je taktiež cena parkovacej karty, 

ktorá bola pre rok 2020 schválená na sumu 30 eur. 
Táto cena je určená pre Púchovčanov s trvalým po-
bytom v meste Púchov, ktorí sú zároveň ako držite-
lia alebo majitelia zapísaní v osvedčení o evidencii 
vozidla. Výška poplatku za parkovaciu kartu sa týka 
aj firiem, podnikateľov, so sídlom na území mesta 
Púchov, ktorí sú ako držitelia alebo majitelia zapísaní 
v osvedčení o evidencii vozidla. V inom prípade majú 

občania možnosť použiť v dobe spoplatnenia parko-
vacie automaty. Nie každý je povinný zakúpiť si kar-
tu, ak nechce. V dobe, kedy funguje takmer všetko i 
v digitálnej verzii, je taktiež možnosť kupovať lístky 
prostredníctvom SMS – zadaním ŠPZ motorového 
vozidla a výberu času, ako dlho budete chcieť na 
mieste parkovať (zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: 
PU (medzera) EČV (medzera) H (tzn. počet hodín stá-
tia). Je iba na vás, aký spôsob platby za parkovanie v 
meste si zvolíte. 

Úpravy na jednosmerné dopravné komunikácie
Miestne komunikácie v Púchove zároveň nie sú 

dostatočne široké na to, aby boli bezproblémovo 
priechodné obojsmerne. Z toho dôvodu bude jed-
ným z hlavných bodov programu najbližšej Komis-
ie dopravy a služieb úprava časti Ulice Janka Kráľa, 
z dvojsmernej na jednosmernú. „Práve Ulica Janka 
Kráľa je jedna z tých, ktoré sú úzke pre obojsmerný 
chod cestnej premávky, pretože po oboch stranách 
občania parkujú svoje vozidlá sčasti aj na chod-
níkoch. Ak tento návrh odporučí komisia dopravy a 
dopravný inžinier ako vhodný variant, sprehľadňu-
júci situáciu v danej oblasti, následne môžu byť na 
tomto úseku miestnej komunikácie vyznačené par-
kovacie miesta pre občanov, a to aj bez finančne 
náročnejších stavebných úprav na budovanie státí 
pre motorové vozidlá,“ uzatvára Alena Vavrová. 
Okrem tejto ulice sú ešte iné časti Púchova, v ktorých 
by navrhovaná úprava komunikácie bola do budúc-
nosti vhodným riešením a výrazne by vyriešila parko-
vaciu situáciu v Púchove. 

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

S príchodom jari sa v meste obnoví dopravné 
značenie v zóne s plateným parkovaním



spravodajstvo6

Polícia po troch rokoch objasnila vraždu

Mestská polícia

Vodič z okresu Púchov jazdil pod vplyvom drog

Policajti odboru kriminálnej polície Krajského ria-
diteľstva Policajného zboru v Trenčíne vykonali roz-
siahle vyšetrovanie a operatívne objasňovanie skut-
ku, ktoré viedlo k úspešnému vypátraniu páchateľa 
vraždy spred viac ako troch rokov.

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 34-ročnému 
mužovi z okresu Púchov pre obzvlášť závažný zločin 
vraždy. Obvinený muž mal ešte v júni 2016 fyzicky 

napadnúť 69-ročnú ženu v jej dome v okrese Púchov. 
Dôvodom jeho konania bolo, že žena obvinenému 
odmietla požičať 20 eur s tým, že bude vykrikovať 
aj vonku, že muž nemá peniaze, načo mal obvinený 
ženu fyzicky napadnúť, pričom ju mal usmrtiť 
zahrdúsením.

Vyšetrovateľ podal podnet na návrh na vzatie ob-
vineného do väzby.                KR PZ Trenčín

Dňa 12. marca, krátko pred jedenástou hodinou 
doobeda bola ohlásená dopravná nehoda, ktorá sa 
stala v katastri obce Lúky, v okrese Púchov. Na zásah 
boli vyslaní traja príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru z Púchova s jedným 
zásahovým vozidlom.

Po príchode hasičov na miesto udalos- 
ti bolo zistené, že ide dopravnú nehodu 
jedného osobného motorového vozidla, 
ktoré narazilo do železničného podjazdu. 
Následkom udalosti sa zranila jedna oso-
ba, pričom z postihnutého vozidla vytekali 
prevádzkové kvapaliny.

Zasahujúci hasiči poskytli zranenej 
osobe predlekársku pomoc a ošetre-
nie a po príchode posádky zdravotných 
záchranárov túto transportovali do sanitky 
ZZS. Následne boli na vozidle vykonané 
protipožiarne opatrenia a po naložení ha-
varovaného automobilu na vozidlo odťa-

hovej služby príslušníci HaZZ pomocou absorpčnej 
látky zachytili a postupne z vozovky odstránili 
vytečené prevádzkové kvapaliny.    KR HaZZ Trenčín 

V Lúkach narazil vodič do piliera podjazdu

Pri náraze do železničného podjazdu v Lúkach sa zranil vodič Fordu.        FOTO: KR HaZZ Trenčín

Dopravní policajti z Považskej Bystrice  vzniesli ob-
vinenie pre prečin ohrozovania pod vplyvom návy- 
kovej látky voči 28-ročnému mužovi z okresu Púchov. 
Obvinený vodič mal jazdiť na aute značky Škoda po 
ceste I/61 v obci Beluša, okres Púchov, pričom bol 
zastavený a kontrolovaný policajnou hliadkou Ob-
vodného oddelenia Púchov. Pri kontrole sa vodič 
podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. 

Vzhľadom na to, že vodič mal javiť známky požitia 
omamných látok, bol vyzvaný k lekárskemu vyšet- 
reniu. Vodič s lekárskym vyšetrením súhlasil. Podľa 
výsledkov lekárskeho vyšetrenia bolo zistené, že 
jazdil pod vplyvom metamfetamínu. 

Obvinenému vodičovi hrozí trest odňatia slobody 
až na jeden rok. 

KR PZ Trenčín

Hasičský a záchranný zbor

Polícia informuje

Zatúlaný pes za 30
Mestskí policajti preverovali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa v Kolónke pohybuje 
túlavý pes väčšieho vzrastu. Hliadka v spolupráci 
s poľovnou strážou odchytila írskeho setra väčšie-
ho vzrastu. Mestskí policajti následne zistili ma-
jiteľa psa. Za voľný pohyb psa a porušenie všeo-
becne záväzného nariadenia mesta ho potrestali 
30-eurovou pokutou.  

Vtipkár zaplatil pokutu
Na základe oznámenia od občana mesta 

Púchov, že pri križovatke na ulici Komenského 
bola pneumatikou zakrytá dopravná značka pre-
chod pre chodcov. Hliadka po príchode na miesto 
zložila pneumatiku z dopravnej značky, pričom k 
poškodeniu značky nedošlo. Následne bol vďaka 
kamerovému systému zistený páchateľ priestup-
ku, ktorým bol mladík zo Zbory. Mestskí policajti 
vyriešili priestupok desaťeurovou pokutou. 

Prváčky nevedia kam patrí ohorok
Porušenie všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Púchov v podobe znečisťovania verej- 
ného priestranstva nedopalkom z cigarety riešia 
mestskí policajti. Trojica dievčat, žiačok prvého 
ročníka odbornej školy, sa ho dopustili pod-
večer na Štefánikovej ulici v Púchove. Všetky tri 
priestupky sú v riešení. 

Ponúkol alkohol mladistvému
Tridsaťeurovou pokutou potrestali púchovskí 

mestskí policajti muža z Považskej Bystrice, ktorý 
spáchal priestupok na úseku ochrany pred alko-
holizmom a inými toxikomániami. Umožnil mla-
distvému požívať alkoholické nápoje a rovnako 
mu poskytol cigarety. Priestupca kúpil dve pollit- 
rové fľaše borovičky a jednu sedemdecovú fľašu 
vodky a umožnil mladistvému požívať alkohol. 
Hliadka mladíkovi v dychu namerala 0,69 promile 
alkoholu. Mladíka si po výzve mestských policaj-
tov prevzal otec. Keďže muž, ktorý kúpil alkohol, 
nemal pri sebe peniaze, mestskí policajti mu 
vypísali blok na pokutu nezaplatenú na mieste.   

Kužele pri paneláku
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic- 

ké oznámenie, podľa ktorého sú pri paneláku na 
Mojmírovej ulici rozmiestnené kužele, ktoré tam 
svojvoľne umiestnil občan Púchova. Hliadka MsP 
po príchode na miesto daný úsek fotograficky za-
dokumentovala a k veci vypočula občana, ktorý 
poprel, že by on uvedené kužele poumiestňoval 
vedľa paneláku. 

Uviedol, že kužele mal rozmiestniť domový 
dôverník už od piatka 6. marca. Nakoľko sa doma 
nenachádzal a tel. kontakt na menovaného nebol 
zistený, nemohol byť k veci vypočutý. Prípad je v 
riešení. 
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Mesiac kníh
Marec mesiac kníh
na podporu ich
prečítajte teda
niečo z nich.

Ponorme sa
do príbehov
a v našej mysli
premeňme na bájnych hrdinov.

Cválajúcich
na bielych koňoch
po kráľovských
dvoroch.

Zachraňujúci princezné
pred sedemhlavými
drakmi
porazíme zlo
tými fantazijnými  

              rozprávkovými zázrakmi.

Zaujme nás ich
obsah dobrodružstva
dlhý rozviť fantáziu
dokážu iba knihy.

Skrývajú v sebe
pútavé
príbehy
veru tak nikdy
nič viac  nenahradí
vôňu papierovej  knihy.

Autor: Radoslav Kurej
Ilustračné foto: pixabay

S príchodom jari pracovníci PTSM, s.r.o. od-
straňujú neporiadok v meste po zimnom období  
a dali sa aj do jarného orezu ozdobných kríkov  
a výsadby kvetov. 

Na otázku aké kvety dalo mesto tento rok vysadiť 
nám odpovedala referentka životného prostredia 
mestského úradu Martina Knížatová:

„Púchovčania už zaregistrovali jarnú výsadbu 
sirôtok v mobilných kvetináčoch na uliciach Štefá
nikova, 1.mája, F.Urbánka a na Pešej zóne. Rastlinný 
materiál nám opätovne dodalo Záhradníctvo Kozo
vý. Zo záhonu na kruhovom objazde pri Tescu, tráv
natej ploche pred Odemou, v trávnatej ploche medzi 
cintorínom a kruhovým objazdom a ploche medzi 
Námestím slobody a VÚB  nám začínajú vyrastať kro
kusy, tulipány a narcisy. Žiaľ, v prípade poslednej 
uvedenej plochy sme museli osadiť tabuľky s upozor
nením pre nedisciplinovaných občanov prechádza
júcich cez zelené plochy, aby tieto obchádzali  
a nepoškodzovali tak zo zeme pučiace jarné kvety. 
Rovnako sa začínajú prvými jarnými cibuľovinami 
prebúdzať aj trvalkové záhony napr. na uliciach Šte
fánikova, 1.mája, Námestí slobody a v Marczibányiho 
záhrade.“

Foto: Slavomír Flimmel

Jarné upratovanie mesta a výsadba kvetov 
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79EUR
VYŠETRENIE ZRAKU 

OČNÝM ŠPECIALISTOM
ZADARMO A BEZ ČAKANIA

DIOPTRICKÉ OKULIARE 
DO DIAĽKY A NA ČÍTANIE V JEDNOM

KOMPLETNÉ SLNEČNÉ
DIOPTRICKÉ OKULIARE

NAM U L T I F O K Á L N E 
OKULIAROVÉ  SKLÁ

LEN

Moravská 687/11
 (pamätná fara pri OD Lachovec)

020 01 PÚCHOV
mail: puchov@droptic.sk • mobil: 0915 378 744
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Ukrytý význam slovenských priezvisk
Mgr. Jarmila Balážová je bývalou riaditeľkou 

Štátneho archívu v Trenčíne, pracovisko Archív 
Považská Bystrica. Táto štátna inštitúcia 13 rokov 
sídlila v Púchove v terajšom Župnom dome. V 
archívnictve pracovala takmer 42 rokov a pri 
svojej práci sa stretávala s množstvom informácií 
rôznorodého charakteru, osobné údaje, t.j. 
priezviská, nevynímajúc. Jej dlhoročnou záľu-
bou je zisťovanie významu a pôvodu priezvísk 
používaných na Slovensku.

Čo vás priviedlo k tomuto zaujímavému 
koníčku?

