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Predstavujeme nových poslancov MsZ

Jedným z piatich zvolených poslan-
cov, ktorí nepracovali v zastupi-
teľstve vo volebnom období 2014 
- 2018 je Ing. Viliam Karas, 55-ročný 
manažér, ktorý kandidoval ako ne-
závislý kandidát. Čitateľom Púchov-
ských novín prezradil niečo viac zo 
svojho súkromného života: 
V každom prípade, každý si svoj 
súkromný život chráni. Pokiaľ sa uchá-
dzate o verejnú funkciu musíte počítať 
s určitým obmedzením. Neviem, čo 
nové by čitateľov zaujímalo. Myslím si, 
že ma dosť ľudí pozná. Roky som bol 
stredobodom aj neželanej pozornosti 
médií. V roku 2015 som pôsobil ako 
poradca terajšieho primátora a dva 
roky aj ako konateľ Mestského byto-
vého podniku. Možno niečo zo súkro-
mia? Snáď to, že dve deti pracujú 

Viliam Karas: Najväčší problém sú zlé medziľudské vzťahy

v zahraničí a dcéra žije a pracuje na 
Myjave. Doma sme teda ostali s man-
želkou sami s desaťročným synom. 
Čo nebolo doteraz medializované, je 
skutočnosť, že staviame s manželkou 
dom v  Streženiciach. Dúfam, že ho 
niekedy aj dokončíme. Ak niekoho 
zaujíma moja súčasná práca, nie je 
tajomstvom, že vediem malú firmu 
so zameraním na reklamu a obchod. 

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky 
máte najbližšie? V ktorej komisii by ste 
si priali pracovať?
Celý život sa trápim s číslami. Analý-
za ekonomických ukazovateľov ako 
aj štatistické porovnávanie trendov 
ma celkom baví. Nepasujem sa však 
za žiadneho ekonomického experta. 
Pravdou je, že sa necítim dobre v čin-

nostiach, ktorým nerozumiem. Ak ma 
niekto navrhne a poslanci to akcep-
tujú, prijal by som prácu v ekonomic-
kej komisii. Radšej nepredbiehajme, 
lebo kandidátov je dosť. 

Čo považujete za hlavné body vášho 
programu na najbližšie štyri roky?
Nenazval by som to hlavnými bodmi 
programu. Jednoducho viac sa zame-
riam na energetiku mesta reprezento-
vanú dcérskou spoločnosťou mesta. 
Cena tepla je háklivá téma a dotýka sa 
každého. Keďže viem ako sa tvorí, bu-
dem pozorne sledovať cenovú politi-
ku mestskej spoločnosti rovnako ako 
aj plánované investičné akcie.

Prichádzate do poslaneckého zboru 
s nejakými konkrétnymi návrhmi na 
riešenie aktuálnych problémov?
V každom prípade ak chcete niečo 
zmeniť, musíte problematiku doko-
nale poznať zo všetkých strán. Všeo-
becne môžem povedať, že nie som 
spokojný s vecami, ktoré nevyža-
dujú žiadne veľké investície, ale silnú 
osvetu a možno aj razantnú repre-
siu. Napr. vybudujeme za tisíce eur 
krásne presklenné zastávky a dnes 
sú polepené škaredými starými inze-
rátmi a plagátmi. Pozrite sa ako vyze-
rajú naše odpadové kontajnery! Plno 
neseparovaného odpadu, tu chýba 

silná reklamná kampaň, stála osveta, 
atď. Keď máte otvorené oči, nápady 
prichádzajú samé.

Ktorý problém nášho mesta považujete 
za najväčší?
Tak to je jednoduché. Zlé medziľudské 
a susedské vzťahy, ale na to recept ne-
mám...

Máte blízko k niektorým zvoleným po-
slancom? Plánujete sa podieľať na orga-
nizovanej spolupráci v rámci poslanec-
kého klubu?
No kluby sú dobrá vec, ale vo vysokej 
politike. Tu v malom meste to troš-
ka zaváňa separáciou a vytváraním 
osobnostných bariér. Uvidíme! Čo 
sa týka poslancov, nie je dôležité, či 
mám osobné sympatie k niekomu, ale 
určite je tu zmes rôznych pováh, kde 
bude treba robiť isté kompromisy. Ja 
som na ne pripravený, ale poznám 
svoje hranice a tie neprekročím. Som 
v očakávaní, ako sa práce chopí nová 
primátorka. Ako každý, potrebuje na 
rozbeh určitý čas. S Katarínou Heneko-
vou sme dobrí priatelia, pevne dúfam, 
že komunálna politika to nepokazí. Ak 
opadne v poslaneckom zbore podo-
zrievanie a nevraživosť, Púchov môže 
zažiť úspešné štyri roky.

Otázky kládol S. Flimmel
(Pokračovanie na str. 4 )

 

   1. Úvodné náležitosti:
  a) Otvorenie zasadnutia a príhovor primátora mesta Púchov 
  b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, predloženie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ Púchov
  c) Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdávanie osvedčení o zvolení novozvolenej primátorky a 
   poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva predsedom Mestskej volebnej komisie v Púchove
  d) Zloženie sľubu primátorky mesta Púchov, zápis do pamätnej knihy mesta a odovzdanie insígnií  a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 
 novozvolenou primátorkou
  e) Zloženie sľubu  poslancov Mestského zastupiteľstva Púchov,  zápis do pamätnej knihy mesta 
  f ) Príhovor novozvolenej primátorky
  2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov
  3. Výsledky voľby primátora a volieb poslancov do mestského zastupiteľstva
  4. Poverenie zástupcu primátora mesta Púchov a  poverenie poslanca k zvolávaniu a vedeniu zasadnutia MsZ
  5. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
  6. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov 
  7. Zriadenie výborov v mestských častiach
  8. Určenie sobášiacich a obradárov občianskych pohrebov
  9. Určenie platu primátora mesta Púchov
10. Záver

28. 11. 2018 (streda) o 10.00 v Divadle Púchov, Hoenningovo nám. 2002
Pozvánka na USTANOVUJÚCE  ZASADNUTIE  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  PÚCHOV

PROGRAM ROKOVANIA
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Predstavujeme nových poslancov MsZ

Mgr. Milada Vargová, 50-ročná ma-
nažérka kultúry mestskej spoloč-
nosti Púchovská kultúra, patrí k no-
vým tváram poslaneckého zboru. 
Požiadali sme ju v mene našich čita-
teľov, aby nám prezradila niečo zo 
svojho súkromného života (napr. 
vzdelanie, rodinné pomery, minulé 
pracovné zaradenie a pod.):
Študovala som na Filozofickej fakulte 
v Prešove históriu a slovenský jazyk, 
neskôr i etiku a francúzštinu, no pre-
dovšetkým moju milovanú slovenči-
nu som „opracovávala“ a využívala v 
ďalšej praxi - krátko ako učiteľka na 
škole úžitkového výtvarníctva v Led-
nických Rovniach, neskôr ako mode-
rátorka a redaktorka v regionálnych 
rádiách (D.C.A. rádio, Rádio ZET, Rádio 
DÚHA), či príležitostná moderátorka 
na rôznorodých pódiách Slovenska. 

Milada Vargová: Každý dobrý návrh rada podporím

Na začiatku roka 2004, keď došlo k 
„zemetraseniu“ v našej kultúre, mes-
to prišlo o budovu domu kultúry a 
pani riaditeľka odišla, prihlásila som 
sa do konkurzu na riaditeľa a odvtedy 
pracujem v kultúre. Som rozvedená, 
ale už niekoľko rokov žijem v novom 
šťastnom vzťahu a mám jediného, 
no o to viac milovaného, šikovného 
syna Radovana, už študenta VŠ.    
   
Ku ktorej oblasti komunálnej politiky 
máte najbližšie? V ktorej komisii by ste 
si priali pracovať?
Samozrejme ku kultúre. Intenzívne 
však vďaka koreňom svojej profesie 
sledujem aj školstvo, vďaka rôzno-
rodým peripetiám môjho života aj 
zdravotníctvo a sociálnu sféru. Vzhľa-
dom na moju 13-ročnú prax štatu-
tára niekdajšieho DK, sa pre mňa 

nevyhnutnosťou stala aj ekonomika, 
legislatíva a manažment. Ale veľmi 
mi leží na srdci aj životné prostredie, 
rada a so záujmom sledujem granty, 
dotačné projekty, som veľmi zveda-
vým človekom, ktorý stále potrebuje 
niečo objavovať, preto škála môjho 
záujmu je široká, len dni majú akosi 
primálo hodín. Odpoveď na druhú 
vašu otázku je z toho, čo som uviedla, 
azda zrejmá. Rada budem pracovať 
tam, kde budem môcť byť užitočná. 
    
Čo považujete za hlavné body vášho 
programu na najbližšie štyri roky?
Rada by som sa zasadila za stabilizá-
ciu kultúry, zmeny v nej. Rozšírenie 
jej priestorov, nielen pre naše súbory, 
no i pre CVČ, ZUŠ a ešte intenzívnej-
šiu spoluprácu týchto subjektov ako 
doposiaľ. Menej komercie a viac mož-
ností na realizáciu domácich súborov 
v priestoroch divadla. Vnášanie kul-
túry a kultúrnosti do rôznych oblastí 
života nášho mesta. Veľmi mi leží na 
srdci starý kulturák, Ilonka, ale aj všet-
ko, čo nám chýba v bežnom živote - 
byty, parkovanie, životné prostredie 
mesta, separovanie a pod. A trápi ma 
aj osud našej ex-Púchovskej televízie, 
naše médiá všeobecne. Trápi ma, že 
šikovní ľudia odchádzajú z nášho 
mesta, lebo si tu nevedia nájsť prá-
cu, kým my ponúkame prácu ľuďom 
a firmám z cudzích miest. Verím, že 
nájdem pochopenie u kolegov a ve-
denia mesta a že nielen kultúrou a 
kultúrnosťou dokážeme výrazne po-
môcť nášmu mestu.         
   
Prichádzate do poslaneckého zboru  
s nejakými konkrétnymi návrhmi na 
riešenie aktuálnych problémov?
Určite, ale ešte oficiálne ani nie som 

poslancom, preto si odpoveď na túto 
otázku odložím na neskôr.  

Ktorý problém nášho mesta považujete 
za najdôležitejší?
Je to komplex problémov, pre každú 
z rôznorodých oblastí nášho života je 
niektorý ten najdôležitejší.  

Máte blízko k niektorým zvoleným po-
slancom? Plánujete sa podieľať na orga-
nizovanej spolupráci v rámci poslanec-
kého klubu?
Ľudsky blízko mám ku všetkým, kto-
rými nie som z ich predchádzajúcej 
práce alebo postojov sklamaná. Spo-
lupracovať však musíme všetci. Ide 
o mesto, potrebujeme preň v mno-
hom ťahať za jeden povraz. Členstvo 
v tom či onom poslaneckom klube  
však zatiaľ vylučujem. Som v politike 
nováčikom a dostala som pre mňa 
veľmi prekvapivý a zaväzujúci počet 
hlasov ľudí, ktorí mi veria. Preto chcem 
každú pre mňa novú oblasť študovať, 
vzdelávať sa,  zodpovedne a rozvážne 
sa stavať ku každému svojmu rozhod-
nutiu, vždy s ohľadom na to, koľko 
ľudí mi dôveruje a bude pozorne sle-
dovať moje kroky. Každý dobrý návrh 
však rada podporím, či už vzíde z po-
slaneckého klubu alebo nie. Ak však 
budem mať voči niečomu nedôveru, 
podozrenie, pochybnosti, určite svoj 
názor dám najavo - v diskusii i hlaso-
vaní. Raz možno dospejem do štádia 
potreby združovať sa v  nejakom klu-
be, je to prirodzený vývoj, môžbyť až 
nevyhnutnosť, ale dôvera sa buduje 
postupne.           

Otázky kládol S. Flimmel
Rozhovory  s ďalšími nováčikmi  MsZ 

Púchov prinesieme v ďaľšom čísle PN.

ZO JDS pozýva 7. decembra 2018
na MIKULÁŠSKE POSEDENIE

u „Baniara“ (Reštaurácia Marczibányi) o 16.00 hod.

Príspevok na občerstvenie 5 eur.

Svoj záujem nahláste čo najskôr predsedníčke 

ZO JDS Púchov. Môžete sa prihlásiť aj v čase 

konania posedení v klubovni ZO JDS Púchov.

OZNAM:

Sociálny obchod „Veci za úsmev“, 
ktorý nájdete na Nám. slobody v budove SOV, 

bude počas mesiaca december ZATVORENÝ. 

Obchod bude opäť pre verejnosť otvorený v januári 2019.



V rámci implementácie projektu 
bude každej domácnosti rodin-
ného domu, ktorá doteraz nemá 
kompostér pridelený od mesta, 
dodaný nový v objeme 600 alebo 
800 litrov. Jeho súčasťou bude aj 
návod na správne kompostovanie. 
Mesto preto v priebehu decem-
bra osloví domácnosti rodinných 
domov s dotazníkom záujmu a 
následne budú kompostéry pri-
deľované bezodplatne na základe 
odovzdávacieho protokolu. Presný 
termín odovzdávania bude vopred 
všetkým oznámený.

Vážení občania mesta Púchov, 
záujmom o záhradný kompo-
stér prejavíte aj vy snahu prispieť  
k zvýšeniu miery zhodnocovania 
odpadov, zníženiu produkcie a ze-
fektívneniu zberu zmesového ko-
munálneho odpadu v našom pek-
nom meste.

Ing. Jana Vondrová, referentka
grantových projektov MsÚ Púchov

5spravodajstvo  I  inzercia

Ďalšie kompostéry bude mesto
rozdeľovať začiatkom budúceho roka
Mesto Púchov za účelom zníženia 
množstva biologicky rozložiteľných 
odpadov ukladaných do smetných 
nádob alebo na skládky podalo 
žiadosť o poskytnutie nenávratné-
ho finančného prostriedku v rámci 
Operačného programu Kvalita život-
ného prostredia. Projekt s názvom 
„Podpora kompostovania v Mes-
te Púchov“ bol schválený a mesto 
má podpísanú zmluvu s poskyto-
vateľom príspevku Ministerstvom 
životného prostredia Slovenskej 
republiky – Slovenskou agentúrou 
životného prostredia ako sprostred-
kovateľským orgánom na poskytnu-
tie finančných prostriedkov.

Na nákup 1728 kusov záhradných 
kompostérov bolo celkovo schvá-
lených 198 490 eur ako oprávnené 
výdavky projektu, z toho je nená-
vratný finančný príspevok minister-
stva vo výške maximálne 188 565 
eur. Začatie hlavných aktivít projek-
tu nastalo vydaním kladnej správy 
z kontroly verejného obstarávania 
a nadobudnutím účinnosti zmluvy  
s dodávateľom. 

Pre jeden rodinný dom bude 
pridelený jeden kompostér 
Cieľom projektu je zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so zame-
raním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov.  

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

Historická budova

26. január 2019 
DIVADLO ASTORKA
KORZO BRATISLAVA:
Skvelá hra, ktorá vám predstaví akúsi vzorku Slováka.

Cena vrátane dopravy a vstupného: 27 € dospelý, 22 € senior, študent

Komédia9. január 2019

SND BRATISLAVA: ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
Vynikajúce herecké výkony, brilantný humor, živá hudba!
(Hrajú: D. Heriban, M. Ondrík, F. Kovár, P. Vajdová, J. Oľhová a ďalší)

Pre veľký záujem opakujeme vynikajúcu komédiu:

15. január 2019

SND BRATISLAVA:
OPERA CARMEN
Cena vrátane dopravy a vstupného: od 27 €
Temperamentná hudba, dynamický príbeh!

