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pracovala nový štatút a organizačný 
poriadok mestskej polície (15 hla-
sov za, 0 proti).
V krátkej záverečnej diskusii vystúpil 
poslanec Ranik s informáciou Trans-
parency International Slovensko, 
ktorá pravidelne vyhodnocuje trans-
parentnosť slovenských samospráv. 
V  tomto roku sa Púchov umiestnil 
síce až na 59. mieste, ale oproti roku 
2014 sa posunul v rebríčku smerom 
nahor o pekných 27 miest.

Slavomír Flimmel
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 z prijatých faktúr. Poslanec Lako oča-
káva výrazné zvýšenie príjmu z rekla-
my v PúTV a PN a reklamných plôch 
v meste a zvýšený finančný príjem z 
kultúrnych podujatí.
V  diskusii návrh reorganizovať me-
diálne a kultúrne organizácie mesta 
kritizovali poslanci Marman, Riško, 
Kováčiková a  Kubičár. Naopak pod-
poru tohto projektu vyslovili primá-
tor Henek a  poslanci Ranik, Bršiak, 
Špaček a Melišík. Nakoniec hlasova-
ním návrh prešiel jedenástimi hlas-
mi za. Proti hlasoval jeden poslanec 
a štyria poslanci sa zdržali hlasovania.
Za konateľa novej spoločnosti po-
slanci schválili Ing. Miloša Svobodu. 
V dozornej rade budú poslanci Irena 
Kováčiková, Ivan Sadloň a  Roman 
Hvizdák. Keďže koncom roka JUDr. 
Antonovi Školekovi končí mandát 
konateľa Medial Púchov s. r. o., Me- 
dial TV s. r. o. a Medial IN s. r. o., po-
slanci schválili na obdobie 1. 1. – 31. 
12. 2017 za konateľa týchto spoloč-
ností poslanca Ing. Petra Žiačika. 
Poslanci tiež zmenili zloženie dozor-
ných rád Medialov tak, aby boli iden-
tické s dozornou radou novej spoloč-
nosti Púchovská kultúra s. r. o.
V  ďalšom bode rokovania poslanci 

Rokovanie zvolal primátor Rastislav 
Henek na žiadosť skupiny poslancov 
vedených predsedom ekonomic-
kej komisie Danielom Lakom. Ten 
aj vypracoval a  predložil jednotlivé 
návrhy uznesení. Najskôr poslan-
ci rokovali o návrhu vytvoriť novú 
spoločnosť Púchovská kultúra s. r. o. 
so 100-percentným vlastníctvom 
Mesta Púchov s predmetom činnosti 
v  rozsahu činnosti mestských medi-
álnych spoločností Medial Púchov 
s. r. o., Medial TV s. r. o. a Medial IN 
s. r. o. a  Domu kultúry. V  predlože-
nej koncepcii Daniel Lako uvádza: 
„Cieľom vytvorenia mestskej spo-
ločnosti Púchovská kultúra s. r. o. 
je centralizácia ekonomického a 
organizačného riadenia mestských 
spoločností, úspora finančných 
prostriedkov mesta Púchov, opti-
malizácia finančných tokov a vý-
razné zefektívnenie informačných 
väzieb medzi mestom a mestskými 
spoločnosťami.“ 
Nová spoločnosť bude mať tri stre-
diská: stredisko Médiá (Púchovské 
noviny, Púchovská televízia), stre-
disko Kultúra (Dom kultúry, Župný 
dom) a stredisko Reklama (novo-
vzniknutá Reklamná agentúra Pú-
chov). Mesto sa bude aj naďalej po-
dieľať prostredníctvom Púchovskej 
kultúry s. r. o. na financovaní stredísk 
Média a Kultúra. Dlhodobá situácia 
v Medial Púchov s. r. o. je z hľadiska 
vytvárania finančnej straty neudrža-
teľná a  je pravdepodobné, že pôjde 
do konkurzu a  likvidácie. Je potreb-
né zabezpečiť vydávanie Púchov-
ských novín a vysielanie Púchovskej 
televízie prostredníctvom novej spo-
ločnosti. Dom kultúry ako záujmové 
združenie právnických osôb (Mesta 
Púchov, Podniku technických služieb 
mesta Púchov, s. r. o. a Mestského 
bytového podniku, s. r. o.) nie je plat-
com DPH, čo by pri svojom vysokom 
obrate mal byť. Oproti súčasnému 
stavu bude nová spoločnosť platca 
DPH a bude možný odpočet DPH 

schválili návrh poslanca Laku na od-
volanie konateľov Mestského byto-
vého podniku s. r. o. Ing. Vladimíra 
Motúza a  Ing. Andreja Šamánka 
(15 hlasov za, 0 proti). Jediným kona-
teľom spoločnosti ostáva Ing. Viliam 
Karas.
Do tretice poslanci schválili návrh 
poslanca Laka na  odvolanie stáleho 
zástupcu náčelníka Mestskej polície 
Púchov a poverili zástupkyňu náčel-
níka MsP Ing. Gabrielu Ondrichovú, 
aby do ďalšieho zasadnutia MsZ vy-