Využila som k tomu znalosti latinčiny, maďarčiny, 
nemčiny, poľštiny a češtiny, ktoré priamo ponúka-
li preklad toho-ktorého priezviska a prirodzenú 
ženskú zvedavosť. Ako Púchovčanka som sa v det-
stve stretla s menom Šlesár a až keď som sa začala 
učiť po nemecky, zistila som, že je to v podstate sko-
molenina nemeckého slova Schlosser, čo znamená 
zámočník. Taký istý je aj preklad na južnom Sloven-
sku bežného mena Lakatoš, k čomu som sa dostala 
pri štúdiu archívnictva, kde je maďarčina nevyh-
nutnosťou. Tým začalo moje pátranie po skrytom 
význame priezvisk a lokálnych názvov. A bolo ich 
dosť už len v našom regióne – je ich asi 250, ktoré 
sa mi podarilo dešifrovať. Využívala som pritom na-
jrozličnejšie slovníky, ale najviac si cením Zovrubný 
slovník Slovensko – maďarský od Jána Hvozdíka z 
30.-tych rokov 20. storočia, ktorý obsahuje neuver-
iteľné množstvo starých slovenských slov, ktorých 
význam dnešný človek nemá možnosť poznať a ktoré 
sa stali základom priezviska.

Ako vznikali priezviská?
Väčšina z nich je odvodená od krstných mien, ale 

to nie je nič zvláštne, veď to poznáme tak z germán-
skych jazykov (Robertson, Johanson, Jensen, Peters-
en), tak zo slovanských  (Ivanov, Ivičič, Jovanovič, Vu-
kojevič, Petrov, Petrovič), maďarských (Pálffy, Petőfi, 
Šándorfi), arabských (ibn Saul, ben Gurion) atď. Vy-
jadrujú vzťah otec – syn. Aj v slovenčine je takých-
to priezvísk asi 60 %. Náš jazyk je však neobyčajne 
kreatívny, a tak napríklad z mena Ján vznikol Janec, 
Janco, Jancoviech, Jančík, Janéch, Jankejech, Jandák, 
Jandušík, Janúch, Janoviak, Jánošík, Janoško, Janoš-
tiak a určite by sa našli ešte aj ďalšie varianty tohto 
mena. 

Je pravda, že zdrojom priezvísk je miesto byd-
liska či pôvodu alebo povolanie? 

K takýmto môžem uviesť ako príklad Lutišan 
(pochádzajúci z obce Lutiše pri Žiline), Pružinec ale-
bo Pružinský (z Pružiny). Pri zemianskych rodinách 
platí, že toto priezvisko niesli obyvatelia príslušnej 
zemianskej obce (napr. Kvaššayovci zo Zemianske-
ho Kvášova, Briestenskí z Briestenského, Pružinskí z 
Pružiny), ale už nie pri obyčajných ľuďoch. Napríklad 
v Považskej Bystrici sa nestretnete s Bystrickým, ale v 
Ilave už áno. Priezviská v minulosti vznikali aj tak, že 
sa niekto do mesta alebo obce prisťahoval, priženil 
a jeho pôvodné priezvisko bolo prekryté miestom 
jeho pôvodného bydliska. Na cintoríne v Horných 
Kočkovciach je ešte zachovaný hrob s obidvomi 
priezviskami Rosina – Papradňanec, čo by mohlo byť 
príkladom takejto tvorby.

Mnoho priezvísk je odvodených od povolaní – 
príkladom je Stolárik, Rybár, Krajčír, Sedlár, Sedliak, 
Molitor, Švecko, atď. Niekedy sa priezviskom stala aj 
dominantná vlastnosť človeka, a tak tu máme Biel-
ikov, Krivých, Dlhých, Nosálov, Ťažkých, Čerňanských, 

Brnákov atď. To však neznamená, že všetci v rodine 
boli kriví, ale sa to použilo ako rozlišovací znak od in-
ých rovnakého priezviska, až sa táto vlastnosť stala 
hlavným priezviskom.

Ako mohlo mať viacero rodín rovnaké priezvis-
ko v jednej oblasti?

Súvisí to s tým, že pohyb ľudí bol až do zrušenia 
poddanstva v roku 1848 viazaný na jedno miesto. 
Teda aj priezviská sú prevažne rovnaké pre danú 
oblasť či obec, keďže bez súhlasu zemepána sa 
nesmeli presťahovať, a tak zotrvávali na jednom 
mieste. Medzi sebou sa však jednotlivé vetvy veľmi 
prísne rozlišujú až doteraz. 

Mohlo sa stať, že aj v jednej vetve mali zhodné 
priezvisko, prímeno aj krstné meno?

Áno, neraz sa to prihodilo. Pri štúdiu rodných matrík 
sa veľmi často opakujú krstné mená pri určitých svät-
coch – napríklad okolo 24. apríla je veľmi veľa Jura-
jov, okolo sv. Jána sú zaznamenaní novorodenci s 
menom Ján, okolo sv. Anny je veľa Aničiek. U chlap-
cov potom v dospelosti dochádzalo k významným 
problémom z úradného hľadiska. Na vysvetlenie: 
Keď sa po roku 1850 zavádzali pozemnoknižné 
vložky (gruntbuchy) na evidovanie nehnuteľností 
pre bývalých poddaných, vysvitlo, že sa mnohí vo-
lajú úplne rovnako, ale vlastnia iné role a lúky. Ako 
ich identifikovať? Jediným rozlišovacím znakom bolo 
meno a rodné priezvisko manželky, napríklad to-
ho-ktorého Jána Luhového - Horných.

V našom regióne je však aj mnoho cudzích, 
neslovenských priezvísk. Ako sa to dá vysvetliť?

Stredná Európa bola križovatka národov, mnohí 
cudzinci zapustili korene aj u nás. Typickým 
príkladom môže byť rodina Kasagrandovcov, ktorá 
tu zostala po výstavbe bytčianskeho zámku. Casa-
grande znamená „veľký dom“ a pochádza z tal-
iančiny, odkiaľ podľa historických prameňov prišli 
stavitelia oného zámku. Zároveň potvrdzuje tézu, že 
aj inde sa odvodzovali priezviská od bežných činnos-

tí, povolaní alebo vlastností. Môžu byť určite aj ďalšie, 
o ktorých neviem, ale priala by som si ich „lúštiť.“

Stretli ste sa vo svoje praxi archivárky s priezvis-
kom, čo vám dalo „zabrať“?

Ale áno, a nielen v práci, ale aj v susedstve, kým 
som bývala v Púchove. Ide o priezvisko Kőrmendy. 
Ako diplomovku som robila Hospodárske dejiny 
Lednického panstva v 17. storočí a v obci Horná 
Breznica som sa opäť stretla s týmto menom, a to v 
urbári z roku 1600. Bolo uvedené medzi ostatnými 
slovenskými priezviskami poddaných ako Dolný, 
Kolníček, Lisák, Žabka, Demjan, Ďurkoviech, Stanko. 
Evidentne je neslovenské a dlho som nemohla prísť 

na jeho preklad. Až nedávno som si uvedomila, že 
má maďarsko-latinský pôvod. Kőr znamená okružný, 
okolný, obecný, druhá časť je z latinského slova men-
dicus, čo znamená biedny, chudobný. Mendík bol ch-
lapec – úplná sirota, ktorú postupne živila celá obec 
a jeho povinnosťou bolo posluhovať v kostole a na 
fare. Farár mu raz ročne zaopatril odev. 

Toto priezvisko získali Kőrmendyovci pravde-
podobne od správcu panstva – provízora. Úradník 
na panstve spravidla nebol Slovák, mohlo sa stať, že 
pri pravidelnom obnovovaní urbára vpísal namiesto 
pôvodného priezviska siroty práve túto skutočnosť. 
Nebolo by to nič neobvyklé – veď pri priezvisku 
Krajčí do poznámky uviedol, že tento poddaný plní 
funkciu krajčíra pre potreby panstva. Samozrejme, 
súvislosti tvorby priezvísk sú všelijaké, mnohé spôso-
bili aj farári pri zapisovaní do všetkých typov matrík – 
nepočul dobre, bolo nezreteľne vyslovené, napísané 
maďarskou transkripciou, atď., atď. (Medzi nami, 
málokto má pôvod doložený až do roku 1600, ako 
práve Kőrmendyovci!)

(Poznámka: Pripravujeme článok, v ktorom sa 
pokúsime objasniť pôvodný význam najpoužívane-
jších púchovských priezvísk.)

-sf-, foto: pixabay
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Kuchyňu s novými technológiami za viac ako 
1,6 mil. eur môžu považskobystrickej nemocnici 
iné zdravotnícke zariadenia len ticho závidieť. Jej 
súčasťou je aj tabletový systém podávania stra-
vy, ktorý si prišiel skontrolovať osobne trenčiansky 
župan. „Strava je naozaj chutná a k pacientovi sa 
vďaka tabletu dostane teplá. Je to ekologickejšie a hy
gienickejšie,“ vyzdvihol výhody Jaroslav Baška.

Po novom sa nemocnica môže pochváliť aj úplne 
novým digitálnym röntgenom, ktorý je jedným  
z najkvalitnejších prístrojov svojho druhu na trhu, 
a to z hľadiska bezpečnosti i kvality zobrazenia. 
„Tento moderný prístroj stál viac ako 200 tisíc eur. Za 
ďalších približne 100 tis. eur sa zrealizovali aj stavebné 
úpravy priestorov RTG pracoviska,“ povedal predseda 
TSK s tým, že investícia bola plne hradená z roz-
počtu kraja. „Je to vynikajúce pre pacientov, pretože 
dostávajú menšie dávky žiarenia a lepšia je aj kvalita 
práce pre zamestnancov,“ doplnil riaditeľ nemocnice 
Igor Steiner. „Tento rok do prístrojového vybavenia 
pribudne aj úplne nový mamograf s odbermi na bio–

psiu. Ak všetko pôjde podľa plánu, do konca roka bude 
mať nemocnica aj CT prístroj 3. kategórie za približne 
950 tis. eur s DPH. Všetky tieto investície idú z rozpočtu 
TSK,“ zhrnul župan. Zriaďovateľ plánuje v nemocnici 
vybudovať diagnostické centrum, do jeho vyba
venia by malo pribudnúť aj MRI, ktoré aktuálne  
na severe kraja chýba.

Ako prvá nemocnica v Trenčianskom samosprávnom 
kraji sa NsP Považská Bystrica pustila aj do automa-
tizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby 
liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Pro
jekt pozostáva zo stavebných prác a technológie a 
predstavuje ďalšiu investíciu župy vo výške viac ako 
milión eur. „Momentálne je už dovezená technoló
gia v podobe liekomatu, 2 rotomatov a skladovacieho 
automatu, pričom IT pracovníci firmy dolaďujú soft
vérové nastavenie,“ informoval riaditeľ nemocnice.  
S dokončením projektu sa počíta v prvej polovici 
tohto roka.

(Lenka Kukučková)

Najmodernejšie prístrojové vybavenie i nová lieková politika
Trenčianska župa každoročne investuje do svojich troch nemocníc nemalé finančné prostriedky, ktoré smerujú 
najmä do skvalitnenia služieb pre pacientov. Dôkazom je aj vynovená Nemocnica s poliklinikou (NsP) Považská 
Bystrica. Okrem špičkovej kuchyne sa môže pochváliť aj najmodernejším prístrojovým vybavením či systémom 
automatizácie výdaja a skladovania liekov.

Za rok 2019 kraj ocenil troch jednotlivcov a jeden 
kolektív, a to za výnimočné zásluhy, ktorými sa 
pričinili o šírenie jeho dobrého mena. „Trenčiansky 
kraj je plný výnimočných ľudí. Takých, ktorí dlhé roky 
pracujú na tom, aby bol náš kraj lepším a krajším 
miestom. Som nesmierne hrdý, že práve takýchto ľudí 
môžeme oceniť,” povedal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška.

Rad držiteľov Ceny predsedu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja sa rozrástol o tri vzácne oso
bnosti. Annu Beníkovú, ktorá sa roky venuje rozvo
ju agroturistiky a vlastnej farme v Papradne. Zároveň 
je aj členkou Folklórnej skupiny Podžiaran. Cenu  
z rúk trenčianskeho župana si prevzala aj Ľudmila 
Velikovová za svoje dlhoročné pôsobenie vo funk
cii predsedníčky Okresnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých Prievidza. Trojicu 
doplnil dlhoročný riaditeľ Obchodnej akadémie M. 
Hodžu v Trenčíne, ktorá je dlhodobo jednou z naj 
lepších stredných odborných škôl na Slovensku, 
Ľubomír Jandík.

Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o ocenení Folklórnej 
skupiny Podžiaran, ktorá si prevzala Cenu TSK, 
a to za mimoriadny prínos v oblasti uchovávania 
a prezentácie tradícií a zvykov z oblasti Paprad-
na. O tom, že sa krajskí poslanci rozhodli správne 
presvedčila prítomných aj svojím vystúpením  
v rámci slávnostného programu. Všetkým oceneným 
srdečne gratulujeme.            
            (Lenka Kukučková)

Verejným uznaním TSK boli za rok 2019 ocenení štyria laureáti

Tento ambiciózny projekt za takmer 2,5 mil. eur s 
DPH je financovaný z Operačného programu Interreg 
VA SKCZ, pričom časť spolufinancuje aj Trenčian
sky samosprávny kraj. „Počas kontrolného dňa sme 
si prešli celú cyklotrasu. Aktuálne chýba položiť ložnú 
vrstvu asfaltu na 600 metroch z viac ako 11 kilometrov. 
Medzi Malou a Veľkou Skalkou sa aktuálne realizuje 
gabiónová stena, ktorá bude cyklotrasu chrániť pred 
tokom rieky. Na cyklotrase sú už osadené aj obe lávky.

Nová cyklotrasa už čoskoro prepojí dva hrady, kraje i dva štáty

Trenčiansky samosprávny kraj udeľoval verejné uznania po tretíkrát vo svojej histórii. 
Slávnostnú udalosť hostili v piatok 21. februára priestory Kasárne Trenčianskeho hradu. 

Projekt Na bicykli po stopách histórie sa po-
maly ale isto blíži do svojej záverečnej fázy.  
V rámci neho Trenčianska župa spoločne 
s českým mestom Brumov-Bylnice buduje 
jedinečnú cyklotrasu, po ktorej sa cyklisti 
budú môcť previezť z Trenčianskeho hradu 
na Hrad Brumov.

Rýchle a bezproblémové napredovanie. Aj tak sa 
dá charakterizovať priebeh unikátneho projek-
tu Hokejovej akadémie, v rámci ktorej vznikne  
v stredoškolskom kampuse aj nová hokejová hala. 
„Na všetky stavby súvisiace s projektom Hokejovej 
akadémie má Trenčiansky samosprávny kraj právo
platné stavebné povolenia. Všetko ide podľa plánu 
a pevne verím, že v priebehu najbližších týždňov 
budeme môcť začať s verejným obstarávaním na 
zhotoviteľa samotnej hokejovej haly,“ povedal pred
seda TSK Jaroslav Baška počas februárového kon
trolného dňa s tým, že stavebné práce neohrozia 
bežný chod škôl v TrenčíneZámostí. Súčasťou 
projektu je aj výstavba novej a modernej 
telocvične pri Škole umeleckého priemyslu, ktorá 
by podľa slov vedúcej Odboru regionálneho rozvo
ja Úradu TSK Martiny Lamačkovej, mala byť hotová 
skôr, ako bolo pôvodne v pláne a slúžiť bude hneď 
viacerým školám v kampuse. 

(Ľubomír Bobák)

V rámci projektu Hokejovej 
akadémie už vyrástlo niekoľko 
nových objektov
Výstavbu novej telocvične, kotolne i ho-
tovú budovu vzduchotechniky si okrem 
ďalších prípravných prác v rámci pro-
jektu Hokejovej akadémie prišiel poz-
rieť trenčiansky župan. Stavba samotnej 
hokejovej haly je predmetom prípravy 
verejného obstarávania.

Pribudnú ešte 3 odpočívadlá s prístreškami a inteligen
tná lavička. Ak všetko pôjde podľa harmonogramu, na 
konci mája by sa mal 11 kilometrov dlhý úsek odovzdať 
a skolaudovať. Na Deň detí, teda 1. júna, by sme chceli 
cyklotrasu slávnostne otvoriť,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška. 

(Matej Plánek)
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Som vyštudovaná slovenčinárka, no učiteľskému 
povolaniu sa už dlhšiu dobu nevenujem. Občas sa 
mi zacnie za školskými lavicami, katedrou, žiakmi. 
Preto ma potešilo, keď ma pani učiteľky zo ZŠ s MŠ 
Slovanská oslovili s ponukou stať sa členkou poroty 
v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín. 

Atmosféra na súťaži ma veľmi milo a príjemne 
prekvapila. Niesla sa vo veľmi slávnostnom duchu. 
Komorne ladená trieda, z portrétu hľadiaca známa 
tvár Pavla Országha Hviezdoslava, všadeprítomná 
Hviezdoslavova reč vo forme krátkych úryvkov, vôkol 
znejúca Óda na hviezdy, pripravené publikum, ktoré 
tvorilo aj laickú porotu. Takéto kultúrne prostredie 
očarilo nielen mňa, ale aj súťažiacich.

Hovoreným slovom celé podujatie sprevádzala 
žiačka IX. ročníka. Naozaj môžem potvrdiť, že úlohu 
moderátorky zvládla takmer ako profesionálka. Po 
úvodných slovách moderátorky sme sa všetci pre-
niesli do umeleckého sveta. Sveta, kde panuje slovo, 

ktoré vie potešiť, rozosmiať, pohladiť dušu, ale aj roz-
plakať. Príjemným osviežením celej súťaže bola in-
teraktívna prezentácia o živote a diele Hviezdoslava. 

Na prednesovom pódiu sa vystriedalo dovedna 
24 recitátorov. Všetci poeti i prozaici trpezlivo doka-
zovali svoj recitačný talent. V tohtoročnej školskej 
prehliadke recitácie dominovali známe verše slov-
enských autorov. Recitátori – prozaici uprednostnili 
zahraničných autorov. Žiaci prezentovali nielen svoje 
recitačné schopnosti, ale ukázali aj svoj postoj a zo-
dpovednosť pri príprave na toto podujatie. Zvládli to 
vynikajúco. Verte mi, rozhodnúť o víťazovi vôbec ne-
bolo jednoduché. Nakoniec sa nám tých najlepších 
podarilo vybrať. Všetkým žiakom sa ušla sladká od-
mena, tí najlepší boli odmenení knižnou či vecnou 
cenou a diplomom. 

Musím povedať, že akcia prekonala moje očakáva-
nia a som veľmi rada, že som mohla byť jej súčasťou.

Miroslava Slezáková, 
členka výboru ZRŠ pri ZŠ s MŠ Slovanská

S návratom do školských lavíc po dočasnom 
prerušení vyučovacích procesov sa môžu žiaci 
a učitelia ZŠ s MŠ Slovanská tešiť na vynovený 
priestor telocvične.  Projekt výmeny podlahy 
telocvične ZŠ s MŠ Slovanská bol zahájený v roku 
2019, opravu realizovala spoločnosť PARA INVEST 
s.r.o., Bratislava v celkovej sume 42.978 eur. Mesto 
na tento projekt získalo v rámci programu Podpo-
ra rozvoja športu pre rok 2019 z Úradu vlády SR 
dotáciu vo výške 11.000 eur.

Nová športová podlaha Flex-System Dura 
20-4 spĺňa európsku normu EN 14904:2006 pre 
povrchy športovísk a halových povrchov pre 
viacúčelové využitie. Na základe požiadaviek 
vedenia školy boli v rámci tohto priestoru real-
izované ihriská pre basketbal, volejbal, florbal, 
hádzanú a bedminton, zároveň bolo v telocvični 
prispôsobené novému povrchu aj viaceré pôvod-
né cvičebné náradie a doplnený bol bezbariérový 
vstup.    Zdroj: MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel

Mnohokrát je radosť pozrieť do priestorov den-
ného centra seniorov (DC), kde sa uskutočňujú rôzne 
krúžky, ktoré podporujú aktívny život seniorov. 
Práve v tomto období sa chystalo aj DC, tak ako iné 
spoločenské organizácie v meste, hodnotiť činnosť 
za uplynulý rok. No a medzi najaktívnejšie krúžky je 
zaradený určite aj krúžok spevácky a recitačný. Veď 
po vystúpení na štvrtej adventnej nedeli v závere 
minulého roka na Pešej zóne zabával svojim pro-
gramom Pochovávanie basy účastníkov Fašiangovej 
veselici v divadle. No a už 6. marca mal potešiť klien-
tov v Centre sociálnych služieb na Chmelinci svojim 
programom k Medzinárodnému dňu žien. 

Mal, ale žiaľ nepotešil. Pred bránami tohto zariad-
enia sme sa museli zastaviť, ďalej sme sa nedostali. 
V súvislosti so šírením koronavírusu. Áno, práve naša 
skupina starších ľudí je najviac ohrozená, a v to ráno 
bol vydaný zákaz návštev takýchto zariadení. Teda 
pred necelou hodinou nášho príchodu. Dúfame, že 
naša snaha na nácvikoch nepríde nazmar. Elektron-
ickou poštou sme sa s pracovníkmi zariadenia do-
hodli, že v prípade povolenia návštev budeme môcť 
naše vystúpenie uskutočniť. Privítali sme aj ich návrh, 
občas potešiť aj ležiacich klientov. Touto cestou vš-
etkých obyvateľov a pracovníkov tohto zariadenia 
srdečne pozdravujeme, želáme veľa zdravia a trpe-
zlivosti pri prekonaní opatrení na zabránenie šírenia 
spomínaného vírusu, ale aj počas celého ich pobytu 
v CSS Chmelinec. 

Už v nedeľu, v deň MDŽ, sme sa dozvedeli, že aj v 
našom meste nastanú určité obmedzenia v súvis-
losti s rozširovaním koronavírusu. A v pondelok 
to bolo aj potvrdené. Nemohli sme uskutočniť ani 
Stetnutie k MDŽ s našim harmonikárom Štefanom a 
pripomenúť si históriu vzniku tohto sviatku. Kvety a 
sladkosti, ktoré sme mali už zabezpečené sme si zo-
brali len vonku pred budovou nášho denného cen-
tra. So želaním všetkého dobrého a oznamom, že sa 

rušia všetky podujatia v DC a meste až do odvolania, 
sme sa rozišli. Neuskutoční sa teda ani hodnotiaca 
členská schôdza plánovaná na 17. marca v divadle. 
A v prípade, že nebudú vyhlásené ešte väčšie opat-
renia v rámci mesta a republiky, bude sa konať ako 
náhrada za všetky krúžky len turistika v prírode. Preto 
upozorňujem členov DC, aby sledovali našu skrinku 
pri divadle a riadili sa pokynmi mesta a vlády SR na 
zastavenie šírenia koronavírusu.          Emília Luhová

Koronavírus zastavil aj činnosť denného centra seniorov

Hviezdoslavov Kubín v ZŠ s MŠ Slovanská

ZŠ a MŠ Slovanská 
s vynovenou telocvičňou
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www.facebook.com/podivnybaron

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

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

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 
Podiv ný 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.

piatok 27.3. 2020 - 20.00 hod.
Koncert: Graeme Mark Donaldson a Freezie
Pozývame vás na unikátny folkový večer v podaní dvoch muzikantov! Čitáreň 
ŽD. Vstupné: 5€.

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
DOČASNE ZRUŠENÉ. 
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www.kino.puchov.skwww.kultura.puchov.sk
Streda 18.3. 19.30 h

ŠEPOTY
FILM NATOČENÝ V ĽUBOVNIANSKOM SKANZENE. Už niekoľko storočí je to miesto
známe záhadnými zmiznutiami ľudí, ktorí tam žili, alebo ho navštívili. Najväčší 
známy príbeh je o zmiznutí a záhadných úmrtí osadníkov a rodiny miestneho 
farmára Viktora z 19. storočia. Nie je však prvý ani posledný. Po súčasnosť tam 
záhadne zmizli desiatky ďalších ľudí, medzi nimi aj Laurina sestra. Tá sa však  
s jej zmiznutím nedokáže zmieriť a rozhodne sa ju ísť hľadať tam, kam by nemal 
vkročiť nikto. Hľadáš stratené, stratíš hľadané. MN 15 r. – SR – Business Art Pro-
duction – 53´ – slovensky – thriller, horor, mysteriózny. Vstupné 4 €.