(k dispozícii sedenia I. až IV. kategórie)
7. 12. 2018 - Adventná BUDAPEŠŤ a Oceanarium/Tropicarium  28 €
16. 12. 2018 - Adventný KRAKOW a soľná baňa WIELICZKA  26 €

Cena vrátane dopravy a vstupného I. kategórie: 33 € Pridaný ďalší termín!

(Hrajú: R. Jakab, M. Labuda, M. Landl, P. Šimun a ďalší)

ADVENTNÉ JEDNODŇOVKY:

NÁŠ ČLOVEK

Záj�dy ako originálne vianočné darčeky!Záj�dy ako originálne vianočné darčeky!

16. december 2018

ADVENTNÁ VIEDEŇ
Cena: 26 €

Prehliadka historického centra, nákupná zóna na Mariahilfer Strase,
vianočné trhy a Umelecko-historické alebo Prírodovedné múzeum.

TOP komédia!
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Mestská polícia

Na cestách kraja zahynulo už 29 ľudí

Chorobnosť v Púchovskom okrese klesla, stále 
je však najvyššia v Trenčianskom kraji

POLÍCIA INFORMUJE

ZDRAVIE

V 46. kalendárnom týždni sa na cestách Púchovské-
ho okresu stali dve dopravné nehody. Nikto pri nich 
nezahynul ani neutrpel ťažké zranenie. 

V stredu 14. novembra krátko pred dvadsiatou ho-
dinou večer došlo k dopravnej nehode na parkovisku 
pri obchodnom dome Lidl. Neznámy vodič pri vedení 
nezisteného osobného motorového vozidla pravde-
podobne v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu 
vozidla a nesledovania situácie v cestnej premávke 
narazil do zaparkovaného osobného motorového 
vozidla Škoda Fabia, ktoré poškodil. Po tomto si ne-
známy vodič nesplnil základné povinnosti vodiča a 
účastníka dopravnej nehody, z miesta ušiel bez toho, 
aby nehodu nahlásil polícii.           

V sobotu 17. novembra o 21.00 hodine sa stala do-
pravná nehoda na ceste II/507 
v Púchove. Vodič viedol osob-
né motorové vozidlo Škoda 
Superb v smere od Púchova do 
Lednických Rovní. V dôsledku 
nerešpektovania dopravnej 
značky v mieste, kde je zakáza-
né predchádzanie, predbiehal 
osobné motorové vozidlo VW 
Golf. Došlo ku zrážke vozidiel 
a ich následnému odrazeniu 
vľavo mimo cestu. Pri nehode  
sa nikto nezranil, alkohol nebol 
zistený.

Na cestách Trenčianskeho 
kraja sa v 46. týždni stalo 16 

dopravných nehôd. Zomrel pri nich jeden človek 
(pri nehode v Hornej Marikovej - na snímke) , dve 
osoby utrpeli ťažké zranenia. Od začiatku roka sa na 
krajských cestách stalo 1156 dopravných nehôd, čo 
je o 68 viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Zomrelo pri nich 29 ľudí. Ťažké zranenia utrpelo 93. 

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 
12.096 dopravných nehôd (medziročný pokles o 73). 
Zomrelo pri nich 199 ľudí, čo je o 23 menej, ako v 
rovnakom období roku 2017. Ťažké zranenia utrpe-
lo 1083 osôb (medziročný nárast o 70). Najviac ľudí 
zomrelo tento rok pri dopravných nehodách v Žilin-
skom samosprávnom kraji (32), najmenej obetí má 
Banskobystrický samosprávny kraj (17). 

KR PZ Trenčín 

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Púcho-
ve evidovali ku koncu októbra 749 uchádzačov o 
zamestnanie. Priemerná evidovaná miera nezamest-
nanosti v Púchovskom okrese klesla v októbri med-
zimesačne o 0,21 percenta na úroveň 2,65 percenta. 
Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 
432 žien (57,7 percenta) a 60 uchádzačov o zamest-
nanie so zdravotným postihnutím. V evidencii bolo 
tiež 54 absolventov škôl, z toho 26 absolventov vyso-
kých a 28 absolventov stredných škôl. 

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 
evidovanom na púchovskom úrade práce bolo 203 
nezamestnaných mladších ako 30 rokov. Podiel mla-
dých nezamestnaných sa znížil na 27 percent. Na 
úrade evidovali tiež 161 uchádzačov o zamestnanie 

starších ako 55 rokov. 
Miera nezamestnanosti klesla v októbri v Trenčian-

skom kraji medzimesačne na úroveň 3,00 percenta. 
Najvyššia nezamestnanosť  v kraji bola v októbri v 
okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,42 percenta. 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,58 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (3,17 percenta), Partizánske 
(3,03 percenta), Púchov (2,65 percenta), Myjava (2,59 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (2,41 percenta) 
a Ilava (2,25 percenta). V okrese Trenčín klesla neza-
mestnanosť na 1,90 %, čo je najmenej na Slovensku. 

Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla v ok-
tóbri na úroveň 5,23 percenta. Najvyššia bola v okre-
se Rimavská Sobotu, kde dosiahla 17,03 percenta. 

(r)

Nezamestnanosť v Púchovskom okrese 
klesla v októbri na úroveň 2,65 % 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese o takmer 
200 ochorení na 100.000 obyvateľov na úroveň 1594 
ochorení na 100.000 obyvateľov, stále však bola na-
jvyššia spomedzi všetkých deviatich okresov Trenči-
anskeho samosprávneho kraja. V Trenčianskom kraji 
stúpla chorobnosť na akútne respiračné ochorenia o 
3,77 percenta na úroveň 1391 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Najnižšia chorobnosť bola v Trenčian-

skom kraji v okrese Považská Bystrica, kde dosiahla 
úroveň 1007 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Z celkového počtu ochorení nahlásili lekári v Tren-
čianskom kraji 332 ochorení na chrípku. Chrípková 
chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom o 30,73 percenta. Chrípka najviac trápila 
deti do piatich rokov. Pre chrípku nemuseli minulý 
týždeň prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a škol-
skom zariadení.                      (r) 

Lúpež sa nekonala
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, že pred jednou z púchovských her-
ní  stojí auto zo žilinským evidenčným číslom a 
v ňom mal sedieť muž s kuklou na hlave. Druhý 
muž mal vojsť do herne poobzerať sa a odísť. Hli-
adka sa presunula na Námestie slobody a odpo-
ručila mužovi, aby prípad oznámil aj na Obvodné 
oddelenie Policajného zboru v Púchove. Hliadka 
na mieste spozorovala automobil Škoda Octávia 
so žilinskou ŠPZ. Na správaní dvojice mužov ne-
spozorovali mestskí policajti žiadne zvláštne sprá-
vanie. Hliadka kontrolovala aj vchod do herne, no 
nič sa neudialo. Auto potom odišlo na čerpaciu 
stanicu, kde načerpali pohonné hmoty a odišli na 
neznáme miesto. 

Močil na verejnosti
Hliadka mestskej polície zistila takmer na pravé 

poludnie priestupok vzbudzovania verejného po-
horšenia. Muž pod vplyvom alkoholu močil na ve-
rejnom priestranstve. Hliadka muža predviedla na 
oddelenie mestskej polície na riešenie priestup-
ku. Priestupok vyriešili mestskí policajti uložením 
pätnásťeurovej pokuty a následne ho odviezli ne-
ďaleko miesta trvalého bydliska. 

Túlavý pes
Krátko pred pol desiatou večer prijali na oddele-

nie mestskej polície telefonické oznámenie, podľa 
ktorého sa pred bytovkou na Okružnej ulici na ve-
rejnom priestranstve voľne pohybuje pes. Hliadka 
našla na mieste psa malého vzrastu hnedej farby, 
ktorý mal na krku červený obojok. Mestskí poli-
cajti psa odchytili a previezli do koterca v Podniku 
technických služieb mesta Púchov. Pes nebol za-
čipovaný, priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta je v riešení. 

Systém útočníkov neidentifikoval
Krátko pred pol druhou hodinou nadránom 

prišiel na oddelenie mestskej polície muž, ktorý 
oznámil, že bol spolu s dvomi priateľmi a pria-
teľkou napadnutý neznámou skupinou ľudí. Chcel 
zistiť, či útok nezaznamenal kamerový systém. Na 
kamerovom systéme bolo vidieť, že došlo k útoku 
skupiny štyroch až šiestich ľudí, no zo záznamu 
sa nedali presne identifikovať osoby. Muž z od-
delenia mestskej polície odišiel s tým, že sa ešte 
rozhodne, či na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru podá trestné oznámenie.

Nechali otvorené...
Na oddelenie mestskej polície prijali krátko pred 

jednou hodinou nadránom telefonické oznáme-
nie, podľa ktorého sa z jedného z púchovských 
barov šíri hluk. Hliadka po príchode na miesto zis-
tila porušenie všeobecne záväzného nariadenia a 
nedodržania otváracích hodín prevádzky. Priestu-
pok vyriešili mestskí policajti napomínaním. 

Preparkovali
Na oddelenie mestskej polície sa obrátil vedúci 

jednej z predajní v Púchove. Žiadal od mestských 
policajtov, aby zabezpečila preparkovanie dvoch 
vozidiel, ktoré bránili vstupu zásobovacieho vozi-
dla k prevádzke. Hliadka po príchode na miesto 
našla dva automobily, ktoré prekážali zásobovaci-
emu vozidlu. Ich majiteľov požiadali mestskí poli-
cajti o preparkovanie vozidiel.   

Spadol z lavičky a spal ďalej
Napomenutím vyriešila hliadka mestskej polície 

priestupok prespávania na verejnom priestranst-
ve. Na muža spiaceho na lavičke detského ihris-
ka na Mudroňovej ulici upozornili telefonicky na 
oddelenie mestskej polície. Muž mal spadnúť z 
lavičky a zostať ležať na zemi. 
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Zimné obdobie z hľa-
diska nepretržitého 
monitoringu cestných 
komunikácií začalo 15. 
novembra 2018 a potrvá 
do posledného marco-
vého dňa nasledujúceho 
roka. Zimnú údržbu na 
cestách II. a III. triedy za-
bezpečuje Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) 
prostredníctvom Správy 
ciest TSK.
Dispečeri jednotlivých stredísk budú 
zabezpečovať zmierňovanie šmykľa-
vosti vozoviek pri poľadovici, odhŕňa-
nie snehovej vrstvy, či odstraňovanie 
poľadovice na približne 1500 km cest-
ných komunikácií II. a III. triedy a 300 
km ciest I. triedy. Výkon zimnej údržby 
ciest prebieha v nepretržitom 24-ho-
dinovom režime vrátane dní pracov-
ného voľna, pracovného pokoja a tiež 
počas sviatkov. V pohotovosti môže 
byť podľa intenzity snehových zrážok 
až 240 zamestnancov SC TSK, ktorí 
majú k dispozícii 122 kusov vlastnej 
techniky a mechanizmov, vrátane sy-
pačov, nákladných vozidiel s pluhom 
či snehových fréz. Aj počas zimného 
obdobia 2018/2019 SC TSK dodržiava 
nastolený ekologický štandard prá-
ce. Ten je od roku 2017 zabezpečený 
vďaka modernejšej technike, ktorá 
umožňuje efektívnejšie dávkovanie 

posypového materiálu. „Náklady na 
údržbu komunikácií počas zimného 
obdobia sa odvíjajú od poveternost-
ných podmienok a množstva výjazdov 
potrebných na zabezpečenie zjazdnos-
ti ciest v správe a údržbe TSK,“ infor-
moval riaditeľ Správy ciest TSK Rado-
van Karkuš s tým, že do pravidelnej 
zimnej údržby sa okrem odhŕňania 
snehu započítava aj odstraňovanie 
prekážok z ciest, zimné značenie a 
čistenie komunikácií po skončení 
zimného obdobia. Údržba ciest si 
počas uplynulého zimného obdobia 
vyžiadala náklady vo výške viac ako  
3 mil. eur. 
Overiť si zjazdnosť jednotlivých cest-
ných úsekov verejnosť môže pro-
stredníctvom webového sídla TSK 
www.tsk.sk v sekcii Doprava – Zimná 
údržba alebo na www.bellmet.eu.

 (Ľubomír Bobák)

O zimnú údržbu sa stará 153 mechanizmov, 
pripravených je viac ako 15 tisíc ton posypu

Od budúceho roka výrazne porastú 
mzdy nízkopríjmových skupín 
zamestnancov, v niektorých 
prípadoch až o 30 percent
Kuchárky a upratovačky na školách, 
cestári či opatrovateľky v zariadeni-
ach sociálnych služieb aj napriek fy-
zickej, psychickej i časovo náročnej 
práci patrili k  finančne podhodno-
teným skupinám zamestnancov. „Od 
1. januára 2019 na základe valorizácie 
platových taríf zamestnancov verejnej 
správy vzrastú mzdy nízkopríjmových 
skupín zamestnancov v priemere o 10 %.  
V niektorých prípadoch bude toto 
percento dokonca vyššie,“ priblížil 
trenčiansky župan Jaroslav Baška, 
ktorý doplnil, že na avizované zvyšo-
vanie miezd vyčlení TSK vo svojom 

rozpočte o takmer 5,6 milióna eur viac  
v porovnaní s aktuálnym rozpočto-
vým rokom.
Na výplatných páskach pribudne aj 
viac ako 130 eur. Pre takmer 1300 za-
mestnancov na úseku sociálnych slu-
žieb ide o medziročný nárast miezd  
v priemere o 22 %. Pre porovnanie, 
priemerná mzda zamestnancov v za-
riadeniach sociálnych služieb predsta-
vuje v roku 2018 sumu približne 683 
eur, od nového roku táto suma vzras-
tie na takmer 815 eur. Rovnako o 22 % 
si polepší aj viac ako 280 pedagogic-
kých a nepedagogických zamestnan-

cov v školstve. 
Približne 330 
zamestnancov 
Správy ciest TSK 
sa môže tešiť na 
zvýšenie v prie- 
mere o 17% a 
najviac, v prie-
mere až o 30 %, 
si polepší takmer 
270 zamestnan-
cov z úseku kul-
túrnych služieb. 

(Matej Plánek)

Jesenná kvapka krvi hlási rekordný počet darcov 

V poradí ôsmy odber krvi TSK pre-
konal hranicu 200 litrov darovanej 
vzácnej tekutiny za všetky doteraz 
zorganizované Kvapky krvi Tren-
čianskej župy. Jesennú kvapku krvi 
Trenčianska župa zorganizovala v 
spolupráci s Národnou transfúznou 
službou (NTS) v Trenčíne a Hemato-
logicko-transfúznymi oddeleniami 
v  považskobystrickej, bojnickej a 
myjavskej nemocnici.
Darovať kus zo seba prejavilo 
takmer 150 záujemcov, čo je v 

histórii výjazdových odberov TSK 
rekordným počtom. Odobrať krv 
sa podarilo presne 122 darcom, 
medzi ktorými sa nachádzalo až 
52 prvodarcov. Takúto veľkú účasť 
darcov i prvodarcov župné odbery 
krvi nepamätajú. Celkovo sa počas 
Jesennej kvapky krvi odobralo 55 
litrov krvi. Kraj všetkým darcom sr-
dečne ďakuje a už teraz pozýva na 
ďalší spoločný odber krvi v prvom 
polroku 2019.                                      

  (Matej Plánek)



Štefánikova 870/1
Púchov

www.amontour.sk

0910 200 005
042 43 20 000

dovolenky

Využite naše First minute 
zľavy až do výšky 41%  
do 6. 1. 2019! 