Piatok 20.3. 17.30 h Nedeľa 22.3. 17.30 h

ZABUDNUTÝ PRINC                                                                                        
Režisér oscarovej snímky The Artist Michel Hazanavicius obsadil okúzľujúceho 
Omara Sy (Nedotknuteľní, Aj dvaja sú rodina) do ďalšej z nezabudnuteľných úloh. 
Všetko v Djibiho živote sa točí okolo jeho 7 r. dcérky Sofie. Oddaný otec samoživi-
teľ každú noc, keď Sofie zaspáva, ju berie do „Rozprávkolandu“, vymysleného fil- 
mového štúdia, kde sa stávajú hlavnými hrdinami svetoznámych dobrodružných 
filmov, v ktorých má Djibi hlavnú úlohu princa Krasoňa. O 5 r. neskôr sa zo Sofie 
stáva pubertiačka, príbehy jej otca ju už tak neberú a Djibi musí vymyslieť, ako  
v živote svojej dcéry zostať dôležitou postavou. MP – Fr. – Continentalfilm – 
102´ – SK dab. – dobrodružný, rodinný, komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 20.3. 19.30 h Nedeľa 22.3. 19.30 h

TICHÉ MIESTO: ČASŤ II.                                                                             
Prežijete, len keď budete potichu. Vďaka tomu, že Abbottovci rešpektovali jed-
noduché, ale veľmi dôležité pravidlo, dokázali /teda skoro všetci/ prežiť Tiché 
miesto I. Pokračovanie úspešného hororu im však do cesty postaví nové, oveľa 
náročnejšie výzvy. Nevie sa, odkiaľ prišli, ale okamžite po invázií na našu planétu 
sa postavili na vrchol potravinového reťazca. Reagovali na ľubovoľný zvuk  
a jeho pôvodcu bleskurýchle zlikvidovali. Abbottovci prežili aj preto, že sa kvôli 
najstaršej dcére všetci naučili komunikovať posunkovou rečou. MN 12 r. – USA 
– Cinemart – 98´ – tit. – thriller, horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 r., 
ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 21.3. 15.30 h Nedeľa 22.3. 15.30 h

SNEŽNÁ HLIADKA
NAPÍNAVÉ DOBRODRUŽSTVO VESELEJ POLÁRNEJ PARTIČKY. Polárny lišiak Swifty
doručuje zásielky a každý deň sníva o tom, že sa stane najlepším kuriérom  
v družine Hviezdnych severských psov. Aby dokázal, že na to má, rozhodne sa 
doručiť záhadnú zásielku na tajné miesto. Až pred dverami zistí, že ide o nedo-
bytnú pevnosť, kde prefíkaný zloduch Otto Von Walrus spriada plány na zničenie 
Arktídy a ovládnutie sveta. Swifty neváha a s pomocou svojich priateľov zostaví 
Snežnú hliadku, ktorá musí odvrátiť hroziace nebezpečenstvo. MP – UK, Ind. – 
Fórumfilm – 92´ – SK dab. – animovaný. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior  
nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 21.3. 17.30 h Streda 25.3. 19.30 h

RADIOACTIVE
Príbeh ženy, Marie Curie-Sklodowskej, ktorá sa rozhodla pre lásku, materstvo i 
vedu zároveň a z ničoho nepoľavila. Scenár filmu bol adaptovaný z grafického 
románu Lauren Rednissovej „Radioactive: Marie & Pierre Curie: Tale of Love and 
Fallout“. MN 12 r. – VB, Maď. – Magicbox – 103´ – tit. – životopis. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Viac info na WWW.KINO.PUCHOV.SK a osobitných plagátoch.

AKTUÁLNY 
PROGRAM

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.

Nedeľa 22.3. veľká sála 17.00 h

FÍHA TRALALA                                                                                                        
Nová koncertná šou škriatka FÍHA plná najznámejších hitov prichádza do nášho 
mesta. Hudobný zážitok si aj vďaka úžasnej skupine BABY BAND a muzikálovým 
speváčkam (Romana Hudec Orlická a Kristína Adamjak) vychutná celá rodina. 
Každá osoba (dospelý aj dieťa) musí mať platnú vstupenku! Vhodné pre deti 
od 3 r. Predpredaj vstupeniek v sieti TICKETPORTAL. Vstupné 14 €.

Sobota 28.3. pešia zóna 10.00 h

VÍTANIE JARI V PÚCHOVE: 
VEĽKONOČNÝ JARMOK
Mesto Púchov a Púchovská kultúra, s.r.o. Vás srdečne pozývajú na ďalší ročník 
obľúbeného celomestského podujatia. Program: JARNÉ PÁSMA púchovských 
MŠ a ZŠ, ZUŠ Púchov, CVČ Včielka, VYNÁŠANIE MORENY - program a sprievod 
detských folklórnych súborov a hudieb vrátane prípravky pre folklórne súbory, 
Púchovček, Biela voda, Holíšan a Lachovček, pálenie a púšťanie Moreny dolu 
Váhom, prinášanie „LETEČKA“ ku kostolu ... HOSŤ: Gospelová skupina KÉ-
FAS z Ružomberka, ktorá svojou hudbou a textami pomedzi pesničky sa krátky-
mi myšlienkami prihovára publiku tak, aby si každý odniesol to, čo sa mu páči... 
„Dôležité je to, že ich poslucháči nepočúvajú len ušami, ale aj srdcom...“ V závere pro-
gramu s podporou mesta a CVČ Včielka Púchov bude STREETWORKOUT-ová 
SHOW – ukážky cvičenia vlastnou váhou. Moderuje Martin Hamšík.

Pondelok 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 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 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  20.2,  27.2.     tanečná sála     18.00 h

ZUMBA                                                                                                    
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. 
Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké 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.

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

PRESUNUTÉ NA 18. 5. o 17.00 h 

ZRUŠENÉ!

- Vstupenky ostávajú v platnosti.

ZRUŠENÉ!

OZNAM
OD 16. 3. 2020 AŽ DO ODVOLANIA

POKLADŇA KINA ZATVORENÁ. 
Rozhodnutie vychádza z odporúčaní Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky 
(ďalej ÚKŠ SR), pre prípadné zabránenie šírenia infekčného koronavírusu a zabráneniu 
šírenia epidémie chrípky.
* Vstupné za zrušené predstavenia na základe platnej vstupenky Vám vrátime  
po otvorení pokladne (konkrétny dátum oznámime dodatočne).
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Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu: od 4,20 €
Utorok: 17.03. 2020
Šošovicová s párom
1. Údená bravčová krkovica, kapusta, 
knedľa
2. Mexický hovädzí guláš, ryža

Streda: 18.03. 2020
Bavorská - fakľová
1. Bravčový prírodný rezeň Róbert, ryža
2. Kurací stehenný steak, špenátový 
prívarok, štuchané zemiaky

Štvrtok: 19.03. 2020
Boršč
1. Kurací závitok so sušenou rajčinou, 
ryža
2. Koložvárska kapusta, zemiaky

Piatok: 20.03. 2020
Tekvicová na kyslo
1. Čiernohorský bravčový rezeň, 
opekané zemiaky, tatarská omáčka
2.Kuracie Kung-pao, ryža

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,20 €
Utorok: 17.03. 2020
Frankfurtská polievka s párkom
a zemiakmi                                                                                                      
1. Morčací plátok s mozzarellovou 
krustou, brokolička s maslom, 
brusnicová omáčka a ryža                        
2. Bravčové kocky pečené na pive a 
cibuli, dusená kapusta s karamelom,  
varená 
knedľa                                                                        
3. Cestoviny tagliatelle s omáčkou 
bolognese, hobľovaný syr Grana padano 
a čerstvá bazalka                                    
4. Šalát zo sladko-kyslej kapusty 
s hráškom a kapiou, marinovaná 
bravčová panenka, bagetka              
      
Streda: 18.03. 2020
Karfiolový krém so zeleninou
a Corn Flakes                                                                                                            
1. Pomaly pečená roštenka s balsamico 
omáčkou a hrozienkami, zázvorová 
zelenina a restované zemiaky                                                                                                                                        
2. Kuracie prsia na masle a mandliach 
v jemne bylinkovej omáčke, dusená ryža                                             
3. Ovocné zemiakové knedličky 
s maslovo-škoricovou strúhankou, 
jahodovým krémom a mätou                                                              
4. Šalát zo sladko-kyslej kapusty 
s hráškom a kapiou, marinovaná 
bravčová panenka, bagetka     
   
Štvrtok: 19.03. 2020
Cícerová polievka s údeninou                                                                                                                         
1. Z vykosteného kuracieho stehna 
černohorský rezeň so syrom, jemná 
chilli tatárska a pažítkové zemiaky                                                                                                                                        
2. Hustý hovädzí kotlíkový guláš 
so zemiakmi a cesnakovým posúchom                                                     
3. Celozrnné fit cestoviny s krémovou
omáčkou, strúhaným syrom 
a marinovaným polníčkom                                                                       
4. Šalát zo sladko-kyslej kapusty 
s hráškom a kapiou, marinovaná 
bravčová panenka, bagetka     

Piatok: 20.03. 2020
Talianska polievka minestrone
s parmezánom                                                                                    
1. Medailonky z bravčovej panenky 
s dubákovou omáčkou, anglickou 
zeleninou a smotanovým pyré                        
2. Rozmarínom prevoňané kuracie 
stehno pečené s ananásom, ryža a 
ovocný mix šalát                                     
3. Bryndzové halušky s chrumkavou 
praženou slaninkou a mladou cibuľkou                                                 
4. Šalát zo sladko-kyslej kapusty 
s hráškom a kapiou, marinovaná 
bravčová panenka, bagetka

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 17.03. 2020
Talianska Minestrone s cestovinou
1. Višňové parené buchty s makom, 
maslom a cukrom 
2. Bravčová krkovička s kyslou kapustou, 
varená knedľa 
3. Tibet: Kuracie MANCHURIAN, 
zeleninová smažená ryža 

Streda: 18.03. 2020
Hovädzí vývar s mäsom, zeleninou a 
rezancami 
1. Miešaný zeleninový šalát s tuniakom a 
vajíčkom, dresing, bagetka 
2. Kuracia roláda so špenátom a 
s anglickou slaninou, prírodná omáčka, 
½ ryža, ½ americké zemiaky 
3. India: Bravčové MASALA, chlieb NAAN, 
miešaný zeleninový šalát 

Štvrtok: 19.03. 2020
Hrášková krémová, chlebové krutóny
1. Bryndzové pirohy s kyslou smotanou 
a slaninkou 
2. Hovädzí stroganov, dusená ryža 
3. Tibet: Kuracie mäso v chilli – 
cesnakovej omáčke, zeleninové HAKKA 
rezance 

Piatok: 20.03. 2020
Tibetská TALUMEIN polievka s kuracím 
mäsom a rezancami
1. Tagliatelle s bylinkovým pestom a 
kúskami grilovaného lososa 
2. Kurací plátok CAPRESE, prírodná 
omáčka, ½ dusená ryža, ½ hranolky 
3. Tibet: Bravčový bôčik, smažená ryža  

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: 5,00 €
Utorok: 17.03. 2020
Karfiolová so zemiakmi, chlieb
1. Hovädzie filé, tarhoňa, st. čalamáda
2. Prírodný bravčový rezeň na 
šampiňónoch, opekané zemiaky

Streda: 18.03. 2020
Kurací vývar s mäsom a cestovinou, 
chlieb
1. Černohorský bravčový rezeň, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Prírodný bravčový rezeň na 
šampiňónoch, opekané zemiaky

Štvrtok: 19.03. 2020    
Šošovicová na sladkokyslo, chlieb 
1. Plnená paprika, klopsy, paradajková 

omáčka, kysnutá knedľa
2. Prírodný bravčový rezeň na 
šampiňónoch, opekané zemiaky

Piatok: 20.03. 2020
Kelová so slaninkou a zemiakmi, chlieb  
1. Diabolská pochúťka, opekaný chlieb 
vo vajíčku
2. Prírodný bravčový rezeň na 
šampiňónoch, opekané zemiaky

Alexandra Business 
Hotel****  
Cena menu: od 5,70 €
Utorok: 17.03. 2020
Hráškový krém so šunkou
Hovädzí vývar s celestínskymi rezancami
1. Tortila s kuracím mäsom, cesnakový 
dresing
2. Domáce ravioli plnené dubákovou 
plnkou 
3. Hovädzia roštenka Smädný mních, 
dusená ryža
Dezert: Pomarančové rezy

Streda: 18.03. 2020
Kulajda s restovanými dubákmi 
Hovädzí vývar s celestínskymi rezancami
1. Divinové ragú na šípkach, bylinková 
ryža
2. Žemľovka s tvarohom a jablkami 
3. Belehradský rezeň, varené zemiaky 
Dezert: Mliečny rez

Štvrtok: 19.03. 2020
Paradajková so syrom
Hovädzí vývar s celestínskymi rezancami
1. Morčací steak na dubákoch, dusená 
ryža
2. Cestoviny so špenátom a Nivou
3. Hovädzí plátok na grilovanej zelenine, 
Americké zemiaky 
Dezert: Jablková štrúdľa

Piatok: 20.03. 2020
Hydinový kaldón 
Hovädzí vývar s celestínskymi rezancami
1. Bravčové hamburské stehno, štuchané 
zemiaky  
2. Pečený pstruh, hráškové pyré 
3. Morčacie soté so šunkou, dusená ryža
Dezert: Čokoládová pena s granátovým 
jablkom

Prajeme vám dobrú chuť!
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Z práce technických služieb 
mesta Púchov 

S rozkvitnutými kvetináčmi a zelenými plochami v 
meste Púchov, pribudli aj ďalšie novinky, o ktoré sa 
postarali zamestnanci Podniku technických služieb 
mesta Púchov. Pre občanov pribudli nové lavičky, 
upravené budú aj dočasné odstavné plochy a zefek-
tívnila sa manipulácia s vyseparovaným papierom.

Podnik technických služieb mesta Púchov sa v 
týchto dňoch postaral okrem novej flóry v rôznych 
častiach mesta, aj o umiestnenie nových lavičiek na 
Mládežníckej ulici. Prínosným pre jeho činnosť bol 
nákup nového auta na zvoz komunálneho odpa-
du, staré vozidlo sa využíva na lisovanie a odvoz 
vyseparovaného papiera pre ďalšie spracovanie 
priamo k odberateľom. Dopĺňa konateľ PTSM, s.r.o. 
Miloš Svoboda: „Naši zamestnanci vyrobili násypku 

s pohyblivým pásom, ktorý nakládku papiera urých-
lil a zjednodušil.“ Okrem toho začali v týchto dňoch 
zamestnanci podniku pracovať aj na úpravách ha-
varijného stavu spevnených plôch na Kolonke, ktoré 
budú v najbližších dňoch, za priaznivého počasia, od-
bagrované, vysypané štrkom a zhutnené. Pokračuje 
Miloš Svoboda: „V dĺžke 26 metrov vzniknú dočasné 
spevnené plochy, ktoré budú môcť využívať oby-
vatelia priľahlých bytoviek v tejto miestnej lokalite.“ 
Jedná sa o prechodné riešenie úpravy plôch, ktorých 
havarijný stav spôsoboval problémy s parkovaním 
vozidiel, znečisťovaním priľahlých prístupových ko-
munikácií a občanom výrazne komplikoval voľný 
pohyb nielen na týchto miestach, ale i v rámci celej 
lokality.            Laura Krošláková, MsÚ, foto: PTSM
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Nelegálny hazard musíme eliminovať
Úrad pre reguláciu hazardných hier zaznamená-

va v slovenských mestách a obciach rozšírenie 
prevádzkovania nelegálnych hazardných hier – 
tzv. kvízomatov a obdobných hracích zariadení. 
Na základe vykonaných dozorov sa odhaduje, že 
aktuálne je na Slovensku prevádzkovaných prib-
ližne 800 až 1.000 takýchto zariadení. 

Nakoľko ide o spoločensky mimoriadne nebez-
pečný jav s negatívnymi dôsledkami pre občan-
ov, obce i štát, úrad intenzívne pracuje na jeho 
odstránení, a to nielen svojou dozornou činnosťou 
a pokutovaním prevádzkovateľov nelegálneho haz-
ardu a osôb, ktoré napomáhajú pri jeho prevádzko-
vaní, ale taktiež aktívnou komunikáciou smerom k 
verejnosti.

Na stretnutí v Bratislave dňa 24. januára 2020 sa 
zástupcovia Úradu pre reguláciu hazardných hier a 
Združenia miest a obcí Slovenska spoločne dohodli 
na šírení osvety, ktorej cieľom je zvýšiť informova-

nosť miestnej samosprávy a prevádzkovateľov po-
hostinstiev, barov a reštauračných zariadení na jej 
území o negatívnych dôsledkoch prevádzkovania 
hazardných hier bez udelenej licencie.

Aké sú legislatívne východiská hazardných 
hier a aké podmienky musia byť splnené na ich 
prevádzkovanie?

Hazardná hra je považovaná za hazardnú hru 
podľa zákona o hazardných hrách, ak spĺňa nasle-
dovné kritériá: umožňuje hráčovi úhradu vkladu a 
vloženie stávky, hráč po splnení pravidiel môže, ale 
nemusí získať výhru, jej výsledok závisí úplne alebo 
čiastočne od náhody a je prevádzkovaná na technic-
kom zariadení.

V niektorých prípadoch však nemusí byť jed-
noznačné, či ide o hazardnú hru alebo nie. V takých-
to situáciách posudzuje hazardnú hru Úrad pre 
reguláciu hazardných hier, ktorý je v zmysle záko-
na o hazardných hrách oprávneným orgánom v SR 
rozhodnúť o tom, či ide o hazardnú hru alebo nie. 
Pri sporných technických otázkach sa môže obrátiť 
na certifikovanú skúšobňu a požiadať ju o odborné 
stanovisko.

Hazardné hry môžu byť prevádzkované len na 
základe udelenej individuálnej licencie alebo vy-
danej všeobecnej licencie Úradom pre reguláciu haz-
ardných hier, za podmienok ustanovených zákonom 
o hazardných hrách a určených v licencii. Hazardné 
hry možno prevádzkovať len na území obce, na 
ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeo-
becne záväzným nariadením obce.

Popis tzv. kvízomatov a prečo o nich hovoríme 
ako o nelegálnych hazardných hrách?

Tzv. kvízomaty a obdobné hracie zariadenia 
poskytujú zábavné, vedomostné, zručnostné alebo 
pamäťové hry alebo ich kombinácie, pri ktorých po 
úhrade vkladu a vložení stávky má hráč možnosť 
získať výhru. Výsledok hry je určovaný prostredníct-
vom technického zariadenia a je závislý od náhody.

Tieto zariadenia sú na prvý pohľad podobné hracím 
prístrojom, resp. automatom, líšia sa však formou 
hry, ktorou môžu navodzovať dojem, že ide o kvízy 

spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe 
preukázania vedomostí a zručností. Hráč pred, počas 
hry alebo pred vyplatením výhry musí zodpovedať 
náhodné otázky a splniť náhodné úlohy. Podľa záko-
na o hazardných hrách sa kvízy nepovažujú za haz-
ardné hry, ak je ich výsledok určovaný bez použitia 
technického zariadenia, čo v týchto prípadoch tak 
nie je.

Prevádzkovatelia tzv. kvízomatov a obdobných 
hracích zariadení túto skutočnosť, ako aj ďalšie pod-
mienky definície hazardných hier, neberú do úvahy 
a výhry z nich považujú za výhry z vedomostných 
súťaží, ktoré nepodliehajú žiadnym obmedzeniam 
zákona o hazardných hrách. Úrad pre reguláciu haz-
ardných hier však hry na tzv. kvízomatoch považu-
je jednoznačne a preukázateľne za hazardné hry 
prevádzkované na technických zariadeniach a na-
koľko ide o orgán štátneho dozoru je jeho stanovisko 
záväzné.

Tzv. kvízomaty a obdobné hracie zariadenia nie sú 
zákonom zakázané, poskytujú však hazardné hry, na 
prevádzkovanie ktorých musia byť splnené všetky 
podmienky zákona o hazardných hrách. Znamená 

to, že na ich prevádzkovanie musí byť ich prevádz-
kovateľovi udelená individuálna licencia. Individuál-
nu licenciu udeľuje na základe žiadosti prevádzko-
vateľa a po splnení všetkých zákonných podmienok 
Úrad pre reguláciu hazardných hier. Hazardné hry 
prevádzkované na technických zariadeniach môžu 
byť prevádzkované iba v herni alebo v kasíne. Ak 
sú tieto zariadenia umiestené v iných priestoroch, 
napríklad v pohostinstvách, baroch či reštauračných 
zariadeniach, zodpovednosť za nelegálny hazard 
nesú v tomto prípade nielen prevádzkovatelia tých-
to prístrojov, ale aj samotní prevádzkovatelia po-
hostinstiev, barov, reštauračných zariadení, ako aj ich 
zamestnanci.

Aké sú dôsledky prevádzkovania nelegálnych 
hazardných hier a ktoré zariadenia možno 
považovať za nelegálne?

Hry na tzv. kvízomatoch a obdobné hazardné hry 
bez udelenej licencie predstavujú hazard bez ake-
jkoľvek regulácie, ktorý nielenže znamená stratu prí-
jmov do štátneho a obecného rozpočtu, ale predovš-
etkým má za následok to, že umožňuje hrať hazardné 
hry mladistvým a osobám vylúčeným z účasti na haz-
ardných hrách. To je z hľadiska ochrany hráčov a ich 
rodín neprípustné a v príkrom rozpore s podmienka-
mi zodpovedného hrania zakotvenými v zákone.

V súčasnosti sú prevádzkované najmä nelegálne 
hazardné hry iSTARS, FUTURA MEMORY LOGIC, FU-
TURA SUPERNOVA, FUTURA ECLIPSE, PEGASUS. Tieto 
hry prevádzkujú na Slovensku viacerí prevádzko-
vatelia, voči ktorým už Úrad pre reguláciu hazard-
ných hier začal podnikať právne kroky.

Za tento nelegálny hazard však hrozí uloženie po-
kuty aj majiteľom a zamestnancom pohostinstiev, 
barov a reštauračných zariadení, konkrétne za na-
pomáhanie pri prevádzkovaní nelegálneho hazardu. 
Postup úradu voči nim a následná pokuta im môže 
veľmi neblaho zasiahnuť do ich podnikateľských 
aktivít, ktoré môžu skončiť až zatvorením samotnej 
prevádzky.

V správnom konaní môže Úrad pre reguláciu haz-
ardných hier uložiť pokutu fyzickej osobe, ktorá 
prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádz-
kovaní hazardnej hry alebo akýmkoľvek spôsobom 
napomáha pri prevádzkovaní hazardnej hry, na 
ktorú nebola udelená licencia vo výške od 20.000 
eur do 250.000 eur. Právnickej osobe hrozí pokuta 
až do výšky 500.000 eur. V trestnom konaní hrozí 
nelegálnym prevádzkovateľom za prevádzkovanie 
nepovolenej lotérie alebo inej podobnej hry trest 
odňatia slobody v rozmedzí od 1 do 15 rokov a za 
neoprávnené podnikanie trest odňatia slobody v 
rozmedzí od 6 mesiacov do 8 rokov. 

ZMOS a Úrad pre reguláciu hazardných hier 
chcú bojovať voči tzv. kvízomatom spoločne

Problém s prevádzkovaním tzv. kvízomatov sa roz-
mohol najmä po 1.1.2017, kedy nadobudli účinnosť 
niektoré ustanovenia novely zákona č. 171/2005 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Združenie miest a obcí Slovenska veľmi in-
tenzívne vníma problém výherných automatov a 
tzv. kvízomatov, s ktorými bojujú slovenské obce a 
mestá už dlhodobo. ZMOS spolu Úradom pre reg-
uláciu hazardných hier žiada predstaviteľov miest a 
obcí o spoluprácu a pomoc pri šírení osvety medzi 
jednotlivými prevádzkovateľmi pohostinstiev, barov 
a reštauračných zariadení, aby majitelia miestnych 
podnikov neumožnili vo svojich zariadeniach umi-
estňovať a prevádzkovať tzv. kvízomaty a obdobné 
hracie zariadenia.

Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay
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Bohoslužby na internete a v televízii 

TV POVAŽIE 
 

Na základe zákazu organizovania hromadných športových, 
kultúrnych a spoločenských podujatí a následného 

rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska boli od 10.3.2020 
na obdobie dvoch týždňov zrušené všetky verejné bohoslužby. 

Z uvedeného dôvodu sa televízia Považie dohodla s farským 
úradom v Považskej Bystrici o zabezpečení odvysielania 

neverejných svätých omší. Televízia Považie od 11.3.2020 
dočasne upravuje programovú štruktúru a aktuálne zaraďuje 
do vysielania denne od pondelka do soboty priame prenosy 

z neverejných svätých omší z rímskokatolíckeho kostola v 
Považskej Bystrici, ktoré sa budú vysielať vždy o 17:00 hod. 
Priamy prenos z rannej nedeľnej svätej omše o 8:45 bude 

zachovaný. 

Keďže zhromaždenie veriacich v kostole nie je možné, nedeľná 
zvesť Slova ECAV v Púchove bola sprostredkovaná cez internet. 

Kázeň bola vysielaná v nedeľu o 10:00 na stránkach  
www.ecavpuchov.sk, resp. cez Youtube kanál. Kázal zborový 

farár Dušan Cina, na organe hral Martin Melišík.

Konanie Prvého diskusného fóra participatívneho 
rozpočtu, ktoré sa malo konať v stredu 18. 3. 2020, 
je presunuté na náhradný termín.
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I keď púchovskí muži skončili v druhej lige v 
play-off ešte pred medzikonferenčným finále a 
sezóna sa napokon pre koronavírus nedohrala, 
prinášame vám štatistiky hokejistov MŠK Púchov 
v základnej časti sezóny. Štatistiky z play-off nie 
sú z pochopiteľných príčin k dispozícii.