Záloha len 10 % 
z konečnej ceny zájazdu

Pneuservis
GAS CONTI PÚCHOV

0950 811 320
0903 503 899

Pondelok - piatok 8:00 – 17:00, sobota 8:00 – 12:00

185/60 R14 82T Sumitomo WR200 japan 38,-
185/65 R15 88T Sumitomo WR200 japan 42,80
195/65 R15 91H Chenchang CSC901                  35,40
195/65 R15 91T Sumitomo WT200 japan             44,-
195/65 R15 91T Falken HS-01                            44,60
205/55 R16 91T Chenchang CSC901                    39,60
205/55 R16 91H Matador MP92                           44,50
205/55 R16 91H Sumitomo WR200 japan              52,30
205/55 R16 91H Nokian WR D4                            69,90
225/45 R17 94V Imperial snowdragon                    55,-
225/45 R17 94V Matador MP92                             61,30
225/60 R17 103V Falken HS01                             97,90

www.adpneu.sk
info@adpneu.sk

Super Group, s.r.o.
Čerpacia stanica GAS
pri Continentali Púchov
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Demonštrácia na futbalovom štadióne 27. 11. 1989.
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V slovenských kalendároch takmer ka-
ždý deň je spájaný s aspoň jedným krst-
ným menom. Pôvodný kalendár bol 
zoznam rímsko-katolíckych svätých. 

27. november - sv. Amantius, bis-
kup; sv. Virgil; bl. Bronislav
• Milan, Milana - má slovanský pô-
vod a v preklade znamená „milý“
• Nestor - grécke mytologické meno, 
najstarší bojovník o Tróju
• Virgil - rímske rodové meno, zna-
mená „prútik“, „ratolesť“
28. november - sv. Rúfus, biskup; 
sv. Katarína Labouré
• Desdemona - je gréckeho pôvodu 
a v preklade znamená „blahoslave-
ná“
• Eta - domácka podoba mien He-
nrieta a Etela
• Gerhard - nemecké meno s význa-
mom „tvrdý oštep“
• Henrieta - je staronemeckého pô-
vodu a v preklade znamená „vládca 
domu“
• Tristan - francúzske meno keltské-
ho pôvodu s významom „krik, huk“
29. november - sv. Saturnin, bis-
kup; bl. Alfréd, kňaz a mučeník
• Saturnín - rímske rodové meno 
podľa boha roľníctva, satur = „na-
sýtený“
• Vratko - je domácou podobou slo-
vanského mena Vratislav, ktoré zna-
mená „vráti slávu“
• Zaida - arabské meno s významom 
„zvyšok, dodatok“
30. november - sv. Ondrej, apoštol
• Andreas, Andrej, Ondrej - varianty 
mena gréckeho pôvodu, v preklade 
znamená „statný“, „odvážny“
1. december - sv. Edmund Kam- 
pián, mučeník
• Edmund, Edmunda - anglické 
meno s významom „mocná ochra-
na“
2. december - sv. Bibiána, mučeni-
ca; sv. Silverius, pápež; Prvá advent-
ná nedeľa
• Bibiána, Vivien - má latinský pôvod 
a v preklade znamená „plná života“
• Budimír, Budimíra - má slovanský 
pôvod a znamená „buď mier“
• Budislav - má slovanský pôvod a 
znamená „prebúdzaj slávu“
3. december - sv. František Xaver-
ský, kňaz
• Oldrich - má nemecký pôvod a v 
preklade znamená „dedičný vládca“
• Sofron, Sofrónia - je gréckeho pô-
vodu a v preklade znamená „múd-
ry“
• Xavér, Xavéria - meno špan. pôvo-
du, podľa názvu zámku Javier
Všetkým oslávencom k meninám 
blahoželáme!

Zdroj: wikipedia, Majtán a Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám

Jeden z dlhodobých cieľov výboru mestskej časti 
(VMČ) č. 1. zainteresovať do riešenia vecí verejných 
čo najviac občanov spod Lachovca sa darí postup-
ne napĺňať. Rozbehnutá je komunikácia cez verejné 
zasadnutia VMČ, osobné rozhovory s občanmi, cez 
mailovú korešpondenciu, telefonicky a v posledných 
desiatich vydaniach intenzívne aj cez Púchovské no-
viny. Pár aktuálnych otázok občanov a odpovedí z 
minulého týždňa so „širším záberom“ vám predkla-
dám.

1. otázka: Bude optická sieť pokračovať aj v druhej 
časti Ulice Sládkoviča a Janka Kráľa?
Odpoveď: Určite áno. V súčasnosti sa ukončila zaas-
faltovaním výkopov ulica Pod Lachovcom, rozpraco-
vaná je cca tretina ulice Janka Kráľa a realizácia bude 
pokračovať postupne v celej našej miestnej časti a na 
všetkých uliciach tak, ako to bolo deklarované v pre-
došlých vydaniach Púchovských novín. S vedúcim pra-
covníkom realizátora firmy SUPTel pravidelne týždenne 
konzultujeme priebeh a postup prác. 

2. otázka: Je možné ešte sa prihlásiť na pripojenie 
k optickej sieti?
Odpoveď: Stanovisko investora po telefonickej konzul-
tácii je, že to je možné cez vyplnenie a odovzdanie tla-
čiva „Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verej-
nej elektronickej komunikačnej siete“, ktoré ste dostali 

Aktuálne spod Lachovca: Otázky a odpovede 

do schránok. Vyplnené tlačivo je potrebné urýchlene 
odoslať oskenované mailom alebo klasicky poštou na 
kontakt - adresu uvedenú na druhej strane tlačiva.

3.  žiadosť: Chcem Vás požiadať o stretnu-
tie so zástupcami vlastníkov bytov z ulice 
Za cintorínom, kde by ste nám mohli ozrejmiť 
váš postoj k otázke riešenia dopravnej situá- 
cie v okolí bytoviek Za cintorínom.
Odpoveď: Na schôdzach bytových domov (BD) č. 
1262, 1263, 1336, 1258 a 1249, na ktoré ma pozvali, 
som situáciu riešenia dopravy Za cintorínom vysvet-
lil. Ostatné BD a spoločenstvá bytových vlastníkov 
(SVB) nás zatiaľ nepozvali. K projektu prepojenia som 
všetkým správcom BD a predsedom SVB poslal výpis 
zo štúdie Žilinskej univerzity a moje poznámky. Ná-
sledne som pozval všetkých správcov na stretnutie 
k zadaniu na deň 21. 10. 2018, bohužiaľ zo všetkých 
pozvaných správcov BD a SVB prišli len správcovia 
BD 1263 a 1336. Z priamo dotknutých bytoviek 1253, 
1254 a 1280 neprišiel nikto. S riaditeľkou CSS je návrh 
prepojenia prekonzultovaný a odsúhlasený. Tak ako 
sme to verejne deklarovali, v prípade pozvania nemá-
me s kolegom Lakom problém s účasťou na schôd-
zach BD či SVB. 

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ

Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.  oznamuje účastníkom KDS, že dňom 1. 1. 2019 nadobudne účinnosť 
nový cenník služieb káblovej televízie s nasledovnou zmenou:
zrušenie nočného vysielania programu Spice nahradí 24-hodinové vysielanie programu Viasat Explorer.
Ceny za programové ponuky v cenníku služieb sa nemenia.

V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s článkom V.  Všeobecných podmienok 
poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní 
verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS do dňa účinnosti 
nového Cenníka.

Cenník a Všeobecné podmienky sú zverejnené v sídle prevádzkovateľa KDS - Združenia majiteľov TKR Pú-
chov, s. r. o., Námestie slobody č. 560, Púchov, v kancelárii spoločnosti SWAN, a. s., Štefánikova č. 828, Pú-
chov a na www.tkrpuchov.sk.

Od januára 2019 nový cenník služieb káblovej televízie
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Je detský soplík choroba alebo nie? 

Áno, je to normálne a fyziologické 
vo veku od jedného do šiestich ro-
kov. Ak má dieťa len mierne zvýšenú 
teplotu do 38 stupňov, soplík a ka-
šeľ, treba ho len stiahnuť na pár dní 
z kolektívu a preliečiť si doma. Veď 
bežné prechladnutie nie je predsa 
zápal priedušiek, angína, laryngitída 
či zápal stredného ucha. Nevyžadu-
je ani vyšetrenie pediatrom. Potre-
buje iba podpornú symptomatickú 
liečbu do nosa a od kašľu, veľa tep-
lých tekutín, naučiť fúkať nos a dôle-
žitosť prítomnosti matky s dieťaťom 
je nevyhnutná. Každá matka naj-
lepšie vie, či na dieťa niečo „lezie“, 
alebo nejde o nič vážne. Každá dob-
rá učiteľka predsa nenechá dieťa  
„so sviečkou“ pod nosom, ale po-
máha mu smrkať nos.

Pediater je vždy rád, ak dieťa od 
veku 1,5 roka už vie vysmrkať nos, 
je to výhra pre dieťa aj rodičov. Ak 
to deti nevedia, rodičia sa musia 
čo najviac snažiť to dieťa naučiť. 
To je názor pediatrov, ORL lekárov, 
alergológov a imunológov. Soplíky 
v materskej škole sú neuveriteľným 
problémom slovenských rodičov. 
Nikde v  Európe a ani v  zámorí ro-
dičov sopeľ netrápi tak ako u nás. 
Rodičia sa dožadujú vyšetrení u det-
ského lekára a u ORL lekára. Je to 
úplne zbytočné, len narastajú rady 
pred ambulaciami. Vieme, že lieče-
ný alebo neliečený soplík trvá aspoň 
sedem dní, ak vie dieťa smrkať nos. 
Ak nevie, trvá to stále a dieťa je per-
manentne „zafufňané“.

Soplíky nie sú príčinou zvýšenej 
chorobnosti u detí
V rannom detstve prechádza imu-
nitný systém dieťaťa viacerými ná-
ročnými skúškami a jednou z nich 
je aj nástup do kolektívu. Počas pr-
vých rokov života sa naivná a nes- 
kúsená imunita musí vycvičiť, naučiť 
sa brániť a buduje sa tzv. imunitná 

pamäť. Dieťa sa stretáva s viacerými 
vírusmi a baktériami, ktoré doma do 
troch rokov nepoznalo. Prichádza 
nová sociálna situácia, časť dňa strá-
vená bez mamy, čo dieťa stresuje a 
má to vplyv na obranyschopnosť. 
Navyše nástup do materskej školy 
súvisí s príchodom jesene, pre ktorú 
je typická zvýšená aktivita vírusov.

Sopeľ nie je dôvodom vylúčenia 
dieťaťa z materskej školy. Treba ho 
utrieť a naučiť dieťa smrkať nos. So-
peľ nie je až tak nákazlivý, ako si my-
slia rodičia, veď nemajú vedomosti 
z  epidemiológie a mikrobiológie. 
Sopeľ je produkt sliznice dýchacích 
ciest a nie je dôvod ho zastavovať, 
ako si to mnohí rodičia žiadajú. Je to 
vlastne obrana organizmu pred mi-
króbmi, ktoré sa jeho prostredníc-
tvom vylučujú von už deaktivované 
imunitnými mechanizmami sliznice 
dýchacích ciest. Jeho farba závisí od 
druhu mikroorganizmov, ktoré telo 
takto likviduje. Skoro vždy sa infek-
cia začína čírym a riedkym sopľom a 
ten sa zahusťovaním mení na biely, 
žltý až zelený.

V zahraničí sú deti v materskej škole 
bežne so sopľami a nikto to nijako 
nerieši. Normálnému zdravému die-
ťaťu sa imunita vyvíja do šiesteho 
roku života, deti v škole už nebývajú 
tak často choré. Šesťročné dieťa má 
už vyzretú imunitu. Ak má dieťa čas-
to angíny, zápaly priedušiek, zápaly 
uší a pľúc, mali by rodičia zvažovať, 
či ho do kolektívneho zariadenia 
budú dávať. Môžu zvážiť štvordňo-
vý pobyt s prestávkou v piatok ale-
bo v stredu, alebo možnosť nene-
chávať dieťa spať v materskej škole, 
ale uložiť ho doma.

Téma určenia hraníc, kedy dieťa 
so sopľom môže alebo nemôže 
byť v MŠ, je pomerne kontro-
verzná

Je normálne že deti, ktoré navštevujú 

kolektívne zariadenia majú počas je-

sene a zimy opakovane nádchu a kašeľ 

a často niekoľko dní z mesiaca nena-

vštevujú materskú školu pre chorobu? 

Rodičia často požadujú od lekára 
CRP vyšetrenie, ktoré ale dilemu 
nerieši, nakoľko býva pri bakteriál-
nom ochorení a horúčke zvýšené 
až na 3. až 4. deň. Rodičia tento test 
považujú za dôležitý, ale nie je to 
tak, zbytočne stresujú lekárov. Je 
potrebné zmieriť sa s tým, že deti vo 
veku 1 až 6 rokov, ktoré navštevujú 
kolektív, môžu opakovane ochorieť 
na vírusové infekcie. Všetko závisí 
od ich imunitnej odpovede, či sa in-
fekcia skomplikuje alebo nie.

Náš najlepší imunológ doc. Miloš 
Jeseňák z Martina tvrdí, že opako-
vané, ale ľahké infekcie horných 
dýchacích ciest (napr. nádcha) 
sú v detskom veku fyziologické 
(bežné) a u veľkej časti detí nie 
je potrebné ďalšie intenzívne vy-
šetrovanie dieťaťa. Dokonca aj u 
alergikov zmeny vyvolané chla-
dom a zmenami teploty a vlhkosti 
vzduchu zhoršujú vírusový infekt. 
Dôležité je cítenie rodiča, ktorý si 
pozná svoje dieťa a vie, či naňho 
niečo „lezie“ (je unavené, plačlivé, 
zle spí, slabo papá, bolí ho hlava, 
hrdlo, uši, kašle, soplí a polihuje) 
alebo nejde o nič vážne. 

Pravda však je, že rodičia, čo nemô-
žu vynechať prácu, podajú dieťaťu 
lieky od kašľu a teploty a dajú ho 
do kolektívu, čo je už vysoko ne-
zodpovedné. Veď dieťa pri chorobe 
najviac potrebuje pokoj a matku 
v domácom prostredí. Imunológ 
dodáva, že ak sa rozvinie klasická 
infekcia, dieťa treba nechať doma 
odsledovať a potom až riešiť vy-
šetrenie u pediatra. Naopak, ak sú 
prejavy mierne, dieťa má upchatý 
nos, občas zakašle, soplí riedko, je 
bez teploty, môže ísť do materskej 
školy. 

V detskom veku je užšia nosová du-
tina. Deti môžu mať zväčšenú nos-
nú mandľu, nevedia vôbec smrkať 
nos alebo správne smrkať. Treba 
vedieť, že na posilnenie imunity je 
dôležitá pravidelná hygiena nosa, 
čo je v rámci prevencie a posilne-
nia imunity veľmi dôležité. Dôležité 
sú napríklad: inhalácie, preplachy 
nosa, saunovanie v infra saune, 
imunomodulačné prírodné látky a 
láska rodiča.

MUDr. Eva Cígerová 
(autorka je detská lekárka) 

Foto: Pixabay
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K napísaniu knižky pre deti ju inšpirovala dcéra Eliška
Vo štvrtok 22. novembra púchovská 
výtvarníčka Lucia Bršiaková pred-
stavila verejnosti svoj knižný debut 
„Sofinka malá bublinka“. Na krste 
novej knižky určenej pre deti, ktorý 
sa konal v podkroví Župného domu, 
vystúpili mladí hudobníci zo ZUŠ 
v Púchove. Po krátkych príhovoroch 
nasledovalo autorské čítanie a au-
togramiáda. Lucia Bršiaková knižku 
venovala svojej dcére Eliške, ktorá 
bola hlavnou inšpiráciou k jej na-
písaniu. „Sofinka - malá bublinka“ 
obsahuje krátke rozprávky, básnič-
ky pre deti a autorkine ilustrácie.  
Z knižky, ktorú vydalo vydavateľstvo 
Probenefit.sk, vyberáme:

Labka
Sofinkin pes Labka 
najradšej sa škrabká. 
Blchy nemá v kožuchu, 
len rád leží na bruchu.

Vonku sa rád preháňa, 
bublinky tam naháňa. 
Pri tom si aj zašteká, 
nech sa nikto neľaká.