Pri pohľade na individuálne štatistiky celej súťaže, 
patrila v súťaži produktivity Kirillovi Romonovovi tre-
tia a Františkovi Zúbekovi štvrtá priečka. V tabuľke 
asistencií bol František Zúbek tretí a Kirill Romanov 
piaty. V hodnotení plu/mínus bodov bol najlepším 
Púchovčan Marian Mikuš. V hodnotení brankárov 
západnej skupiny druhej ligy patrila v priemernom 
počte obdržaných gólov Tomášovi Hrušíkovi tretia 
priečka (2,90 gólu na zápas), rovnako tretí bol v per-
centuálnej úspešnosti zásahov (92,25).   

Kanadské bodovanie:
1. Kirill Romanov – 43 bodov (15 gólov + 28 asis-

tencií)
2. František Zúbek - 41 bodov (15 + 25)
3. Artem Dmitriev – 35 bodov (11 + 24)
4. Jakub Pšurný – 26 bodov (14 + 12)
5. Anatolij Prus – 24 bodov (9 + 15)
6. Richard Jakubec – 22 bodov (5 + 17)
7. Denis Trenčan – 19 bodov (12 + 7)
7. Marián Mikuš – 19 bodov (12 + 7)
9. Boris Deneš – 18 bodov (8 + 10)
10. Branislav Kvocera – 15 bodov (5 + 10)
10. Tomáš Brňák – 15 bodov (5 + 10)
12. Jakub Šimíček – 12 bodov (3 + 9)
13. Lukáš Zemko – 10 bodov (7 +3)
13. Filip Šedivý – 10 bodov (3 + 7)
15. Lukáš Húska – 8 bodov (3 + 5)
15. Tomáš Bajtala – 8 bodov (3 + 5)
17. Martin Božik – 7 bodov (3 + 4)
17. Filip Okuliar – 7 bodov (2 + 5)
19. Milan Furo – 6 bodov (3 + 3)
19. Matej Haluška – 6 bodov (2 + 4)
19. Dominik Madový – 6 bodov (1 + 5)
22. Damián Hudík – 5 bodov (2 + 3)
23. Jakub Pišoja – 4 body (1 + 3)
23. Patrik Augustín – 4 body (0 + 4)
25. Samuel Pelech – 3 body (0 + 3)
Poradie strelcov:
1.František Zúbek   – 16 gólov
2. Kirill Romanov   – 15 gólov
3. Jakub Pšurný   – 14 gólov
4. Denis Trenčan   – 12 gólov
5. Artem Dmitriev   – 11 gólov

6. Anatolij Prus   – 9 gólov
7. Boris Deneš   – 9 gólov
8. Lukáš Zemko   – 7 gólov
9. Branislav Kvocera  – 5 gólov
9. Tomáš Brňák   – 5 gólov
9. Richard Jakubec  – 5 gólov
12. Marian Mikuš   – 4 góly
13. Milan Furo   – 3 góly
13. Lukáš Húska   – 3 góly
13. Martin Božik   – 3 góly
13. Tomáš Bajtala   – 3 góly
13. Jakub Šimíček   – 3 góly
13. Samuel Pelech   – 3 góly
13. Filip Šedivý   – 3 góly
20. Filip Okuliar   – 2 góly
20. Matej Haluška   – 2 góly
20. Damian Hudík   – 2 góly
23. Filip Kollárik   – 1 gól
23. Jkaub Pišoja   – 1 gól
23. Jozef Huňa   – 1 gól
Asisatencie:
1. Kirill Romanov   – 28 asistencií
2. František Zúbek   – 25 asistencií
3. Artem Dmitriev   – 24 asistencií
4. Richard Jakubec  – 17 asistencií
5. Marian Mikuš   – 15 asistencií

6. Anatolij Prus   – 15 asistencií
7. Jakub Pšurný   – 12 asistencií
8. Branislav Kvocera  – 10 asistencií
8. Boris Deneš   – 10 asistencií
8. Tomáš Brňák   – 10 asistencií
11. Jakub Šimíček   – 9 asistencií
12. Filip Šedivý   – 7 asistencií
12. Denis Trenčan   – 7 asistencií
14. Lukáš Húska   – 5 asistencií
14. Tomáš Bajtala   – 5 asistencií
14. Filip Okuliar   – 5 asistencií
14. Dominik Madový  – 5 asistencií
18. Patrik Augustín  – 4 asistencie
18. Martin Božik   – 4 asistencie
18. Matej Haluška   – 4 asistencie
21. Milan Furo   – 3 asistencie
21. Jakub Pišoja   – 3 asistencie
21. Damian Hudík   – 3 asistencie
21. Lukáš Zemko   – 3 asistencie
25. Martin Panáček  - 2 asistencie  
Plus/mínus body:
1. Marian Mikuš    +30
2. František Zúbek   +27
3. Richard Jakubec  +23
4. Kirill Romanov   +21
4. Artem Dmitriev   + 21
6. Branislav Kvocera  +19
6. Jakub Pšurný   +19
8. Anatolij Prus   +18
9. Boris Deneš   +16
9. Matej Haluška   +16
11. Tomáš Brňák   +13
12. Damian Hudík   +10
12. Dominik Madový  +10
14. Martin Božik   +9
15. Tomáš Bajtala   +8
15. Lukáš Zemko   +8
15. Jakub Šimíček   +8
18. Denis Trenčan   +7
18. Lukáš Húska   + 7
20. Filip Kollárik   +6
20. Filip Šedivý   +6
22. Filip Okuliar   +5
23. Patrik Augustín  +4
23. Jakub Pišoja   +4
23. Milan Furo   +4

Hokej 

V štatistikách najlepší Romanov, Zúbek a Mikuš
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Majstrovstvá oblasti staršieho žiactva v stolnom tenise

Do Púchova zlato a dve striebrá 
z majstrovstiev oblasti žiakov

Jeden titul majstra oblasti (okresy Púchov, 
Považská Bystrica a Ilava) a dve strieborné medaily si 
vybojovali stolnotenisové talenty púchovského klu-
bu Odema na oblastnom šampionáte staršieho žiac- 
tva v Považskej Bystrici. V konkurencii takmer dvoch 
desiatok hráčov sa Púchovčan Richard Miko prebo-
joval vo dvojhre chlapcov až do finále, kde podľahol 
domácemu Alešovi Kotačkovi. Vo štvorhre starších 
žiakov už púchovský pár Juraj Pecho, Richard Miko 
nenašiel na majstrovstvách oblasti premožiteľa a vy-
bojoval si majstrovský titul. V štvorhre chlapcov bolo 
príjemným prekvapením aj striebro dvojice Samuel 
Hurta, Krištof Domagalský z Dolných Kočkoviec, ale 
i piate miesto belušského páru Kristián Vyhnička, A- 
lexander Hrevuš. 

Majstrovstvá oblasti jednotlivcov boli zároveň aj 
majstrovstvami družstiev, kde sa započítavali výsled-
ky najlepšej dvojice z každého klubu. V hodnotení 
družstiev skončili Púchovčania na druhej priečke, 

Belušania boli bronzoví. Stolnotenisové talenty z 
Púchovského okresu sa tak môžu pochváliť historicky 
najlepším vystúpením na majstrovstvách oblasti. 

Výsledky majstrovstiev oblasti:
Dvojhra starší žiaci: 1. Aleš Kotačka (TTC Považská 

Bystrica), 2. Richard Miko (ODEMA Púchov), 3. – 4. 
Šimon Kucharík (TTC Považská Bystrica) a Viktória 
Kucharíková (TTC Považská Bystrica), 5. Kristián Vyh-
nička (Beluša), 6. Alexander Hrevuš (Beluša), 7. Juraj 
Pecho (ODEMA Púchov), ... 10. Krištof Domagalský 
(Dolné Kočkovce), 11. Samuel Hurta (Dolné Kočkovce)

Štvorhra starší žiaci: 1. Miko, Pecho (ODEMA 
Púchov), 2. Hurta, Domagalský (Dolné Kočkovce), 3. 
– 4. Kucharík, Kucharíková (TTC Považská Bystrica) a 
Prachar, Veselka (Nová Dubnica).

Družstvá: 1. TTC P.  Bystrica (Kucharík, Kucha-
ríková), 2. Púchov (Miko, Pecho), 3. Beluša (Vyhnička, 
Hrevuš),... 5. D. Kočkovce (Hurta, Domagalský).   (pok)

Púchovčan Richard Miko (na snímke vľavo) si vybojoval na majstrovstvách oblasti staršieho žiactva v stolnom 
tenise striebro v dvojhre chlapcov.            FOTO: Milan Podmaník

V poradí 18. ročník nadnárodnej súťaže 
požiarnych družstiev – Slovensko-moravská 
hasičská liga sa 
začne tradične úvod-
ným kolom v obci 
Krásno v okrese Par-
tizánske. Tohtoročný 
seriál bude mať 15 
podujatí a vyvr-
cholí tradičným 
Ďurďovským výstre-
kom v obci Ďurďové 
v Považskobystric-
kom okrese, kde 
zároveň slávnostne vyhlásia výsledky tohto roční-
ka Slovensko-moravskej hasičskej ligy. 

V pätnásťkolovom kalendári pretekov nechýba-
jú ani tento rok súťaže v Púchovskom okrese. Ako 
prvé prídu na rad Visolaje (27. 6.) a o deň neskôr 
Ihrište. Lednické Rovne budú dejiskom 7. kola 
ligy dňa 11. 7., deviate kolo je na programe 19. 
júla v Zbore. Poslednou zástavkou seriálu SMHL 
v Púchovskom okrese bude súťaž v belušskej         
miestnej časti Podhorie, ktorá sa uskutoční 22. 
augusta.

Favoritov na popredné umiestnenia je dnes 
ťažké hľadať, no jasné je, že družstvá, ktoré v 
minulej sezóne figurovali na popredných mies-
tach, nebudú chcieť ustúpiť zo svojich pozícií. Na-
opak, družstvá, ktoré v minulej sezóne nenaplnili 
očakávania, urobia určite všetko pre to, aby sa 
na výslnie dostali. Medzi mužmi bude medzi 
favoritov patriť minuloročný víťaz Brumov B i 
druhé Stupné. No a tretie Podhorie zrejme urobí 
všetko pre to, aby sa vrátilo na pozície, na ktoré 
si v predchádzajúcich rokoch Podhorania ako 
niekoľkonásobní víťazi Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy zvykli. 

V ženskej kategórii v minulom ročníku trium-
fovali žabky z Nosíc, ktoré na piedestál vystúpili 
vďaka skvelému finišu, keď zo záverečných piatich 
podujatí trikrát vyhrali a raz skončili druhé. V žen-
skej súťaži, kde sa udeľuje menej bodov, je však 
vyrovnanosť ešte väčšia ako v mužskej súťaži. I 
preto vstúpia zrejme s najvyššími ambíciami aj 
predminuloročné víťazky z moravskej Nedašovej 
Lhoty či vlani tretie Dežerice. O prekvapenie sa 
budú pokúšať i štvrté Ihrišťanky a možno i piate 
Strežničanky. 

Základnú líniu tohtoročnej edície Slovensko 
-moravskej hasičskej ligy načrtol jesenný snem, 
detaily by mal 4. apríla spresniť jarný snem. Či 
sa uskutoční v pôvodom termíne, je v súčasnej 
situácii ťažko povedať... 

Kalendár súťaží SMHL pre rok 2020
1. kolo – 6. 6. Krásno
2. kolo – 13. 6. Lehota pod Vtáčnikom
3. kolo – 20. 6. Brumov
4. kolo – 27. 6. Visolaje
5. kolo – 28. 6. Ihrište
6. kolo – 4. 7. Poruba
7. kolo – 11. 7. Lednické Rovne
8. kolo – 18. 7. Svinná
9. kolo – 19. 7. Zbora
10. kolo – 25. 7. Francova Lhota
11. kolo – 15. 8. Podlužany
12. kolo – 22. 8. Podhorie
13. kolo – 23. 8. Tŕstie
14. kolo – 29. 8. Nedašova Lhota
15. kolo – 12. 9. Ďurďové 

SMHL odštartuje  v Krásne, 
v okrese Púchov päť kôl
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 Tabuľka po jesennej časti:
1. D. Kočkovce 14 9 2 3 30:18 29
2. Šebešťanová 14 9 1 4 32:21 28
3. Bolešov 14 8 2 4 36:19 26
4. Papradno 14 7 4 3 32:17 25
5. Tuchyňa 14 7 4 3 28:26 25
6. Visolaje 14 6 4 4 26:19 22
7. Udiča 14 6 3 5 34:31 21
8. Sverepec 14 6 2 6 16:15 20
9. Streženice 14 6 0 8 26:26 18
10. Jasenica 14 6 0 8 23:27 18
11. Dohňany 14 4 5 5 23:31 17
12. Lysá 14 2 5 7 12:28 11
13. K. Podhradie 14 3 1 10 18:34 10
14. Mikušovce 14 1 3 10 19:43 6

15. kolo – 29. 3. o 15.00
Udiča – Košecké Podhradie, Streženice – Dolné 

Kočkovce, Bolešov – Sverepec, Tuchyňa – Jasenica, 
Lysá pod Makytou – Šebešťanová, Mikušovce – Viso-
laje, Dohňany – Papradno

16. kolo – 5. 4. o 15.30
Košecké Podhradie – Dohňany, Papradno – Mi-

kušovce, Visolaje – Lysá pod Makytou, Šebešťanová 
– Tuchyňa, Jasenica – Bolešov, Sverepec – Streženice, 
Dolné Kočkovce – Udiča

17. kolo – 12. 4. o 15.30
Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie, Udiča 

– Sverepec, Streženice – Jasenica, Bolešov – Še-
bešťanová, Tuchyňa – Visolaje, Lysá pod Makytou – 
Papradno, Mikušovce – Dohňany

18. kolo – 19. 4. o 16.00
Košecké Podhradie – Mikušovce, Dohňany – Lysá 

pod Makytou, Papradno – Tuchyňa, Visolaje – 
Bolešov, Šebešťanová – Streženice, Jasenica – Udiča, 
Sverepec – Dolné Kočkovce

19. kolo – 26. 4. o 16.00
Sverepec – Košecké Podhradie, Dolné Kočkovce – 

Jasenica, Udiča – Šebešťanová, Streženice – Visolaje, 
Bolešov – Papradno, Tuchyňa – Dohňany, Mikušovce 
– Lysá pod Makytou

20. kolo – 3. 5. o 16.30
Košecké Podhradie – Lysá pod Makytou, Mi-

kušovce – Tuchyňa, Dohňany – Bolešov, Papradno 
– Streženice, Visolaje – Udiča, Šebešťanová – Dolné 
Kočkovce, Jasenica – Sverepec

21. kolo – 10. 5. o 16.30
Jasenica – Košecké Podhradie, Sverepec – Še-

bešťanová, Dolné Kočkovce – Visolaje, Udiča – Pap- 
radno, Streženice – Dohňany, Bolešov – Mikušovce, 
Tuchyňa – Lysá pod Makytou

22. kolo – 17. 5. o 17.00
Košecké Podhradie – Tuchyňa, Lysá pod Makytou – 

Bolešov, Mikušovce – Streženice, Dohňany – Udiča, 
Papradno – Dolné Kočkovce, Visolaje – Sverepec, Še-
bešťanová – Jasenica

23. kolo – 24. 5. o 17.00
Šebešťanová – Košecké Podhradie, Jasenica – Viso-

laje, Sverepec – Papradno, Dolné Kočkovce – Dohňa-
ny, Udiča – Mikušovce, Streženice – Lysá pod Maky-
tou, Bolešov – Tuchyňa

24. kolo – 31. 5. o 17.00
Košecké Podhradie – Bolešov, Tuchyňa – Streženice, 

Lysá pod Makytou – Udiča, Mikušovce – Dolné 
Kočkovce, Dohňany – Sverepec, Papradno – Jasenica, 
Visolaje – Šebešťanová

25. kolo – 7. 6. o 17.00
Visolaje – Košecké Podhradie, Šebešťanová – Pap- 

radno, Jasenica – Dohňany, Sverepec – Mikušovce, 
Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou, Udiča – 
Tuchyňa, Streženice – Bolešov

6. liga muži
26. kolo – 14. 6. o 17.00
Košecké Podhradie – Streženice, Bolešov – Udiča, 

Tuchyňa – Dolné Kočkovce, Lysá pod Makytou 
– Sverepec, Mikušovce – Jasenica, Dohňany – Še-
bešťanová, Papradno - Visolaje

7. liga muži - SEVER
Tabuľka po jesennej časti

1. Praznov 11 8 3 0 47:9 27
2. Vrchteplá 11 6 2 3 24:21 20
3. FC Púchov 11 6 1 4 35:23 19
4. Pružina 11 5 2 4 33:22 17
5. Bodiná 11 5 1 5 28:30 16
6. Orlové 11 3 5 3 22:25 14
7. Tŕstie 11 3 0 8 19:42 9
8. D. Breznica 11 0 2 9 15:51 2

12. kolo – 5. 4. o 15.30
Pružina – Dolná Breznica Tŕstie – Vrchteplá, Fan 

Club Púchov – Praznov, Bodiná – Orlové
13. kolo – 12. 4. o 15.30
Bodiná – Pružina, Orlové – Fan Club Púchov, Praz- 

nov – Tŕstie, Vrchteplá – Dolná Breznica
14. kolo – 19. 4. o 16.00
Pružina – Vrchteplá, Dolná Breznica – Praznov, 

Tŕstie – Orlové, Fan Club Púchov – Bodiná
Po skončení základnej časti sa mužstvá rozdelia 

do dvoch skupín, vyžrebovanie bude známe po 
skončení základnej časti v oboch skupinách.

7. liga muži - JUH
Tabuľka po jesennej časti

1. N. Dubnica 9 8 0 1 48:7 24
2. Kolačín 10 6 2 2 33:19 20
3. Horovce 10 4 3 3 16:12 15
4. Prejta 9 3 4 2 21:12 13
5. Lednica 9 3 2 4 14:25 11
6. Č. Kameň 9 1 2 6 9:36 5
7. Dulov 10 1 1 8 8:38 4

12. kolo – 5. 4. o 15.30
Nová Dubnica – Horovce, Lednica – Červený 

Kameň, Dulov – Prejta, Kolačín má voľno
13. kolo – 12. 4. o 15.30
Prejta – Lednica, Červený Kameň – Nová Dubnica, 

Horovce – Kolačín, Dulov má voľno
14. kolo – 19. 4. o 16.00
Kolačín – Červený Kameň, Nová Dubnica – Prejta, 

Lednica – Dulov, Horovce majú voľno
Po skončení základnej časti sa mužstvá rozdelia 

do dvoch skupín, vyžrebovanie bude známe po 
skončení základnej časti v oboch skupinách.

6. liga dorast

1. H. Poruba 10 10 0 0 65:8 30
2. Pružina 11 9 0 2 34:13 27
3. Udiča 11 7 1 3 28:17 22
4. Streženice 11 6 1 4 29:22 19
5. Lednica 11 6 1 4 31:30 19
6. Plevník 11 5 1 5 36:48 16
7. Brvnište 11 4 1 6 23:32 13
8. Kvašov 10 3 1 6 16:27 10
9. Sverepec 10 3 0 7 19:22 9
10. D. Kočkovce 11 1 2 8 11:39 5
11. Pruské 11 0 2 9 10:44 2

15. kolo – 29. 3. o 12.15
Udiča – Lednica, Streženice – Dolné Kočkovce, Plev-

ník-Drienové – Sverepec, Horná Poruba – Pružina, 
Pruské – Kvašov, Brvnište má voľno

16. kolo – 5. 4. o 12.45

Tabuľka po jesennej časti

Brvnište – Pruské, Sverepec – Streženice, Kvašov 
– Horná Poruba, Sverepec – Streženice, Dolné 
Kočkovce – Udiča, Lednica má voľno

17. kolo – 12. 4. o 12.45
Dolné Kočkovce – Lednica, Udiča – Sverepec, Plev-

ník-Drienové – Pružina, Horná Poruba – Brvnište, 
Pruské a Streženice majú voľno

18. kolo – 19. 4. o 13.15
Lednica – Pruské, Kvašov – Plevník-Drienové, Pruži-

na – Streženice, Sverepec – Dolné Kočkovce, Horná 
Poruba, Udiča a Brvnište majú voľno

19. kolo – 26. 4. o 14.15
Sverepec – Lednica, Udiča – Pružina, Streženice – 

Kvašov, Plevník-Drienové – Brvnište, Horná Poruba 
– Pruské, Dolné Kočkovce majú voľno

20. kolo – 3. 5. o 13.45
Lednica – Horná Poruba, Brvnište – Streženice, 

Kvašov – Udiča, Pružina – Dolné Kočkovce, Pruské, 
Plevník-Drienové a Sverepec majú voľno

21. kolo – 10. 5. o 13.45
Sverepec – Pružina, Dolné Kočkovce – Kvašov, 

Udiča – Brvnište, Plevník-Drienové – Pruské, Lednica, 
Streženice a Horná Poruba majú voľno

22. kolo – 17. 5. o 14.15
Horná Poruba – Plevník-Drienové, Pruské – 

Streženice, Brvnište – Dolné Kočkovce, Kvašov – 
Sverepec, Lednica, Udiča a Pružina majú voľno

23. kolo – 24. 5. o 14.15
Pružina – Lednica, Sverepec – Brvnište, Udiča – 

Pruské, Streženice – Horná Poruba, Kvašov, Dolné 
Kočkovce a Plevník-Drienové majú voľno

24. kolo – 31. 5. o 14.15
Lednica – Plevník-Drienové, Horná Poruba – 

Udiča, Pruské – Dolné Kočkovce, Kvašov – Pružina, 
Streženice, Brvnište a Sverepec majú voľno

25. kolo – 7. 6. o 14.15
Kvašov – Lednica, Pružina – Brvnište, Sverepec – 

Pruské, Dolné Kočkovce – Horná Poruba, Streženice 
– Plevník-Drienové, Udiča má voľno

26. kolo – 14. 6. o 14.15
Lednica – Streženice, Plevník-Drienové – Udiča, 

Horná Poruba – Sverepec, Brvnište – Kvašov, Dolné 
Kočkovce, Pruské a Pružina majú voľno

4. liga starší žiaci - SEVER
Tabuľka po jesennej časti

1. Domaniža 8 7 0 1 56:12 21
2. Jasenica 8 7 0 1 48:17 21
3. Plevník 8 5 1 2 42:18 16
4. D. Mariková 8 4 2 2 43:15 14
5. Papradno 8 3 1 4 29:20 10
6. Streženice 8 3 0 5 45:41 9
7. Prečín 8 2 1 5 23:52 7
8. Podmanín 8 1 3 4 28:35 6
9. Pružina 8 0 0 8 4:108 0

10. kolo – 5. 4. o 10.30
Pružina – Papradno, Dolná Mariková – Podmanín, 

Jasenica – Domaniža, Prečín – Streženice, Plev-
ník-Drienové má voľno

11. kolo – 12. 4. o 10.30
Plevník-Drienové – Prečín, Streženice – Jasenica, 

Domaniža – Dolná Mariková, Podmanín – Papradno, 
Pružina má voľno

12. kolo – 19. 4. o 10.30
Pružina – Podmanín, Papradno – Domaniža, Dolná 

Mariková – Streženice, Jasenica – Plevník-Drienové, 
Prečín má voľno

13. kolo – 26. 4. o 10.30
Prečín – Pružina, Plevník-Drienové – Dolná 

Mariková, Streženice – Papradno, Domaniža – Pod-
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manín, Jasenica má voľno

14. kolo – 3. 5. o 10.30
Pružina – Domaniža, Podmanín – Streženice, Pa-

pradno – Plevník-Drienové, Jasenica – Prečín, Dolná 
Mariková má voľno

15. kolo – 10. 5. o 10.30
Jasenica – Pružina, Prečín – Dolná Mariková, Plev-

ník-Drienové – Podmanín, Streženice – Domaniža, 
Papradno má voľno

16. kolo – 17. 5. o 10.30
Pružina – Streženice, Domaniža – Plevník-Drienové, 

Papradno – Prečín, Dolná Mariková – Jasenica, Pod-
manín má voľno

17. kolo – 17. 5. o 10.30
Dolná Mariková – Pružina, Jasenica – Papradno, 

Prečín – Podmanín, Plevník-Drienové – Streženice, 
Domaniža má voľno

18. kolo – 24. 5. o 10.30
Pružina – Plevník-Drienové, Domaniža – Prečín, 

Podmanín – Jasenica, Papradno – Dolná Mariková, 
Streženice majú voľno

4. liga starší žiaci - JUH
Tabuľka po jesennej časti

1. Lednica 9 8 0 1 44:7 24
2. Ilava 9 7 2 0 62:14 23
3. Kolačín 9 7 1 1 66:15 22
4. Lazy 9 6 0 3 39:17 18
5. Košeca 9 5 1 3 50:19 16
6. N. Dubnica 9 4 0 5 27:51 12
7. Bolešov 9 3 0 6 25:33 9
8. K. Podhradie 9 2 0 7 8:61 6
9. Horovce 9 1 0 8 15:46 3
10. Ladce 9 0 0 9 3:76 0