Dlhé telo, malá hlava, 
veru, deti, žiadna sláva. 
Avšak, naša Sofinka 
ľúbi svojho havinka.

-sf-

Jesenná výstava výtvarného odboru ZUŠ
V pondelok 19.  novembra bola slávnostne otvorená Jesenná 
výstava žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej ško-
ly v Púchove. Je inštalovaná v priestoroch koncertnej sály a 
na chodbách školy. Jej téma sa niesla aj vo farbách jesene,  
z ktorej brali žiaci inšpiráciu. Práce boli tvorené rôznymi vý-
tvarnými technikami od kresby, maľby, grafiky alebo prácou 
s materiálom. 
Vystavovali žiaci so všetkých ročníkov výtvarného odbo-
ru v  Púchove, od najmladších detí až po starších žiakov.  
Za ich prácami stoja odborné oči a šikovné ruky pani učite-
liek Márie Dorčíkovej a Janky Michalíkovej. Mnohé z prác 
boli už odoslané na vybrané výtvarné súťaže celosloven-
ského a aj medzinárodného významu. 
Výstava je verejnosti dostupná minimálne do konca no-
vembra 2018. Niekoľko stoviek výtvarných prác potešilo 
nielen oko, ale hlavne dušu. Tak krásne, jemne, s citom a 
s nekonečnou fantáziou vedia deti zachytiť to krásne, čo 
nám tento svet ponúka. A v púchovskej zuške to platí 
dvojnásobne. Stačí sa tam prísť pozrieť.

Jana Marmanová, foto: Slavomír Flimmel

Občianske združenie ART&SPORT v spolupráci s sTC pozýva všetky deti na

Vyhráva každý, kto príde v športovom oblečení, obuvi a v dobrej nálade.
Nutný doprovod dospelej osoby!!! Vstup povolený len v športovej obuvi!

športová hala 
sTC ARÉNA

od 15.00 -15.30 hod. registrácia, 16.15 hod. začiatok súťažných disciplín
14.12. Piatok Prihlášky si môžete stiahnuť a vyplniť aj elektronicky cez 

FB stránku “ sTC Púchov ” alebo webové stránky 
www.stcpu.sk a www.artsport.sk

Prihlášky

Vyplnené prihlášky pošlite na adresu: Sports & Training Centre s.r.o., 
Svätoplukova 1463, Púchov 020 01 alebo ich odovzdajte osobne na recepcii  
ALEXANDRA ŠPORT HOTEL***,  ALEXANDRA HOTEL****,  sTC pri Bielej vode, 
prípadne  e-mailom prihlaska@stcpu.sk  Viac info na tel. čísle 042/2999 000

Uzávierka prihlášok  do 11.12. 2018
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7. 12. a 14. 12. (vždy v piatok) o 17:00 h
Výtvarný ateliér
Pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia.

12. 12. (vždy v stredu) o 16:30 h
Astronomický krúžok
Stretnutia mladých astronomických nadšencov.

5. - 8. 12 (streda - sobota) 
Filmový festival Jeden svet 2018
Pozývame vás na 19. ročník medzinárodného filmového festivalu dokumen-
tárnych filmov o ľudských právach, ktorý sa opäť uskutoční v meste Púchov v 
Župnom dome a v sobotu v Lama school. Súčasťou festivalu bude aj beseda 
s profesorom a aktivistom Jurajom Smatanom a hudobné vystúpenie DS Čer-
vené vankúše. Podrobné informácie nájdete na www.facebook.com/podivny-
baron.

15. 12. (nedeľa) o 18.00 
 Vzorec času (Libertas)
Príďte s nami odprevadiť knihu do jej preda-
ja a zažiť na vlastnej koži Libertas! Púchov-
ský autor Oliver Hunt vás prevedie alternatí-
vou realitou, ktorú vám naservíroval v prvej 
časti trilógie Vzorec času. 

16. 12. (nedeľa) od 15.00 do 19.00 
Vianočno - kreatívny piknik v podkroví
Po úspešnom letnom pikniku je tu čas pre 
vianočný! V podkroví Župného domu pri-
vítame lokálnych handmade výrobcov, 
predajcov platní, deti si vytvoria originálne 
darčeky na workshopoch a vypočujú tie na-
jpútavejšie vianočné príbehy čítaním z ča-
rovných kníh. A samozrejme si pochutnáte  
na vianočných dobrotách!

26. 12. (nedeľa) o 20.00 
Vianočný folkový večer
Pesničkári sú späť! Róbert Fapšo s hudobný-
mi hosťami zahrajú opäť svoje aj prebraté 
skladby spoločne v jednom kruhu aj v tom-
to krásnom sviatočnom období. Folkový in-
tímny večer v Podivnom Barónovi! Vítaní ste 
všetci, známi i neznámi.

27. - 28. 12 (štvrtok - piatok) od 17.00 
Sviatočné herné večery
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov, TV a príďte sa zahrať so skutočnými 
ľuďmi. Budete sa môcť pozabávať na hrách od starého Egypta až po súčasnosť. 

December
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

DOVOZ ZDARMA
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Streda, 28. 11., 19.30 h

BYT  
Bud Bexter pracuje vo veľkej poisťovni. Keď ho jeden z kolegov požiada, aby mu požičal svoj 
byt, nevie odmietnuť a to je veľká chyba. Nasledujú totiž ďalší z kolegov a už je mu hlúpe ich 
odmietnuť. Ani sa nenazdá a situácia sa vymkne spod kontroly – kolegovia majú rozvrh a chodia 
do jeho bytu na pravidelné schôdzky s milenkami. Samozrejme, nie je to zadarmo a Bud vďaka 
tomu postupuje v svojej kariére vyššie a vyššie. O zapožičanie tohto hniezdočka lásky má záujem 
aj samotný riaditeľ poisťovne. Bud však zisťuje, že do bytu s ním ide žena, do ktorej je už dlho 
tajne zamilovaný. 
MN 12 rokov – USA – ASFK – 120´ – titulk – rom. komédia. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

Piatok, 30. 11.,  17.30 h     Nedeľa, 2. 12., 15.30 h  

ČERTOVSKÉ PERO   
Lucifer sa rozhodne poveriť doručením nového čertovského pera na pobočku trocha zmäteného 
čerta Bonifáca. Je to najlepšia úloha na to, aby sa mladý čert ostrieľal v ľudskom svete.
MP – ČR – Continentalfilm – 99´ – slovenský dabing – rozprávka, rodinný. Vstupné 5 €.  
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 1. 12., 15.30 h   Nedeľa, 2. 12., 15.30 h  

MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA  
Mimi vidí svet rukami a ušami. Je totiž nevidiaca. Spolu so svojou najlepšou kamarátkou Lízou 
už navštívili veľa fantastických svetov plných zábavy, ale aj záhad. Teraz konečne prišli Vianoce. 
Mimi a Líza spoločne so susedmi z domu zdobia nádherný, veľkolepý stromček. Ibaže žiarovky 
na ňom nechcú svietiť. Kam zmizlo to čarovné vianočné svetlo? Utieklo? Alebo ho ktosi ukradol? 
Možno v tom má prsty podozrivý sused Viliam, ktorý sa s nikým nekamaráti. Odpoveď sa skrýva v 
minulosti, keď boli susedia ešte malými deťmi. Mimi a Líza sa teda vydajú na dobrodružnú cestu 
časom, aby vrátili Vianociam ich očarujúce svetlo.
MP –  SR, ČR –  Magicbox –  60´ –  originálne znenie, komentár pre nevidiacich –  animovaný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 5. 12., 19.30 h

FOXTROT  
Foxtrot je názov checkpointu v severnom Izraeli, je kód pre písmeno F, je tanec, pri ktorom sa 
vždy vrátite späť na začiatok. Jonathan Feldman stráži spolu s troma ďalšími mužmi opustený 
checkpoint niekde v púšti na severe Izraela. Od čítania komiksov a počúvania starého rádia ich 
občas vyruší okoloidúci automobil alebo ťava, ktorá sa po ceste lenivo prechádza sem a tam. Mla-
dých vojakov vytrhne z nudy až nečakaná udalosť s fatálnymi následkami. Jonathanovi rodičia sa 
medzitým v Tel-Avive snažia vyrovnať s tragickou správou a zistiť, čo sa vlastne kdesi v púšti odo-
hráva. Snímka Foxtrot sprostredkováva surreálnu armádnu skúsenosť mladých vojakov a zaoberá 
sa témou viny, straty a tráum, ktoré sa v izraelskej spoločnosti prenášajú z generácie na generáciu. 
To všetko originálnym rozprávačským spôsobom, ktorý je poprepletaný citom pre krásu, absur-
ditou a jemný humorom. 
MN 15 rokov –  Izrael –  ASFK –  108´ –  titulky –  dráma. Vstupné 4 €, člen FK vstupné 3 €.

Štvrtok, 6. 12., 17.00 h

PIADINÔŽKA   
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý 
šikovný Yeti nájde niečo o čom si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku. Všetko sa dozvieme 
v novom príbehu o priateľstve, odvahe a radosti z objavovania...  MIKULÁŠ v kine PÚCHOV ! Každý 
divák dostane DARČEK = PUKANCE ZDARMA v 5 litrovom pohári Piadinôžka – SMALL FOOT !                                                                                                      
MP –  USA –  Continentalfilm –  96´ –  slovenský  dabing  –  animovaný. Vstupné 4 €.

Piatok, 7. 12., 17.30 h   Nedeľa, 9. 12., 19.30 h

DO PLAVIEK   
Keď depresívny Bertrand trpiaci krízou stredného veku, odpovie na inzerát, ktorý hľadá nového 
člena do družstva mužského synchronizovaného plávania (áno, máme na mysli mužské akvabe-
ly) netuší, že v amatérskom družstve nájde nielen priateľov, ale i novú chuť do života. Komédia 
nielen o tom, ako dlho musíte zadržať dych, abyste prežili život.
MN 12 rokov –  Fr. –  Continentalfilm –  122´ –  titulky –  komédia. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 7. 12., 19.45 h   Sobota, 8. 12., 17.30 h

ROBIN HOOD   
Bojovník a hrdina všetkých chudobných (Taron Egerton), rozpúta vzburu proti zákernej a sko-
rumpovanej anglickej korune v novom akčnom spracovaní…
MN 12 rokov –  USA –  Fórumfilm –  117´ –  titulky –  akčný dobrodružný. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
do 4. 1. 2019                     vestibul divadla  18.00 h   

JOZEF CHRENA, VIKTÓRIA CHRENOVÁ
Spoločná výstava pri príležitosti životného jubilea autora a jeho vnučky. Maliar, výtvarník, ktorý 
svoje obrazy maľoval v Arménsku, Gruzínsku, Rakúsku, Poľsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, 
Turecku, Španielsku, Indonézii, USA, Austrálii a samozrejme v Česku a na Slovensku. 

Štvrtok, 29. 11.                         veľká sála    15.00 h 

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará hudobná skupina AMADEO. Vstupné: 3 €. Predpredaj v pokladni od 16.00 h.  

Sobota, 1. 12.             pešia zóna    10.00 h

XV. MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: žiaci všetkých púchov-
ských MŠ a ZŠ, CVČ Včielka, ZUŠ Púchov, FS VÁH + vianočný koncert Andrey ZIMÁNYIOVEJ a Jura-
ja BURIANA. O 16-tej hodine rozohráme MIKULÁŠSKU SHOW: tanečnú interaktívnu show CRAZY 
CHICHI & FRIENDS - zvieratká, vianoční kamaráti, Mikuláš, čert, anjel. O 17:00 spolu s Mikulášom 
rozsvietime vianočný stromček a roztancujeme sa na diskotéke s Mikulášom. Vstup voľný.

Štvrtok, 6. 12.  veľká sála    19.00 h 

JANAIS – VIANOČNÝ KONCERT
Príďte sa nadýchnuť čarovnej atmosféry Vianoc so speváčkou JANAIS a jej kapelou. Okrem spe-
váčkiných autorských skladieb sa môžete tešiť na tradičné slovenské koledy, ale aj na najkrajšie 
vianočné piesne vo francúzštine a angličtine ako sú Petit Papa Noël, L‘enfant au tambour, či Go tell 
it on the mountain... A keďže koncert je  presne na Mikuláša, dostanete aj mikulášsku nádielku. 
Vstupné: 12 € (kreslá), 10 € (balkón a prístavky), v deň koncertu: 14 €. Predpredaj v pokladni i na 
www.kultura.puchov.sk

Streda, 12. 12.   pred divadlom                14:00 – 17:00 h 

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK PÚCHOVA 
Srdečne vás pozývame na hlasovanie v súťaži základných škôl nášho mesta. Tento rok už jubi-
lejný 5. ročník. Téma: Rozprávkový vianočný stromček. Hlavné ceny udelí komisia výtvarníkov a 
hostí. Vy budete rozhodovať o diváckej cene. Príďte v uvedenom čase a poobzerajte si stromčeky 
pred divadlom. Vyzdvihnite si a vyplňte hlasovací lístok na vrátnici divadla a vhoďte do hlasovacej 
schránky. Výsledky súťaže i to, či ste vyhrali odmenu pre hlasujúcich (2 vstupenky na hru Klimak-
térium Divadla Komédie) sa dozviete na FB Divadla Púchov i v Púchovských novinách. 

Utorok, 27. 11.       kinosála         16.00 h

KLUB ŽIEN: MÓDA A JEJ HISTÓRIA
Je tu pre nás a kráča s nami každý deň. Je sto rokov veľa? Alebo málo? Zaujímavá prednáška o  
vývoji, premenách a pohľade na odev v súčasnosti a v minulosti. Viac s Ing. Lenkou Jancíkovou, 
riaditeľkou SOŠ v Púchove.  

Streda, 28. 11.  kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: TIEŇ JAGUÁRA
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 €  do kina v Púchove. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť na tel. 0949 225 189. Info i na informačnej tabuli Denného centra seniorov.

Štvrtok, 29. 11.       kinosála        18.00 h

KLUB ZDRAVIA: VARÍME ...
Varíme s Romanom Uhrínom. Ak hľadáte zdravú a chutnú alternatívu bežného stravovania s pre-
ukázanými priaznivými zdravotnými účinkami, ste na správnej stope. Recepty sú určené všetkým, 
ktorí chcú predísť civilizačným chorobám, ozvláštniť a ozdraviť svoj jedálniček, či proste fanúši-
kom zdravej výživy. Vstup voľný.

Utorok, 4. 12.   kinosála         16.00 h

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov. Tisícky rokov stará technika maľby včelím voskom. Servítková 
technika, decoupage. Jednoduchá technika, ktorú zvládne snáď každý. Paverpol. Nová krea-
tívna technika s úžasným výsledným efektom, vhodná do interiéru i exteriéru.Vlastnými rukami 
vytvorené sochárske dielo poteší každého. Do kurzov je nutné prihlásiť sa na tel. 0908 718 662, 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €.

KURZY A KLUBY
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4. Wiener schnitzel, zemiaková kaša, hláv-
kový šalát, citrón 

Štvrtok: 29. 11. 
1. Pórová so zemiakmi    
2. Hovädzí vývar, rezance, mäso, zelenina 
1. Vyprážaný eidam, varené zemiaky, 
domáca tatárska 
2. Steak z morčacích pŕs, zemiaková kaša, 
paradajkový šalát
3. Sviečková na smotane, viedenská kne-
dľa, brusnice, šľahačka
4. Wiener schnitzel, zemiaková kaša, hláv-
kový šalát, citrón   

Piatok: 30. 11.
Karfiolová so smotanou
Hovädzí vývar, rezance, mäso, zelenina
1. Segedínsky guláš, varená knedľa  
2. Bravčová panenka na špíze, šalát zo 
zelených fazuliek
3. Sviečková na smotane, viedenská kne-
dľa, brusnice, šľahačka 
4. Wiener schnitzel, zemiaková kaša, hláv-
kový šalát, citrón 

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 27. 11.
Paradajková so syrom 
1. Krémové hubové rizoto, parmezán
2. Diabolská pochúťka v zem. placke, syr 
3. India: Morčacie mäsko na kari, basmati 
ryža, zeleninový šalát
 
Streda: 28. 11. 
Hrachová s párkom, chlieb
1. Vyprážaný camembert, zemiaky, tatárska
2. Bravčová panenka plnená slivkou, ryža, 
americké zemiaky
3. India: Kuracie mäsko v tibetskej omáčke, 
zeleninové tagliatelle

Štvrtok: 29. 11.  
Karfiolová krémová, chlebové krutóny
1. Bryndzové halušky, slaninka, mlieko  
2. Hovädzí tokáň, tarhoňa, kyslá uhorka 
3. India: Grilovaný rybací filet, grilovaná 
zelenina, sladká chilli omáčka 

Piatok: 30. 11.
Kapustová s  klobáskou
1. Palacinky s nutelou, lesným ovocím, 
šľahačka, toping
2. Kurací Gordon Bleu, zem. pyré, čalamáda 
3. India: Bravčovo-zeleninová rolka, ananá-
sovo-zeleninový šalát, dresing 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 27. 11. 
Gulášová
Zeleninová s pohánkou
1. Bravčový rezeň so zelenou fazuľkou v 
orav. slaninke, dus. ryža, hranolky 
2. Vyprážaný kur. rezeň v cornflakesoch so 
zem. pyré a zeleninovým šalátom
3. Šošovicový prívarok so strateným vaj-
com (2 ks), varené zemiaky 
4. Teplý cestovinový šalát so syrom, smota-
nou, kukuricou a kur. mäskom

Streda: 28. 11. 
Červená šošovica s klobásou a zeleninou 
Brokolicová krémová
1. Bravčová panenka na slivkovo-vínovej 
omáčke s pečenými zemiakmi 
2. Pečené kur. stehno (vykostené) s plnkou, 
dus. ryža, kompót
3. Zelen. rizoto s tofu a syrom, karot. šalát 
4. Teplý cestovinový šalát so syrom, smota-
nou, kukuricou a kur. mäskom

Štvrtok: 29. 11.  
Hlivová so zeleninou a mrveničkou 
Hov. vývar s pečeň. haluškami a rezancami
1. Kurací gyros s hranolkami a tzatziky  
2. Brav. pliecko na hubách, tarhoňa, k. uhorka
3. Pirôžky plnené marhuľovou plnkou s ma-
slom a makom/strúhankou (výber) 
4. Teplý cestovinový šalát so syrom, smota-
nou, kukuricou a kur. mäskom

Piatok: 30. 11.
Z fazuľových strukov na kyslo
Frankfurtská s párkom
1. Vyprážané nugetky z lososa na paradaj-
kovo-rukolovom šalátiku, ½ zemiaky
2. Mäsové boloňské špagety so syrom    
3. Hubové rizoto so zeleninový šalátom 
4. Teplý cestovinový šalát so syrom, smota-
nou, kukuricou a kur. mäskom

 Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 27. 11.
Šošovicová nakyslo so zemiakmi, chlieb   
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou  
1. Kurací „Černohor“, zem. pyré, kys. uhorka  
2. Hovädzie varené, kôprová om., knedľa   
3. Zeleninový šalát s tofu syrom, pečivo   
4. Pizza Prosciutto e Grano  

Streda: 28. 11.
Zeleninová s haluškami  
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami    
1. Kuracie soté na čínskej zelenine, dus. ryža   
2. Brav. steak s vol. okom, dus. ryža, obloha   
3. Dubák.-smot. penne, slaninka, parmezán  
4. Pizza San Lorenzo  

Štvrtok: 29. 11.
Kapustová, chlieb    
Slepačí vývar s mäskom a rezancami   
1. Kurací steak so sušenou paradajkou 
a nivovým prelivom, dusená ryža  
2. Divinové medailóniky na dubákoch, 
opekané zemiaky (5,90 €)                                    
3. Palacinky s džemom a škoricovou penou    
4. Pizza Al Tonno 

Piatok: 30. 11.
Zelerová so slaninkou, chlieb  
Zverinový vývar, špenátové halušky   
1. Vypráž. kurací rezeň, majonézový šalát  
2. Pečený brav. bôčik, dus. kapusta, knedľa   
3. Koložvárska kapusta, varené zemiaky  
4. Pizza Petto di Polo  

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 27. 11.
Navarská
1. Hovädzie varené, sviečková om., knedľa
2. Bojnická brav. pochúťka, vol. oko, ryža

Streda: 28. 11.
Kelová so zemiakmi 
1. Parmské vykost. kur. stehno (parmezán, 
mozzar., cesnak, rajč., bazalka), pučené zem.
2. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža

Štvrtok: 29. 11.
Fazuľová s párkom
1. Kurací rezeň „Trio“ (brokolica, karfiol, 
mrkva, syr), dusená  ryža
2. Čevabčiči, var. zemiaky, horčica, cibuľka

Piatok: 30.11.
Karotková s karfiolom 
1. Záhorácky bravčový rezeň s kyslou 
kapustou a smotanou, opekané zemiaky
2. Morčacie prsia piatich vôní, ryža, ananá-
sovo-mrkvový šalát

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 27. 11.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami  
1. Morčacie soté so šunkou a šampiňónmi, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Hov. plátok na zelenine, tarhoňa, obloha
3. Cestoviny s domácim pestom
Dezert: Banánové rezy pod snehom 

Streda: 28. 11.
Špenátová s vajíčkom  

1. Kur. prsia s broskyň. a syrom, ryža, obloha
2. Jelenie ragú so zeleninou, pučené zemia-
ky so smotanou, zeleninové obloženie
3. Dukátové buchtičky s vanilk. krémom
Dezert: Dobošové rezy 

Štvrtok: 29. 11.
Pórová so strúhaním
1. Morčacie prsia plnené paradajkovo-oli-
vovou plnkou, dusená ryža, zel. obloženie
2. Bravčový perkelt, maslové halušky
3. Šalát s rukolou, mozzarellou a slneč. sem. 
Dezert: Tvarohová štrúdľa s hrozienkami

Piatok: 30. 11.
Polievka: Hráškový krém so slaninkou
1. Kuracie prsia na maslovej karotke, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzia roštenka na dubák. omáčke, 
zemiakové hranolky, zeleninové obloženie
3. Gril. pstruh, varené zemiaky, zel. obloha
Dezert: Palacinka s nutellou 

Reštaurácia 
Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 27. 11.
Zatvorené

Streda: 28. 11.
Cícerová s údeným a zeleninou 
Hovädzí vývar, rezance, mäso, zelenina
1. Vegetariánske cuketové lasagne, 
parmezán
2. Vyprážané kuracie spodné stehienka 
v sezamovej strúhanke, BBQ omáčka, 
americké zemiaky
3. Sviečková na smotane, viedenská kne-
dľa, brusnice, šľahačka
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Na Katarínsku zábavu do CSS – Chmelinec Pú-
chov nás prišla potešiť folklórna skupina Zárie-
čanka. Vedúca skupiny pani Anna Beňová nám 
prezradila, že vystupujú spolu už  22 rokov a 
je ich štyridsať. Pozvanie prijali aj kolegovia 
z CSS – Kolonka Púchov a DSS Nosice, ktorí sa 
do tanca nenechali ponúkať. Nálada bola vý-
borná. Spievalo sa, tancovalo a nechýbala ani 
tombola. 
Ďakujeme  Záriečanke za krásny kultúrny záži-
tok.          
             CSS Chmelinec Púchov

Katarínska 
zábava 
na Chmelinci

Katarínska zábava s Katarínou v Streženiciach
V piatok 23.  novembra sa stretli členovia 
a priatelia púchovskej organizácie Slo-
venského zväzu zdravotne postihnutých 
(SZZP) v dome kultúry v Streženiciach na 
Katarínskej zábave. SZZP je dobrovoľným 
občianskym združením zdravotne postih-
nutých občanov, ktorý má na Slovensku 
42.000 členov. V Púchove základnú orga-
nizáciu vedie Ján Petro. Ten v úvode akcie 
pozdravil všetkých prítomných a menovite 
primátora Púchova Rastislava Heneka s 
manželkou. Po krátkych príhovoroch no-
vozvolenej primátorky Kataríny Henekovej 
a dosluhujúceho primátora Rastislava He-
neka a nasledovala tanečná zábava.

Predseda ZO SZZP Ján Petro sa pre Púchov-
ské noviny vyjadril: „Katarínska zábava sa 
stala už tradíciou našej ZO. Zorganizovali 
sme ju prvýkrát pred šiestimi rokmi na pod-
net pani Kataríny Jaškovej. Tá oslovila pána 
Mariána Hantáka a on nám zapožičal sálu v 
hoteli Alexandra. Záujem bol vtedy veľký, tak 
sme Katarínsku zábavu zaradili do nášho ce-
loročného programu. Naši členovia na toto 
stretnutie chodia radi. Vždy nás je takmer 
200, aj dnes je tu 186 ľudí. Príprava na každú 
akciu je náročná a zdĺhavá, ale stojí to za to, 
keď sú naši členovia spokojní. Zabezpečenie 
akcie organizuje deväťčlenný výbor. Chcem 
poďakovať všetkým, ktorí ochotne pomá-
hajú s hladkým priebehom Katarínskej zá-
bavy. V našej organizácii máme dve Katky - 
Katku Jaškovú a Katku Kucejovú, ktorým sme 
zablahoželali k meninám. A radi sme privítali 
aj Katku Henekovú, našu budúcu pani pri-
mátorku, ktorá prijala naše pozvanie. Okrem 
menín sme jej s malou pozornosťou zagratu-
lovali aj k úspechu v nedávnych voľbách.“

-sf-
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Výraz monodráma bol pre mňa, aspoň 
donedávna, nepoznaný pojem. Moja 
prvá, na vlastnej koži zažitá monodrá-
ma, bude však naisto aj tou, na ktorú 
nikdy nezabudnem. 
Keď som 13. 11. ráno vošla do triedy 
na seminár z náuky o spoločnosti, nič 
som netušila o tom, že nás čaká pred-
stavenie herca Filipa Tellera, ktorý si 
pre nás pripravil hru Cigánsky boxer. 
Poviem vám úprimne, keď si premiet-
nem v myšlienkach celé predstavenie, 
nie je mi všetko jedno. Pýtate sa prečo? 
Príbeh sa odohráva v druhej polovici 
20. storočia. Boxer Johann Trollmann 
je vychádzajúca hviezda vo svojom 
športe a darí sa mu. Dokonca získa aj 
majstrovský titul v poloťažkej váhe. 
Ten je mu však odobratý z dôvodu 
jeho pôvodu. Johann je prevezený do 
koncentračného tábora, kde je neskôr 
v roku 1943 zavraždený. Johanov prí-
beh rozpráva jeho verný priateľ Hans, 
ktorého stvárňuje práve Filip Teller. 
Monodráma, ako som už zistila, je ty-
pická tým, že herec, ktorý stvárňuje via- 
ceré postavy, musí vedieť medzi nimi 
„prepínať“ tak, aby divák pochopil prí-
beh. Je to veľmi náročné a náročnejšie 
to bolo aj preto, že príbeh, o ktorom 

Rike Reiniger: Cikánský boxer

Študenti SOŠ v Púchove na stáži v Hannoveri
Študenti odboru operátor gumárskej 
a plastikárskej výroby zo Strednej od-
bornej školy v Púchove absolvovali 
vďaka programu Erasmus+ a systému 
duálneho vzdelávania odbornú stáž  
v nemeckom Hannoveri. 

Škola navyše podpísala so zahranič-
nou spoločnosťou memorandum o 
porozumení, vďaka ktorému firma 
umožní študentom absolvovať odbor-
né stáže v zahraničí aj v budúcnosti. 
Stredná odborná škola (SOŠ) v Púcho-
ve ako jedna zo zapojených škôl má 
podpísanú zmluvu o duálnom vzde-

sme počúvali, vychádzal zo skutočnej 
udalosti.  
Avšak poďme späť k môjmu zážitku 
z predstavenia. Prišla som medzi po-
slednými, takže môžete hádať, ktoré 
miesta boli voľné. Správne, tie úplne 
v prednej rade. Klamala by som, ak by 
som tvrdila, že hra bola plná smútku a 
len negatívnych emócií. Filip ako Hans 
rozprával príbehy aj o tom, ako dostal 
jabĺčko na svoje 12-te narodeniny, na 
ktoré jeho rodina zabudla, alebo ako 
s Johannom, prezývaným „Ruki“, si 
chodievali do miestneho baru zatan-
covať s dievčatami. Zaujímavé na tom-
to predstavení však bolo to, že herec 
chcel, aby ho diváci hrali s ním. Jablko 
zjedol posadený medzi nami v prvej 
rade, v bare si zatancoval so mnou a 
dokonca aj bozk od akože zaľúbené-
ho Hansa som na líčko dostala ja, ako 
divák. 
A možno práve kvôli tomu nad príbe-
hom cigánskeho boxera premýšľam 
každý deň. Pretože som do deja bola 
vtiahnutá aj ja ako divák. Pretože ma 
Hans donútil vnímať to, akoby sa ma 
to priamo týkalo. Nie som nijaký diva-
delný kritik, ale herecký výkon pána 
Tellera bol až mrazivý. Ku koncu pred-

stavenia som nevedela, ako sa cítiť. 
Prvýkrát som sa dokonca tešila aj na 
nasledujúcu písomku, pretože som v 
nej videla únik od zmiešaných poci-
tov po tom, čo som videla. Ani teraz, 
po týždni, to neviem opísať tak, aby 
som vedela na vás čitateľov preniesť 
aspoň časť pocitov, ktoré doteraz  
v sebe mám. 
Chcem poďakovať pani profesorke 
Pavlíkovej za zorganizovanie tohto 

podujatia, pánovi Tellerovi za bez-
konkurenčné podanie jedného z 
najnáročnejších príbehov a vám, milí 
čitatelia, za čas, ktorý ste venovali 
môjmu článku. Nezabúdajme na to, 
čo sa dialo. Udržiavajme to v sebe ako 
spomienku a výkričník nad tým, čo sa 
už diať nemá. 

Janka Vozárová, septima, 
Gymnázium Púchov

lávaní s firmou Continental Matador 
Rubber v Púchove. Študenti odboru 
operátor gumárskej a plastikárskej 
výroby tak realizujú praktický odborný 
výcvik priamo v závode spoločnosti. 
V tomto školskom roku sa SOŠ v Pú-
chove navyše v rámci medzinárodné-
ho programu Erasmus+ podarilo roz-
šíriť spoluprácu priamo s materskou 
firmou Continental Hannover. Štyria 
študenti tak vycestovali na stáž do ne-
meckej centrály, v ktorej počas troch 
týždňov získavali nielen odborné, ale 
aj komunikačné a sociálne zručnosti. 
Podľa slov vedenia oboch firiem, slo-
venskej i nemeckej, práve komuniká-
cia a práca v medzinárodnom tíme je 
to, čo potrebujú nielen mladí ľudia, ale 
aj firmy a svetový trh.

Samotní študenti si odbornú stáž 
pochvaľovali. Páčil sa im prístup za-
mestnancov, možnosť pracovať s naj- 
modernejším strojovým vybavením 
a predovšetkým nadobudnutá vyso-
ká motivácia pre štúdium cudzieho 
jazyka. „Keď človek ovláda jazyk a zá-
roveň sa rozumie svojmu remeslu, má 
možnosť ďalšieho rastu. Motivovali nás 
tak slovenskí zamestnanci, ktorí boli 
vyslaní do firmy Continental Hannover 

práve kvôli ich schopnostiam,“ uviedli 
študenti Adrián Krivý, Ľuboš Gabriš, 
Daniel Puchoň a Patrik Stankovský po 
absolvovaní stáže v Nemecku.