10. kolo – 5. 4. o 10.30
Ladce – Lednica, Košecké Podhradie – Košeca, 

Nová Dubnica – Lazy pod Makytou, Ilava – Horovce, 
Bolešov - Kolačín

11. kolo – 12. 4. o 10.30
Bolešov – Ladce, Kolačín – Ilava, Horovce – Nová 

Dubnica, Lazy pod Makytou – Košecké Podhradie, 
Košeca - Lednica

12. kolo – 19. 4. o 10.30
Ladce – Košeca, Lednica – Lazy pod Makytou, 

Košecké Podhradie – Horovce, Nová Dubnica – Ko-
lačín, Ilava - Bolešov

13. kolo – 26. 4. o 10.30
Ilava – Ladce, Bolešov – Nová Dubnica, Kolačín 

– Košecké Podhradie, Horovce – Lednica, Lazy pod 
Makytou - Košeca

14. kolo – 3. 5. o 10.30
Ladce – Lazy pod Makytou, Košeca – Horovce, Led-

nica – Kolačín, Košecké Podhradie – Bolešov, Nová 
Dubnica - Ilava

15. kolo – 10. 5. o 10.30
Nová Dubnica – Ladce, Ilava – Košecké Podhradie, 

Bolešov – Lednica, Kolačín – Košeca, Horovce – Lazy 
pod Makytou

16. kolo – 17. 5. o 10.30
Ladce – Horovce, Lazy pod Makytou – Kolačín, 

Košeca – Bolešov, Lednica – Ilava, Košecké Podhradie 
– Nová Dubnica

17. kolo – 17. 5. o 10.30
Košecké Podhradie – Ladce, Nová Dubnica – Led-

nica, Ilava – Košeca, Bolešov – Lazy pod Makytou, 
Kolačín - Horovce

18. kolo – 24. 5. o 10.30
Ladce – Kolačín, Horovce – Bolešov, Lazy pod 

Makytou – Ilava, Košeca – Nová Dubnica, Lednica – 
Košecké Podhradie

4. liga mladší žiaci
Tabuľka po jesennej časti

1. Domaniža 7 7 0 0 36:9 21
2. Ilava 7 5 0 2 48:10 15
3. Kolačín 7 5 0 2 20:12 15
4. FC Púchov 7 4 1 2 33:8 13
5. Lysá 7 3 1 3 17:16 10
6. Udiča 7 2 0 5 13:59 6
7. H. Poruba 7 1 0 6 7:35 3
8. Beluša 7 0 0 7 9:34 0

8. kolo – 19. 4. o 10.30
Lysá – Horná Poruba, Fan Club Púchov – Domaniža, 

Beluša – Udiča, Ilava – Kolačín
9. kolo – 26. 4. o 10.30
Ilavy – Lysá, Kolačín – Beluša, Udiča – FC Púchov, 

Domaniža – Horná Poruba
10. kolo – 3. 5. o 10.30
Lysá – Domaniža, Horná Poruba – Udiča, FC Púchov 

– Kolačín, Beluša – Ilava
11. kolo – 10. 5. o 10.30
Beluša – Lysá, Ilava – FC Púchov, Kolačín – Horná 

Poruba, Udiča – Domaniža
12. kolo – 17. 5. o 10.30
Lysá – Udiča, Domaniža – Kolačín, Horná Poruba – 

Ilava, FC Púchov – Beluša
13. kolo – 24. 5. o 10.30
FC Púchov – Lysá, Beluša – Horná Poruba, Ilava – 

Domaniža, Kolačín – Udiča
14. kolo – 31. 5. o 10.30
Lysá – Kolačín, Udiča – Ilava, Domaniža – Beluša, 

Horná Poruba – FC Púchov

Prípravka - o 1. - 8. miesto

1. FC Púchov 2 2 0 0 15:3 6
2. Plevník 2 2 0 0 6:1 6
3. Bolešov 2 1 1 0 4:3 4
4. Ilava 2 1 0 1 4:2 3
5. Dubnica B 2 1 0 1 2:4 3
6. Horovce 2 0 1 1 3:4 1
7. Praznov 2 0 0 2 1:6 0
8. Visolaje 2 0 0 2 3:15 0

1. a 7. kolo – 25. 4.
Bolešov – Dubnica nad Váhom B, Visolaje – Ilava, 

Plevník – FC Púchov, Horovce – Praznov
2. a 8. kolo – 2. 5.

1. Košeca 2 2 0 0 9:3 6
2. D. Mariková 2 1 1 0 7:5 4
3. Domaniža 2 1 0 1 7:3 3
4. L. Rovne 2 1 0 1 6:5 3
5. Kvašov 2 1 0 1 5:6 3
6. Sverepec 2 1 0 1 3:7 3
7. Brvnište 2 0 1 1 5:7 1
8. Beluša 2 0 0 2 3:9 0

1.a 7. kolo – 25. 4.
Brvnište – Kvašov, Beluša – Lednické Rovne, 

Sverepec – Košeca, Dolná Mariková - Domaniža
2. a 8. kolo – 2. 5.
Domaniža – Brvnište, Košeca – Dolná Mariková, 

Lednické Rovne – Sverepec, Kvašov - Beluša
3. a 9. kolo – 9. 5.
Brvnište – Beluša, Sverepec – Kvašov, Dolná 

Mariková – Lednické Rovne, Domaniža - Košeca
4. a 10. kolo – 16. 5.
Košeca – Brvnište, Lednické Rovne – Domaniža, 

Kvašov – Dolná Mariková, Beluša - Sverepec
5. a 11. kolo – 23. 5.
Brvnište – Sverepec, Dolná Mariková – Beluša, 

Domaniža – Kvašov, Košeca – Lednické Rovne
6. a 12. kolo – 30. 5.
Lednické Rovne – Brvnište, Kvašov – Košeca, Beluša 

– Domaniža, Sverepec – Dolná Mariková

Prípravka - o 17. - 24. miesto
1. Prečín 2 2 0 0 7:0 6
2. H. Poruba 2 2 0 0 3:0 6
3. Pruské 2 1 1 0 4:3 4
4. Jasenica 2 1 0 1 6:6 3
5. Šebešťanová 2 1 0 1 6:6 3
6. Tuchyňa 2 0 1 1 3:4 1
7. Ladce 2 0 0 2 0:3 0
8. Podmanín 2 0 0 2 0:7 0

1.a 7. kolo – 25. 4.
Šebešťanová – Podmanín, Tuchyňa – Prečín, Ladce 

– Pruské, Jasenica – Horná Poruba
2. a 8. kolo – 2. 5.
Horná Poruba – Šebešťanová, Pruské – Jasenica, 

Prečín – Ladce, Podmanín - Tuchyňa
3. a 9. kolo – 9. 5.
Šebešťanová – Tuchyňa, Ladce – Podmanín, Jaseni-

ca – Prečín, Horná Poruba - Pruské
4. a 10. kolo – 16. 5.
Pruské – Šebešťanová, Prečín – Horná Poruba, Pod-

manín – Jasenica, Tuchyňa - Ladce
5. a 11. kolo – 23. 5.
Šebešťanová – Ladce, Jasenica – Tuchyňa, Horná 

Poruba – Podmanín, Pruské - Prečín
6. a 12. kolo – 30. 5.
Prečín – Šebešťanová, Podmanín – Pruské, Tuchyňa 

– Horná Poruba, Ladce - Jasenica

Prípravka - o 9. - 16. miesto

FC Púchov – Horovce, Ilava – Plevník-Drienové, 
Praznov – Bolešov, Dubnica nad Váhom B – Visolaje

3. a 9. kolo – 9. 5.
Bolešov – Visolaje, Plevník-Drienové – Dubnica nad 

Váhom B, Horovce – Ilava, Praznov – FC Púchov
4. a 10. kolo – 16. 5.
FC Púchov – Bolešov, Ilava – Praznov, Dubnica nad 

Váhom B – Horovce, Visolaje – Plevník-Drienové
5. a 11. kolo – 23. 5.
Bolešov – Plevník-Drienové, Horovce – Visolaje, 

Praznov – Dubnica nad Váhom B, FC Púchov – Ilava
6. a 12. kolo – 30. 5.
Ilava – Bolešov, Dubnica nad Váhom B – FC Púchov, 

Visolaje – Praznov, Plevník-Drienové - Horovce
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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.

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
• 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.
• 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 HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, chyžná, príp. pra-
covníčka SBS. Tel. 0944 050 777.
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SPOMIENKA
„Neúprosný osud to najdrahšie 
nám vzal, len bolesť v srd ciach, 
smútok, prázdny domov a 
spomienky nám ponechal.“ 

Dňa 22. 3. 2020 si pripome-
nieme prvé výročie úmrtia 
nášho manžela, otca, dedka 
MARIANA LADECKÉHO. 

S láskou spomínajú manželka Janka, 
synovia Marián a Róbert s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 21. 3. si pripomenieme 
3. smutné výročie úmrtia 
našej milovanej mamy, bab-
ky a prababky KATARÍNY 
MIŠÚNOVEJ. 

Kto ste ju poznali, spomeňte si 
s nami. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
„Čas veľmi rýchlo plynie, no 
spomienka na Teba z našich sŕdc 
nikdy nevymizne.“ 

Dňa 22. 3. 2020 uplynie už 7 
rokov, čo nás navždy opus-
tila naša drahá manželka, 
mama a babka ANTÓNIA 
VALÁŠKOVÁ, rod. Mušáková z Púchova. 

S láskou a úctou spomínajú manžel, syn Eduard, 
dcéry Ľubica a Tatiana s rodinami.

ROZLÚČKA
„Zavrela si oči, tíško v spokoj
nosti, duša Tvoja je už vo večno
sti.“ 

Dňa 3. 3. 2020 nás vo veku 
91 rokov opustila naša drahá 
mama, babka a prabab-
ka JOZEFÍNA PÚČKOVÁ  
z Keblia. 

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí ju prišli odprevadiť  
na poslednej ceste, za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti. Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe Ad-
vent a p. kap. Mgr. Pavlovi Ďuranovi. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 16. 3. 2020 uplynulo 5 
rokov od úmrtia Ing. OLIVERA 
SOBOLČÍKA. 

Kto ste ho poznali, spomeňte si 
s nami. 

S láskou v spomienkach smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Očiam si odišla, v srdciach si 
zostala.“ 

Dňa 30. marca uplynie rok, čo 
nás navždy opustila naša mi-
lovaná BOŽENA KUBAŠOVÁ   
z Vydrnej. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Hoci si odišiel, v mysli a v našich 
srdciach stále zostaneš.“ 

Dňa 17. 3. 2020 sme si pri-
pomenuli 2. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a ded-
ko JOZEF TOTÁČ z Dolných 
Kočkoviec. 

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, 
dcéra s rodinou a syn s rodinou.

ROZLÚČKA
Dňa 1. 3. 2020 nás vo veku 
nedožitých 71 rokov navždy 
opustil manžel, otec a dedko 
JOZEF DULOVEC. 

Ďakujeme všetkým za účasť 
na poslednej rozlúčke, kveti-
nové dary a prejavy sústrasti  
v našom žiali. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Tíško žil, tíško odišiel, skromný 
vo svojom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote. Hoci odišiel bez 
slova a na rozlúčku už nebol 
čas, spomienky na neho ostá
vajú v nás.“ 

Dňa 12. 3. 2020 uplynulo už 46 
rokov od úmrtia VLADISLAVA CHANA z Horných 
Kočkoviec. 

Spomína brat Peter s rodinou. 

SPOMIENKA
“Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ spomien
kami.” 

Dňa 19. 3. 2020 uplynie  
1 rok, čo nás opustil ANTON  
KURTIN. 

S láskou a úctou na neho spomína manželka s deťmi 
a ostatná rodina.

OZNAM
• Za účelom organizovania stretnutia po 50 rokoch 
prosím absolventov Strednej všeobecnovzdeláva-
cej školy v Púchove, ktorí maturovali v školskom 
roku 1969/70 u triedneho učiteľa Ladislava Pirože-
ka, aby sa prihlásili na adrese: kovacikova.irena@
gmail.com
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0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

PONUKA PRÁCE - údržbár/pomocný technik
Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov hľadá šikovného údržbára - pomocného technika
na hlavný pracovný pomer (7,5 hod. prac. čas), ktorý má záujem pracovať v oblasti 
kultúry. Náplň práce: bežné údržbárske práce, príprava sály a ostatných  miestností 
na akcie, pomocné technické práce, spolupráca pri riešení technických problémov 
s MsBP, sledovanie /šetrenie/ energií. Mzdové ohodnotenie: Táto pracovná pozí-
cia zodpovedá II. stupňu náročnosti = mesačná mzda činí 696,- € brutto + možnosť 
osobného ohodnotenia.

Nástup: 1. 9. 2020 Kontakt: +421 905 807 292, sprava@puchovskakultura.sk

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

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

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

P O – P I : 8 : 3 0 – 1 7 : 0 0 , t e l . : 0 9 0 8 7 0 1 3 9 0
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Z Ľ A V A N A C E L Ý
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Z Á K A Z N Í C K E J K A RT Y

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

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

Z Ľ A V A N A V Y B R A N É
D O 25%
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