Počas stáže navštívila firmu Conti-
nental Hannnover aj riaditeľka školy 
Lenka Jancíková. Jej hlavným cieľom 
bol monitoring priebehu stáže a pod-
pis Memoranda o porozumení medzi 
SOŠ Púchov a Continental Hannover. 
„Obsahom dokumentu je zaviazanie 
sa oboch strán k vzájomnej spoluprá-
ci v organizovaní takýchto stáží aj do 
budúcnosti. Firma Continental má  
záujem prilákať do svojich radov schop-
ných mladých ľudí, ktorí sú odborníkmi 
v danom odvetví a sú zároveň lojálni ku 

svojmu zamestnávateľovi. Ich hlavným 
cieľom je vytvárať kvalitný medziná-
rodný tím. Sme preto radi, že sa nám 
táto forma spolupráce podarila a že sa 
našim budúcim absolventom rozšíria 
možnosti ich kariérneho rastu,“ uviedla 
Jancíková.

Podpísanie medzinárodného me-
moranda o porozumení dáva pred-
poklad, že medzinárodnú skúsenosť 
získa čo najviac študentov už počas 
štúdia. Podľa slov medzinárodnej 
agentúry programu Erasmus+ je SOŠ 
Púchov prvou školou, ktorá rozšírila 
aktivity duálneho vzdelávania o me-
dzinárodný rozmer.

Zdroj: TSK
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Na púchovskej SOŠ obchodu a služieb študujú 
medailoví cukrári, kuchári i make-up artisti 
Študenti Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Pú-
chove v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja (TSK) v praxi naplno preukázali 
svoje vedomosti, za ktoré vďačia 
štúdiu na škole i osobnej príprave 
zo strany školských pedagógov. Do-
mov si doniesli mnohé cenné trofeje. 

Na medzinárodné majstrovstvá 
v make-upe postupuje štvrtáčka 
z odboru kozmetik 
Začiatkom októbra 2018 hostila Bra-
tislava veľtrh kozmetiky s názvom 
Interbeauty. Jeho súčasťou boli aj Maj-
strovstvá Slovenska v make-upe 2018 
s postupom do Düsseldorfu. Súťaže 
sa zúčastnila aj študentka IV. A Stred-
nej odbornej školy obchodu a služieb 
(SOŠ OaS) v Púchove Katarína Hnilová 
z odboru kozmetik. Svoje schopnos-
ti si preverila v kategórii študent na 
tému Ultra Violet. V konkurencii ro-
vesníkov sa nestratila a obsadila prvé 
miesto, čím si automaticky vybojovala 
postup na Medzinárodné majstrov-
stvá v make-upe 2019 v Düsseldorfe. 
„Katka sa zúčastnila viacerých súťaží,  
v ktorých uplatnila svoje zručnosti a na-
danie. Jej práce sú veľmi profesionálne, 
čoho dôkazom je aj fakt, že odborná 
porota sa na víťazke stopercentne zhod-
la,“ uviedla pedagogička Ludmila Ha-
mšíková zo SOŠ OaS v Púchove. „Pod- 
mienky k súťaži spolu s témou mi poslali 
mesiac pred jej konaním. Následne som 
si musela vybrať modelku a pripraviť si 
predstavu jej oblečenia, úpravy vlasov 
či make-upu. Časový limit na súťaži bol 

60 minút,“ objasnila priebeh súťaže 
majsterka Slovenska v make-upe 
2018 Katarína Hnilová.

Práce študentky sú výnimočne pre-
cízne, ich prevedenie je podľa člen-
ky školského pedagogického zboru 
Ludmily Hamšíkovej svojou nápadi-
tosťou, originalitou a jedinečnosťou 
neprehliadnuteľné. Katkina zodpo-
vedná príprava na súťaže spočíva nie- 
len vo vytvorení dokonalého make-
-upu, potrebná je aj úprava celkovej 
vizáže, zahŕňajúca úpravu vlasov či 
výber vhodného oblečenia a dopln-
kov. Toto všetko spolu dotvára celko-
vý dojem a vystihnutie danej témy.

Juniorskú súťaž o Najkrajšiu tortu 
Slovenska 2018 ovládla torta 
v tvare kukučkových hodín 
V polovici októbra sa Divadlo Pú-
chov zmenilo na kráľovstvo tort. Jeho 
priestory totiž hostili 9. ročník súťaže 
Najkrajšia torta Slovenska 2018. Akciu 
organizoval Klub cukrárov Slovenské-
ho zväzu kuchárov a cukrárov pod zá-
štitou SOŠ OaS v Púchove. Odborným 
garantom súťaže bol Slovenský zväz 
kuchárov a cukrárov, ktorý je členom 
Svetovej organizácie kuchárskych 
asociácií (WACS). „Tohtoročná súťaž 
je v podstate už 10. ročníkom, pretože 
prvý ročník bol nultý ešte pod názvom 
„Najkrajšia torta Považia“. O súťaž vte-
dy prejavili záujem súťažiaci z celého 
Slovenska a tak sa súťaž premenovala 
na Najkrajšiu tortu Slovenska,“ uvied-
la pedagogička SOŠ OaS v Púchove 
Ludmila Hamšíková. 
„Hodnotí sa podľa kritérií WACSu, je 
dôležitá aj chuť torty, doladenie jednot-
livých surovín a správna technológia 

prípravy. Sme presvedčení, že každá 
slávnostná torta je dominantou spolo-
čenskej udalosti a mala by tak aj chutiť,“ 
komentovala Hamšíková s tým, že 
každý súťažný výrobok musel mať aj 
stručný písomný popis. 

Súťažiaci z celého Slovenska mali pri-
praviť a priniesť tortu s hmotnosťou 
od 3 do 10 kg na ľubovoľnú príleži-
tosť. Pre hodnotenie chuti bolo ešte 
potrebné pripraviť dva malé zákusky. 
Kategórie, v ktorých si cukrári merali 
sily, boli štyri – seniorská, juniorská (do 
21 rokov), zvláštna kategória v podo-
be netradičných tort a špeciálna kate-
gória tort drip. V juniorskej kategórii 
si spomedzi 17 súťažiacich absolútne 
víťazstvo odniesla študentka miestnej 
strednej školy Gabriela Miškechová, 
ktorej torta s názvom Kukučkové ho-
diny sa porote páčila najviac.

Svetová súťaž po prvýkrát 
s národným juniorským tímom 
kuchárov a cukrárov 
Svoje zastúpenie na súťaži World Cu-
linary CUP Expogast 2018, ktorá sa 
uskutoční na konci no-
vembra v Luxembursku, 
bude mať v zložení ná-
rodného tímu aj Stredná 
odborná škola obchodu 
a služieb v Púchove.  
Súčasťou národného 
tímu sú kuchári a cukrá-
ri – juniori do 21 rokov, 
ktorí v rôznych tuzem-
ských či zahraničných sú-
ťažiach získali popredné 
medailové umiestnenia. 
Za členku bola vybraná 
aj študentka 2. ročníka 

nadstavbového štúdia na SOŠ OaS 
v Púchove Alena Pažitná z odboru 
spoločné stravovanie. Jej prípravu si 
na starosti vzala majsterka odborné-
ho výcviku z odboru cukrár Jozefína 
Zaukolcová: „Sme veľmi radi, že naša 
škola má v tejto historickej udalosti 
pre Slovensko svoje zastúpenie. Čle-
novia národného tímu sú vyberaní  
z tých najlepších. Za svoj zodpovedný 
prístup k štúdiu i súťaži a za predchá-
dzajúce dosiahnuté výsledky si Alena 
miesto v národnom tíme určite zaslú- 
ži.“ Alenina tohtoročná víťazná vlna 
sa začala hneď v januári, keď vyhrala 
v súťaži Poézia v gastronómii v kate-
górii Petit fours prvé miesto. „Moja 
súťažná práca sa volala štyri ročné ob-
dobia. Mala som v nej štyri druhy petit 
fours, t. j. malých dezertov vo veľkosti 
maximálne 3 cm a váhou od 14 - 20 g 
a každý z nich bol ladený do iného roč-
ného obdobia,“ prezradila Alena Pažit-
ná. Ďalšie víťazstvo získala aj v kategó-
rii Tanierové dezerty na súťaži Poézia  
v gastronómii v Banskej Bystrici.  

  TSK, foto: Ludmila Hamšíková, 
SOŠ obchodu a služieb v Púchove 
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HOKEJ

Víťaznú šnúru uťali hokejisti MŠK Púchov pod Zoborom

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

   2. liga muži
   13. kolo: 
   HC Dynamax 96 Nitra – MŠK Púchov 5:2 (1:1, 1:1, 
3:0), 15. Prus (Haluška, Rodionov), 28. Brňák (Zúbek, 
Prus)
Strely na bránku: 34/50, presilové hry: 1/0 – 2/1, roz-
hodovali: Belica, Beniač, Olle, 50 divákov
Domáci šli pred vyľudnenými tribúnami do vedenia 
už po troch minútach gólom Dobrého, ktorému asi-
stovala legenda Jozef Stumpel. Púchovčania vďaka 
Prusovi vyrovnali po necelej štvrťhodine hry. V dru-
hej tretine sa Púchovčania v 28. minúte ujali vede-
nia gólom Brňáka a zdalo sa, že vykročili ku bodom. 
Opak bol však pravdou, v záverečnej tretine totálne 
vybuchli, inkasovali tri góly a hoci svojho súpera 
prestrieľali 50:34, odchádzajú z Nitry bez bodov. Päť 
minút pred koncom si neudržal nervy na uzde Prus a 
za nešportové správanie dostal desaťminútový trest. 
Púchovčania tak nevyužili možnosť bodovo sa dotia-
hnuť na vedúce Levice.
   Zostava MŠK Púchov: Kostelný – Kvocera, Fančo-
vič, Augustín, Haluška, Brňák – Zúbek, Panáček, Zem-
ko, Furo, Mičuda, Bajtala, Rodionov, Prus, Švantner, 
tréner: Branislav Okuliar
   Ostatné výsledky 13. kola:  Dolný Kubín – Senica 
5:1, Partizánske – Prievidza 7:2, Brezno – Osmos Bra-
tislava B 6:4, Levice mali voľno
1. Levice  11 9 0 1 1 58:26 28
2. MŠK Púchov  12 8 1 0 3 63:32 26
3. Prievidza  12 7 0 1 4 54:48 22
4. Dynamax NR  12 7 1 0 4 55:49 20
5. Partizánske  11 5 0 1 5 43:41 16
6. D. Kubín  11 5 0 0 6 49:43 15
7. Osmos BA B  12 4 0 0 8 56:73 12
8. Brezno  12 3 1 0 8 41:64 11
9. Senica  11 1 0 0 10 32:75 3

  Extraliga dorast
  23. kolo:  
  MŠK Púchov – HKM Zvolen 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) – ne-
dohrané, 34. Putala
V záverečnej tretine v 44.minúte rozhodca vylúčil 
hosťom hráča za nedovolené bránenie v hre, násled-
ne potrestal ďalšieho Zvolenčana za chyby na výstro-
ji. Následne odmietli hostia pokračovať v hre.
   Ostatné výsledky 23. kola: Skalica – Slovan Brati-
slava 2:5, Michalovce – Nitra 2:3 pp, Trenčín – Košice 
1:4, Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves 0:5, Poprad 
– Martin 8:4, Banská Bystrica – Žilina – odložené na 
26. 11.
   24. kolo: 
   MŠK Púchov – HKM Zvolen 6:2 (1:0, 2:1, 3:1), 12. 
Putala (Kuric, Pobežal), 22. Ladecký (M. Urban), 36. 
Urbánek, 43. Pobežal (Urbánek, Kuric), 52. Urbánek 
(Urban), 55. Urban (Putala, Pobežal)
   Zostava MŠK Púchov:  Kmošena – J. Urban, Kraj-
čovič, Zlocha, Pobežal, Bubela, Majerník – Kuric, Ur-
bánek, Putala, Januščák, Ladecký, M. Urban, Panciera, 
Kuriš, Suchánek, Papán, tréner Miroslav Nemček
   Ostatné výsledky 24. kola: 
Skalica – Slovan Bratislava 4:11, Michalovce – Nitra 
5:4 pp, Trenčín – Košice 5:4 sn, Banská Bystrica – Žili-
na 8:2, Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves 3:5, Po-
prad – Martin 2:3
1. Slovan 32 25 1 0 1 5 154:72 78
2. Košice  32 20 3 0 4 5 111:64 70
3. Poprad  32 18 4 0 3 7 127:82 65
4. Sp. N. Ves  32 19 1 0 3 9 112:79 62
5. B. Bystrica  31 17 5 0 1 8 106:74 62
6. Trenčín  32 16 5 0 3 8 115:74 61

7. MŠK Púchov  31 16 4 0 3 8 98:68 59
8. Michalovce  32 13 2 0 2 15 95:109 45
9. Nitra  32 10 3 0 2 17 92:102 38
10. Martin  32 12 0 0 2 18 91:117 38
11. Skalica  32 8 2 0 2 20 78:144 30
12. L. Mikuláš  32 8 0 0 1 23 74:125 25
13. Žilina  31 6 1 0 4 20 76:130 24
14. Zvolen  31 3 0 0 0 28 59:148 9

   Kadeti
   11. kolo: 
   HC Topoľčany – MŠK Púchov 2:6 (0:1, 1:3, 1:2), 
15. Mišák (Šmigura), 21. Veteška, 22. Ondrášik 
(Žemla, Pobežal), 34. Šmigura, 45. Krajčoviech, 58. 
Moravanský (Šmigura, Mišák)
   Ostatné výsledky 11. kola: Považská Bystrica 
– Martin 2:10, Prievidza – Žilina 2:5, Levice – Trenčín 
1:14
1. Trenčín  11 10 0 1 91:21 20
2. Prievidza  10 7 2 1 54:24 16
3. MŠK Púchov  11 7 0 4 36:33 14
4. Martin  11 6 1 4 50:27 13
5. Žilina  10 5 1 4 50:26 11
6. P. Bystrica  11 3 1 7 35:58 7
7. Topoľčany  11 1 1 9 17:75 3
8. Levice  11 1 0 10 20:89 2   

   I. liga starší žiaci
   8. HT
  15. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystri-
ca 7:0 (2:0, 3:0, 2:0), 5. Škultéty (Hajas), 15. Kohutiar 
(R. Halušková), 22. R. Halušková (Hudík, Lazkov), 27. 
Kováčik (Škultéty), 39. Kováčik (Hajas), 53. Hajas (To-
man), 58. Hajas (Kováčik)
   Ružomberok – Zvolen 1:5, Liptovský Mikuláš – Brez-
no 6:1, Lučenec – Martin 3:33, Žilina – Považská Bys-
trica 5:1
   16. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 1:1 (0:0, 0:0, 
1:1), 52. R. Halušková (Kohutiar)
Zvolen – Brezno 10:0, Ružomberok – Lučenec 4:3, 
Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 6:1, Považská 
Bystrica – Žilina 3:9
1. Žilina  16 12 1 3 119:45 25
2. MŠK Púchov  16 11 3 2 89:19 25
3. Martin  16 11 2 3 144:38 24
4. B. Bystrica  16 11 2 3 106:29 24
5. Zvolen  15 11 0 4 86:31 22
6. L. Mikuláš  16 7 0 9 88:55 14
7. Ružomberok  16 4 0 12 53:96 8
8. P. Bystrica  16 4 0 12 68:114 8
9. Brezno  16 4 0 12 43:139 8
10. Lučenec  15 0 0 15 54:284 0
   7. HT
  15. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystri-
ca 7:3 (3:1, 3:1, 1:1), 6. Buček (Mikovič), 16. Vrtiel 
(Vráblik), 19. Vrábel (Cebo), 22. Hájovský (Vráblik, R. 
Urban), 27. Vrtiel (Vráblik), 34. Vráblik (Brežný), 57. 
Brežný (Mikovič)
   Dolný Kubín – Zvolen 6:2, Liptovský Mikuláš – Brez-
no 5:1, Lučenec – Martin 5:8, Žilina – Banská Bystrica 
3:5
   16. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 1:10 (1:1, 
0:5, 0:4), 12. Cebo (Vráblik), 22. R. Urban (Hromada), 
23. Vráblik (R. Urban), 34. Vrtiel (Brežný), 36. Buček 
(Vrábel), 39. Vráblik (Cebo), 41. Brežný (Cebo), 42. R. 
Urban (Hromada), 46. Vrtiel (Vrábel), 47. Vráblik (Hro-
mada)
   Zvolen – Brezno 2:2, Dolný Kubín – Lučenec 11:0, 
Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 14:0, Považská 
Bystrica – Žilina 2:6
1. D. Kubín 16 14 1 1 120:21 29

2. B. Bystrica  16 14 0 2 137:52 28
3. MŠK Púchov  16 11 2 3 116:51 24
4. Zvolen  16 9 3 4 82:62 21
5. Žilina  16 9 1 6 103:65 19
6. Martin  16 5 0 11 45:102 10
7. Brezno  16 4 2 10 41:103 10
8. P. Bystrica  16 3 3 10 52:88 9
9. L Mikuláš  16 3 0 13 38:108 6
10. Lučenec  16 2 0 14 52:134 4

   I. liga mladší žiaci
   6. HT
  15. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
5:5 (0:3, 2:1, 3:1), Zvolen – Ružomberok 13:0, Brez-
no – Liptovský Mikuláš 8:5, Martin – Rimavská Sobota 
11:0, Banská Bystrica – Žilina 6:7
   16. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 8:10 (4:3, 
2:4, 2:3), Brezno – Zvolen 8:5, Rimavská Sobota – Ru-
žomberok 7:3, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 
6:14, Žilina – Považská Bystrica 5:4
   5. HT
  15. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
7:1 (1:0, 3:0, 3:1), Zvolen – Dolný Kubín 6:3, Brezno 
– Liptovský Mikuláš 6:6, Martin – Rimavská Sobota 
10:3, Banská Bystrica – Žilina 4:10
   16. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 4:4 (1:1, 2:2, 
1:1), Brezno – Zvolen 5:8, Rimavská Sobota – Dolný 
Kubín 3:18, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 3:14, 
Žilina – Považská Bystrica 7:10

  Kto s kým na ľade
   2. liga muži
   14. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno (1. 12., 17.30), 
Senica – Dynamax Nitra, Osmos Bratislava B – Parti-
zánske, Levice – Dolný Kubín, Prievidza má voľno
   Extraliga dorast
   25. a 26. kolo: MŠK Púchov – HK ŠKP Poprad 
(1. 12. o 14.00 a 2. 12. o 10.30), Slovan Bratislava 
– Spišská Nová Ves, Žilina – Martin, Trenčín – Liptov-
ský Mikuláš, Zvolen – Nitra, Skalica – Banská Bystrica, 
Košice – Michalovce
   Kadeti
   12. kolo: MŠK Púchov – HK Levice (2. 12. o 13.00), 
Martin – Topoľčany, Trenčín – Prievidza, Žilina – Po-
važská Bystrica
   I.liga starší žiaci
   8. HT
  17. kolo: MŠK Púchov – MHK Ružomberok (pre-
dohrané – 9:1), Lučenec – Zvolen, Brezno – Banská 
Bystrica, Liptovský Mikuláš – Považská Bystrica, Žilina 
– Martin
   7. HT
   17. kolo: MŠK Púchov – MHK Dolný Kubín (pre-
dohrané – 3:5), Lučenec – Zvolen, Brezno – Banská 
Bystrica, Liptovský Mikuláš – Považská Bystrica, Žilina 
– Martin
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
  17. kolo: MHK Ružomberok – MŠK Púchov (pre-
dohrané – 0:17), Zvolen – Rimavská Sobota, Banská 
Bystrica – Brezno, Považská Bystrica – Liptovský Mi-
kuláš, Martin – Žilina
   5. HT
   17. kolo: MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov (pre-
dohrané – 7:3), Zvolen – Rimavská Sobota, Banská 
Bystrica – Brezno, Považská Bystrica – Liptovský Mi-
kuláš, Martin – Žilina
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Klub bežcov a priateľov športu v Púchove organizu-
je v meste Púchov počas kalendárneho roka tri bežec-
ké podujatia. V mesiaci máj sa bežal už 5. ročník Behu 
pri Váhu, ktorý je pre všetky vekové kategórie od detí 
až po veteránov. V lete sme zorganizovali Conti beh 
pre zamestnancov firmy a v decembri pripravujeme
už 5. ročník Zimného behu pre dospelých.

Štartuje sa v sobotu 8. decembra o 12.00 hod. pred 
halou STC Aréna Púchov. Prezentácia začína už od 
10.00 hod. Štartovať budú muži v piatich vekových 
kategóriách a ženy v štyroch. Podľa veku sú rozdelení 
muži do 30 rokov, do 40, do 50, do 60 a nad 60 rokov 
a ženy do 30 rokov, do 40 , do 50 a nad 50 rokov. 

Trať je rovnaká pre všetkých a meria necelých šesť 
kilometrov. Vybieha sa pred športovou halou sme-

rom k Župnému domu, po násype až k privádzaču, 
tam bežci odbočia a zdolajú zopár schodov, zbehnú 
dolu okolo technických služieb, zimného štadióna, 
futbalového štadióna až naspäť k hale. Pobežia cel-
kovo tri okruhy, všetko po asfalte. 

Pre bežcov sú pripravené krásne vecné ceny, štar-
tovné balíčky, v cieli čaj, občerstvenie. Ocenení budú 
nielen najlepší pretekári, ale aj tí, ktorí sa postavia na 
štart Zimného behu už piatykrát. Cenu získa aj naj-
starší bežec podujatia. Bude toho viac… a možno 
príde aj Mikuláš. Radi Vás privítame v meste Púchov 
na jubilejnom 5. ročníku Zimného behu. Tešíme sa aj 
na nových, rekreačných bežcov. Všetci športovci, mi-
lovníci behu, srdečne ste vítaní. 

Darina Denešová, KBPŠ Púchov

Počas Zimného behu Púchovom čaká 
na účastníkov i hostí aj prekvapenie

MŠK Púchov – AS Trenčín 1:8 (0:1), Baláž, Levice 
– Dubnica 0:3, Domino – Slovan 0:3, Inter – Prievidza 
1:2, Karlova Ves – Trnava 1:4, Skalica – Nitra 0:15, Petr-
žalka – D. Streda 1:1, Senica – Zl. Moravce1:1
1. Trenčín 12 11 0 1 67:15 33
2. Slovan 12 11 0 1 54:11 33
3. Nitra 12 10 0 2 78:17 30
4. Trnava 12 7 1 4 51:29 22
5. Petržalka 12 7 1 4 34:28 22
6. Dubnica 12 7 0 5 31:24 21
7. Prievidza 12 6 1 5 37:33 19
8. Domino 12 5 3 4 19:16 18
9. D. Streda 12 4 3 5 33:25 15
10. Inter 11 4 2 5 19:20 14
11. Karlova Ves 12 4 1 7 27:28 13
12. Senica 12 4 1 7 32:37 13
13. MŠK Púchov 12 4 0 8 29:49 12
14. Zl. Moravce 12 2 3 7 24:32 9
15. Skalica 12 1 0 11 15:90 3
16. Levice 11 0 0 11 6:102 0

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12
12. kolo: MŠK Púchov – AS Trenčín 6:10 (2:6), Ve-
teška, Talda, Mušák, Ročiak, Satinová, Zbín, Levice – 
Dubnica 15:6, Domino – Slovan 4:20, Inter – Prievidza 
13:8, Karlova Ves – Trnava 2:7, Skalica – Nitra 6:9, Petr-
žalka – D. Streda 15:8, Senica – Zl. Moravce 9:6
1. Slovan 12 12 0 0 201:47 36
2. Trnava 12 10 0 2 211:33 30
3. Trenčín 12 10 0 2 228:60 30
4. Nitra 12 9 0 3 183:56 27
5. Karlova Ves 12 9 0 3 173:62 27
6. Inter 12 9 0 3 162:57 27
7. Petržalka 12 8 0 4 125:83 24
8. Domino 12 7 0 5 101:112 21
9. MŠK Púchov 12 5 0 7 83:116 15
10. D. Streda 12 4 0 8 104:166 12
11. Zl. Moravce 12 4 0 8 77:147 12
12. Levice 12 3 0 9 71:165 9
13. Senica 12 3 0 9 60:178 9
14. Prievidza 12 2 0 10 100:196 6
15. Dubnica 12 1 0 11 67:268 3
16. Skalica 12 0 0 12 37:237 0

Púchovská volejbalová hala bola 17. novembra 
dejiskom záverečného kola základnej časti súťaže 
starších žiakov. Púchovský volejbal pod domácou vy-
sokou sieťou reprezentovali dve družstvá Volejbalo-
vého oddielu 1970 MŠK Púchov. Obe družstvá vybo-
jovali postup do záverečného turnaja, na ktorom sa 
bude bojovať o postup na majstrovstvá Slovenska. 

Súpermi Púchovčanov boli družstvá COP Trenčín 
a TAMI Bratislava.  Prvé družstvo Púchova nastúpilo 
na úvodný zápas proti COP Trenčín. Púchovčania v 
stretnutí jednoznačne dominovali a Trenčín rozdr-
vili 2:0 aj napriek tomu, že volejbalisti z mesta pod 
Matúšovým hradom prišli do Púchova s niekoľkými 
posilami. 

Rezerva Púchova nastúpila proti TAMI Bratislava a 
rovnako zápas vyhralo jednoznačne s tým, že súper 
uhral celkovo len 16 bodov. Ďalší zápas odohralo 
družstvo Púchova B s posilneným družstvom COP 
Trenčín a prvýkrát v sezóne družstvo prehralo 1:2.

Posledný zápas odohralo družstvo Púchova A s 
TAMI Bratislava a tento zápas družstvo vyhralo ešte 
jednoznačnejšie ako s Trenčínom. Obidve družstvá 
Púchova si zabezpečili postup do skupiny, kde sa 
bude bojovať o postup na majstrovstvá Slovenska. 

Družstvo Púchova A postupuje z prvého miesta zati-
aľ bez prehry v súťaži. Družstvo Púchova B postúpilo 
z druhého miesta s jednou prehrou.

Zostavy púchovských družstiev:
Púchov A: Cíbik S., Drga A., Gabko E., Galánek Z., 

Janoško M., Jurovčík J., Kapustinec M., Kvasnica R., 

Maslák A., Mazák M., Trnka D., Turčáni M.
Púchov B: Križák M., Brun M., Madejski J., Malina P., 

Martikáň P., Bradáč S., Medňanský T., Mušák V., Pivko 
M., Struhár M., Šedivý J. 

Prvé kolo nadstavbovej časti odohrajú 1. decembra 
2018.             Vladimír Luhový

Púchovskí starší žiaci zabojujú o postup na majstrovstvá SR
Volejbal
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Úspešný vstup do súťaže majú mladší žiaci U13 Vo-
lejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov. Súťaž odštar-
tovali v sobotu v Novom Meste nad Váhom všetky tri 
družstvá, ktoré má oddiel v tejto vekovej kategórii 
prihlásené do súťaže. 

Na úvod sa stretlo A družstvo Púchova proti druž-
stvu Nového Mesta nad Váhom A a suverénne vyhrali 
v pomere 2:0 (25:3, 25:4). Zároveň v tom istom čase 
odohrala svoj zápas rezerva Púchova proti rovesní-
kom VK Nové Mesto nad Váhom B. Po kolektívnom 
výkone zdolali súpera 2:0 (25:2, 25:7). 

Turnaj po krátkej prestávke pokračoval ďalšími 
zápasmi najmladšieho púchovského družstva C a v 
obidvoch zápasoch proti súperovi VK Nové Mesto 
nad Váhom A aj B po bojovnom výkone vyhrali obe 
stretnutia 2:0.

Na posledné zápasy nastúpilo púchovské áčko pro-
ti súperovi VK Nové Mesto nad Váhom B a  zvíťazili 
hladko 2:0. V tom istom čase hralo B družstvo Púcho-
va  proti súperovi z Nového Mesta nad Váhom A. Po 
kolektívnom výkone ukončili turnaj víťazstvom 2:0. 

Hráči VO 1970 MŠK Púchov: Žiačik F., Križák M., Pro-
kop R, Moravčík M., Ďurovec, Lichvár Š., Kaňka P., Ga-
lánek, Kaňka P., Vozár M., tréneri: Dvorský, Pecho 

V nedeľu 25. novembra sa uskutočnil na domácej 
pôde vo volejbalovej  športovej hale v Púchove prvý 
turnaj v kategórii U14, kde sme sa stretli so súperom 
VK Nové Mesto nad Váhom. 

V rovnakom čase sa odohrali zápasy medzi Púcho-
vom A a VK Nové Mesto nad Váhom B, Púchov B a VK 

Nové Mesto nad Váhom A. Púchovčania vyhrali po 
kolektívnych výkonoch 2:0, 2:0. Po skončení prvých 
zápasov a výmene súperov medzi sebou naši chlapci 

zvíťazili v druhých zápasoch rovnako 2:0, 2:0 a získali 
plný počet bodov. 

Vladimír Luhový
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Dohňany po prehre pod Manínom stále bez víťazstva
Stolný tenis

   5. liga muži
  7. kolo: Sedmerovec B – Nová Dubnica C 17:1, 
Galko, M. Šelinga st., M. Šelinga ml. po 4, Štefanec 3, 2 
štv. – Oravec 1, Dolný Moštenec – Slovan Považská 
Bystrica A 13:5, Bírošík, Baláž po 4, Kmecík 2, Zvak, 
Podmaníková po 1 - Zemančík 2, Kvaššay, Šuba po 1, 
1 štv., Nová Dubnica B – Medeko Považská Bystri-
ca A 3:15, Lászlová 2, Košík 1 – Belás, Lipa po 4, Gu-
láč, Lauš po 2, Hedera 1, 2 štv., Dubnica nad Váhom 
– Pruské A 10:8, Topák 4, Gereg 3, Slivka, Palček po 
1, 1 štv. – Joz. Šatka, Jakúbek, Kopačka po 2, Ondruš-
ka 1, 1 štv., TTC Považská Bystrica B – Dohňany A 
predohrané 10:8, Wallenfelsová 4, Čelko st. 3, Dujsí-
ková, Kulichová po 1, 1 štv., Nozdrovice A – Ladce B 
4:14, Didek 2, J. Letko 1, 1 štv. – Hromek, Gajdošík po 
4, Popelka 3, Pišta 2, 1 štv.
1. D. Moštenec   7 6 1 0 88:38 20
2. Dubnica   7 5 1 1 84:42 18
3. Medeko PB   7 5 1 1 82:44 18
4. Pruské   7 4 2 1 84:42 17
5. Ladce B  7 5 0 2 74:52 17
6. N. Dubnica B  7 4 0 3 56:70 15
7. Slovan PB A  7 3 0 4 64:62 13
8. Sedmerovec B  7 3 0 4 71:55 13
9. TTC PB B  7 2 1 4 50:76 12
10. Nozdrovice   7 1 1 5 43:83 10
11. Dohňany   7 0 1 6 42:84 8
12. N. Dubnica C  7 0 0 7 18:108 7
   6. liga muži
   7. kolo: Milochov A – Červený Kameň 13:5, Kunov-
ský , Benko po 4, Lutišan, Hojdík po 2, 1 štv. – Oboňa 
2, M. Dohňanský, Ľ. Dohňanský po 1, 1 štv., Zliechov 
– Slovan Považská Bystrica B 10:8, M. Vicen 4, J. Vi-

cen 3, D. Mišík st. 2, 1 štv. – Hlubina, P. Gálik, J. Gálik 
po 2, Tabaček 1, 1 štv., Beluša A – Medeko Považská 
Bystrica B 14:4, I. Hrevuš, Ľ. Hrevuš, M. Konrád po 4, 
2 štv. – Herco, Filípek, I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 
1,  Pružina A – Pruské B 8:10, Sádecký, Behro po 2, 
J. Kozák, Topor po 1, 2 štv. – Černej 4, Cibík 3, Bur-
dej 2, Beránek 1, Dolné Kočkovce B – TTC Považská 
Bystrica C 16:2, Michalec, Crkoň po 4, Fedora 3, P. 
Majdán 2, Hurta 1, 2 štv. – T. Sádecký, Babčan po 1, 
Dolná Mariková – Sedmerovec C 11:7, Žiačik, Treti-
ník po 3, Striženec, V. Melicherík po 2, 1 štv. – A. Mišík 
3, Miloš Šelinga 2, Mazán 1, 1 štv.
1. Zliechov   7 6 0 1 87:39 19
2. D. Kočkovce B  7 5 1 1 78:48 18
3. D. Mariková   7 5 1 1 74:52 18
4. Slovan PB B  7 5 0 2 85:41 17
5. Beluša   7 5 0 2 79:47 17
6. Pruské B  7 5 0 2 69:57 17
7. Medeko PB B  7 4 0 3 78:48 15
8. Milochov   7 3 0 4 55:71 13
9. Pružina   7 2 0 5 62:64 11
10. Č. Kameň   7 1 0 6 37:89 9
11. Sedmerovec C  7 0 0 7 39:87 7
12. TTC PB C  7 0 0 7 13:113 7
   7. liga muži JUH
  7. kolo: Sedmerovec D – voľno, Dohňany B – 
Nozdrovice B 11:7, Bambúšek 4, Štrbák 3, Riško 2, 
Gombár 1, 1 štv. – Kalus, Zemanovič, Otruba po 2, 1 
štv., Beluša B – Dolné Kočkovce C 3:15, Janeková, 
Vyhnička po 1, 1 štv. – M. Majdán, Crkoň, Hurta po 
4, Domagalský 2, 1 štv., Horná Breznica – Miracles 
Dubnica nad Váhom predohrané 16:2, Tomanica, 
Kocúr po 4, J. Brnák, Karas, Chachula ml. po 2, 2 štv. 

– R. Fatrsík, Trenčan po 1, JoLa Dubnica nad Váhom 
– 3. ZŠ Dubnica Dubnica nad Váhom 17:1, Kmini-
ak, Bílý po 4, Lalinský, Rojkovič, Hebr po 2, Zajac 1, 2 
štv. – P. Čilek ml. 1.
1. JoLa DCA   6 5 1 0 86:22 17
2. H. Breznica   6 5 1 0 97:11 17
3. Miracles DCA   6 5 0 1 76:32 16
4. D. Kočkovce C  6 5 0 1 73:35 16
5. ZŠ Dubnica   7 2 0 5 40:86 11
6. Dohňany B  7 2 0 5 44:82 11
7. Nozdrovice B  6 2 0 4 48:60 10
8. Sedmerovec D  6 1 0 5 27:81 8
9. Beluša B  6 0 0 6 13:95 6
   7. liga muži SEVER
  Milochov B – voľno, Udiča – Šebešťanová 6:12, 
Ignácik ml. 3, Kostka 2, 1 štv. – Mroščák 4, Mitaš 3, 
Zaukolec K. Petrík st. po 2, 1 štv., Papradno – Púchov 
A 12:6, Říčková 4, Mart. Žilinčík 3, Krátky 2, Záhorec, 
Grbál po 1, 1 štv. – Kvasnička 2, R. Miko, Lefko, Juriga 
st. po 1, 1 štv., Púchov B – Pružina B 0:18, F. Valášek, 
Petrovič, D. Olšovský, Topor po 4, 2 štv., TTC Považ-
ská Bystrica D – Prečín 7:11, Kucharík, Bohunský 
po 2, Kucharíková, Baculík po 1, 1 štv. – M. Valášek 4, 
Políček, Klabník po 3, 1 štv.
1. Udiča   7 6 0 1 94:32 19
2. Šebešťanová   6 6 0 0 87:21 18
3. Papradno   6 5 0 1 75:33 16
4. Milochov B  6 3 1 2 66:42 13
5. Pružina B  6 3 0 3 64:44 12
6. Prečín   7 2 0 5 26:100 11
7. Púchov A  6 1 1 4 49:59 9
8. Púchov B  6 1 0 5 25:83 8
9. TTC PB D  6 0 0 6 18:90 6

Mladší žiaci VO 1970 MŠK Púchov vstúpili do sezóny víťazne
Volejbal
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Dva tituly majstrov Slovenska si vybojovali mladí 
reprezentanti púchovského Bedmintonového klubu 
Racquets na domácich majstrovstvách Slovenska 
staršieho žiactva. V Športcentre v Púchove na naj-
vyššie priečky v konkurencii absolútnej slovenskej 
špičky vystúpili Púchovčan Sebastián Kadlec v chlap-
čenskej štvorhre spolu so Simoenom Suchým (BKK 
Sliača). Dievčenská štvorhra sa stala jednoznačnou 
záležitosťou páru Olívia Kadlecová (BKR Púchov), Lea 
Výbochová (Slávia TU Zvolen). 

Medailová zbierka Púchovčanov najjagavejšími ko-
vmi nekončila. Sebastián Kadlec postúpil v dvojhre 
chlapcov po výborných výkonoch až do finále, kde
podľahol svojmu partnerovi zo štvorhry tesne 1:2 na 
sety. Len dva víťazné košíky delili od finálovej účasti v
dievčenskej dvojhre Olíviu Kadlecovú, ktorá v drama-
tickom semifinále podľahla 1:2 na sety (posledný set
19:21) Michaele Telehaničovej (Lokomotíva Košice).

Ďalšiu striebornú medailu pridal Kadlec v zmieša-
nej štvorhre, keď so sestrou Olíviou podľahli vo finále
páru Suchý, Mrázová (Lokomotíva Bánov) po drama-
tickom boji 1:2 na sety, keď záverečný set prehrali 
Púchovčania tesne 18:21. Bronz v zmiešanej štvorhre 
si vybojovala Púchovčanka Nina Milada Michalková 
spolu s Bratislavčanom Timom Gundom. Ďalší bronz 
do púchovskej zbierky pridal v dievčenskej zmieša-
nej štvorhre čisto púchovský pár Rebeka Kováčová, 
Nina Milada Michalková. 

Bedmintonový klub Racquets Púchov si zaslúži 
absolutórium za výborne pripravený slovenský šam-
pionát starších žiakov, v útulných priestoroch Šport-
centra sa predstavila absolútna slovenská špička v 
tejto vekovej kategórii.  „Majstrovstvá Slovenska sú 
výberovým podujatím, právo účasti na šampioná-
te si vybojovalo na základe výsledkov 24 najlepších 
chlapcov a dievčat slovenského rebríčka. Majstrov-
stvá Slovenska budeme v Púchove organizovať aj na 
budúci rok, keďže v tejto vekovej kategórii máme na-
jviac hráčov spomedzi slovenských klubov. Na tých-
to majstrovstvách Slovenska hralo z nášho klubu šesť 
dievčat a traja chlapci. Hralo sa neúprosným vylučo-
vacím KO systémom, kto prehral končil, bohužiaľ,“ 

povedal pre Púchovské noviny šéf Bedmintonového 
klubu Racquets Púchov Miloslav Čuntala s tým, že 
majstrovstvá Slovenska sa hrali dva dni. V sobotu sa 
odohrali úvodné kolá vo všetkých piatich súťažiach, 
v nedeľu boli na programe vo všetkých disciplínach 
semifinálové a finálové súboje. Bronzová medaila
sa ušla všetkým porazeným semifinalistom, o tretie
miesto sa na podobných súťažiach nehráva. 

Semifinálové a finálové výsledky majstrovstiev
Slovenska staršieho žiactva v bedmintone:

Dvojhra starší žiaci:
Semifinále: Simeon Suchý – Timo Gunda 2:1, Se-

bastián Kadlec – Patrik Polák (Lokomotíva Košice) 
2:0

Finále: Simeon Suchý – Sebastián Kadlec 2:1
Dvojhra staršia žiačky:
Semifinále: Sofia Slosiariková (Lokomotíva Košice)

- Lea Výbohová 2:0, Olívia Kadlecová – Michaela Tele-
haničová (Lokomotíva Košice) 1:2

Finále: Sofia Slosiariková – Michaela Telehaničová
2:1

Štvorhra starší žiaci
Semifinále: Sebastián Kadlec, Simeon Suchý – Mi-

lan Ház (Lokomotíva Košice), Patrik Polák (Lokomo-
tíva Košice) 2:0, Richard Pavlík, Peter Petrovič (obaja 
Slávia TU Zvolen) – Martin Gabrhel, Matúš Závodský 
(AS Trenčín, Sokol Ilava) 2:1

Finále: Sebastián Kadlec, Simeon Suchý – Richard 
Pavlík, Peter Petrovič 2:0

Štvorhra staršie žiačky
Semifinále: Sofia Slosiariková, Michaela Teleha-

ničová – Rebeka Kováčová, Nina Milada Michalko-
vá 2:0, Olívia Kadlecová, Lea Výbochová – Johanka 
Ivanovičová, Ester Stašková (SC Pohoda Trnava, PBA 
Prešov) 2:0

Finále: Olívia Kadlecová, Lea Výbochová - Sofia Slo-
siariková, Michaela Telehaničová 2:0

Zmiešaná štvorhra
Semifinále: Kadlec, Kadlecová - Gunda, Michalko-

vá 2:0, Suchý, Mrázová – Duleba, Bajusová (PBA Pre-
šov) 2:0 

Finále: Kadlec, Kadlecová - Suchý, Mrázová 1:2.

Dva majstrovské tituly zostali pod Lachovcom 

Majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva v bedmintone - Púchov, 24. - 25. novembra

Zlatú a dve strieborné medaily vybojoval Sebastián Kadlec na domácich majstrovstvách Slovenska starších žia-
kov v bedmintone.             FOTO: Milan Podmaník

Cenné rady prijíma Olívia Kadlecová po druhom sete 
od trénera Miloslava Čuntalu. 

Bronzové medaily v štvorhre si vybjovali Púchovčanky 
Rebeka Kováčová, Nina Milada Michalková.

Olívia Kadlecová stála na stupňoch víťazov vo všet-
kých súťažiach, v ktorých nastúpila.
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POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 16:00 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 
po – pia: 16:00– 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU cca 200 až 400 m², 
prízemie, parkovanie. Tel. 0915 286 885.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Od 1. 1. 2019 hľadáme prenájom 1 - 2-izb. bytu v 
Púchove alebo v Beluši, s nájmom 250 - 300 €, vrá-
tane energií. Sme mladý pracujúci pár, bez detí, bez 
zvierat, nefajčiari. Prosím kontaktovať na tel.č. +421 
944 965 700. Za ponuky vopred ďakujeme.

RÔZNE 
• METROVÝ TEXTIL - vchod pri pódiu na pešej. 
MATRACE na mieru. Akcia na paplóny a koženky. 
Výrobky z vlny.
• 41-ročný muž žijúci v CSS hľadá opatrovateľ/ku 
– asistenta/ku. Bližšie info 0905 566 608.

SLUŽBY
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač poži- 
čiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987, www.
tepovac-puchov.sk
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168. 
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate- 
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní. Tel. 0904 628 324.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2019. 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.
• Maliarske práce, stierky, protiplesňový systém. Tel. 
0918 467 478.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Spoločnosť GOMS, spol. s r. o. prijme do zamestna-
nia pracovníka na pozíciu: technológ kalkulant.
Min. stredná škola stroj. zamerania, nástupný plat 
od 700 € do 1000 € (závisí od úrovne znalostí gu-
márenských technológií). Len seriózni záujemci. 
Kontakt: 0908 787 135, goms@goms.sk.
• Účtovná firma JUDAUB s. r. o. Púchov ponúka 
pracovnú pozíciu mzdový účtovník, (výhodou je 
aj znalosť účtovníctva). Mzdové podmienky: 520 
eur/mesiac + mzdové zvýhodnenie (odmeny a 
prémie). Priemerný plat pri kvalitne odvedenej 
práce sa môže pohybovať cca 870 eur/mesiac. 
Svoje žiadosti spolu so životopisom posielajte 
na mail: jana.jugasova@judaub.sk, mobil: 0905 
985 821.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, príp. upratovač-
ka. Tel. 0944 050 777.

OZNAMY 
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do klu-
bu ZO JDS Púchov každú nedeľu v nepárny týždeň 
v klubovni nad plavárňou MŠK od 15:00 - 18:00 h.
• Reality ALPIA Vás pozývajú na vianočný punč 
dňa 3. 12. 2018 od 14:00 hod. Nájdete nás na 
adrese Nám. A. Hlinku 35/8 v Pov. Bystrici (hneď 
vedľa Tatra banky). Príde aj kúzelník a s ním aj 
ďalšie prekvapenia. Tešíme sa na Vašu návštevu!  
Tel.: 0948 885 800.

SPOMIENKA
Dňa 29. 11. 2018 si pri-
pomíname smutných 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
otec a dedko 
Pavel BELOBRAD. 
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na teba 
v našich srdciach nikdy 
nezahynie. 
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 25. 11. 2018 sme si 
pripomenuli 10. výročie, 
čo nás navždy opustila 
Oľga CIESAROVÁ, rod. 
Rezáková. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú 
dcéra Milka, vnučky 

Katka a Adelka, pravnučky Alžbetka, Karolínka, 
pravnúčik Dominik a ostatná rodina.

PRÍJEM OBČIANSKEJ INZERCIE do Púchovských 
novín a Púchovskej televízie: 0905 750 121, 
042/285 2408, reklama@puchovskakultura.sk. 

SPOMIENKA
Dňa 27. 11. 2018 uplynú 
dva roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
manželka, mama, babka 
Oľga NOVOSADOVÁ 
z Hor. Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manžel Peter, dcéra 
Eva, vnúčatká Peťko, Emka a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, 
čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ. 
Dňa 1. decembra uply-
nie dlhých 11 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá sestra, dcé-
ra, mama 
Mirka DOLEŽELOVÁ. 
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 29. 11. 2018 uply-
nie 14 rokov, čo nás 
opustil náš otec a dedko 
Bohuslav JABLOŇOVSKÝ.
 
S láskou a úctou spomí-
najú manželka Emília a 

dcéry s rodinami. 

POMÔŽTE! 
V nedeľu 8. 7. 2018 sa 
v Púchove vo Váhu pri 
starom moste (smer žel. 
stanica) utopilo dievča. 
Hľadá sa očitý svedok. 
Ozvite sa, aj keď ste videli 
len málo - pri múriku, pri 
brehu... Dvaja svedkovia 
sa už ozvali, jeden minulý 
týždeň. Tel. 0948 51 46 47.

Útulok OZ Hafkáči 
hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

 
Kontakt: 0911 290 983  
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Predaj a montáž nasledovných 
produktov + dodanie priamo domov  
 satelitnej techniky 
 televíznych rozvodov 
 slaboprúdových rozvodov 
 internetovej a štruktúrovanej 

kabeláže 
 audio a video vrátnikov 
 kamerových systémov 
 telefónnych a rozhlasových 

ústrední 
 bezdrôtových telefónov 
 oprava satelitnej techniky 
 aktivácia SKYLINK 

Nájdete nás v Púchove na Moravskej 
ulici ,tel. 0905 784 669 

 

www.swan.sk

Máte doma
lenivý internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

už od

9,99 € 
mesačne
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