Poslanci odsúhlasili vznik novej 
mestskej spoločnosti 
Púchovská kultúra s. r. o. 
a odvolali konateľov Mestského 
bytového podniku
V  piatok 25.  novembra sa stretli poslanci mest-
ského zastupiteľstva v Malom župnom dome 
na svojom mimoriadnom zasadnutí. 
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Aké najvýznamnejšie investičné akcie sa podari-
lo mestu tento rok realizovať?
Jednou z najvýznamnejších investičných akcií zre-
alizovaných v tomto roku bola určite zmena účelu 
užívania dielní ZŠ Komenského na priestory mater-
skej škôlky s kapacitou pre 30 detí, na ktorej sa naše 
oddelenie podieľalo od povolenia, cez realizáciu, 
interiérové vybavenie, spevnené plochy, ihrisko, 
zeleň až po kolaudáciu a  zúčtovanie poskytnutej 
dotácie zo štátneho rozpočtu. Ďalšou významnou 
investíciou je realizácia výmeny okien a zateplenie 
ZŠ Komenského, ktorej ukončenie je plánované 
začiatkom decembra. A  pri školstve ešte zostane-
me – úspešne sa nám podarilo zrealizovať rekon-
štrukcie paluboviek telocviční ZŠ Komenského 
a ZŠ Gorazdova s dodávkou vybavenia telocviční. 
Zároveň sa nám podarilo zabezpečiť výmenu okien 
v triedach MŠ 1. mája a rekonštrukciu toaliet ZŠ Slo-
vanská. Ďalšou významnou investíciou sú stavebné 
úpravy strechy kultúrneho domu v  mestskej časti 
Ihrište, ktoré boli odsúhlasené pre nebezpečný stav 
strešných konštrukcií. Vybudovalo sa odvodnenie 
s  osadením vsakovacích objektov na Železničnej 
ulici v  Horných Kočkovciach a  kanalizačné prípoj-
ky k  budovám  vo vlastníctve mesta. Oddelenie 
výstavby a životného prostredia okrem investičnej 
činnosti zabezpečovalo počas celého roka aj kom-
pletnú činnosť stavebného úradu, zastrešuje spros-
tredkovanie úverov na bývanie a obnovu bytových 
domov prostredníctvom ŠFRB. Za kvalitnú a  od-

Ing. arch. Daniela Šicová:  Plánujeme rekonštrukcie budov základných škôl, dokončenie 
dopravnej infraštruktúry na Dvoroch a opravu Hurbanovej v Horných Kočkovciach

Investičné akcie mesta v rokoch 2016 - 2017

bornú prácu na tomto úseku získal Mestský úrad 
Púchov ďakovný list od generálneho riaditeľa ŠFRB. 
Na úseku životného prostredia zabezpečuje od-
delenie činnosti od legislatívy po výsadbu zelene. 
Tu sa môžeme pochváliť množstvom novovysa-
dených plôch zabezpečených v  rámci jarnej a  je-
sennej výsadby, ktorá podstatne zlepší vzhľad síd-
lisk aj centra mesta a prispeje ku skvalitneniu klímy 
v  meste a  dúfame, že rozkvitnutá výsadba poteší 
každú dušu. Zároveň sa nám tento rok podarilo 
pripraviť viacero nových projektov, z ktorých spo-
meniem plánované  úpravy budovy a dvora ZUŠ 
s  možnosťou umiestnenia chýbajúcich verejných 
WC v najviac navštevovanej lokalite mesta pri hlav-
nom parkovisku. Všetky investičné akcie sú závislé 
od počasia a hlavne dobrej spolupráce s vedením 
mesta, poslancami a aj s  ostatnými oddeleniami 
Mestského úradu pri zabezpečení procesov verej-
ného obstarávania, ekonomiky a  dopravy, Podni-
ku technických služieb a MsBP, ktorým by som sa 
chcela touto cestou poďakovať. 

Ktoré projekty sú podľa vás pre rok 2017 naj- 
dôležitejšie?
Nie je jednoduché rozhodnúť, ktoré z  pripravo-
vaných projektov sú najdôležitejšie. Všetky, kto-
ré akýmkoľvek spôsobom prispejú aspoň trošku 
k  zlepšeniu života a  prostredia v  našom meste, 
sú dôležité. Stanoviť priority je však na pleciach 
vedenia mesta a  poslancov mestského zastupi-
teľstva. Pre budúci rok je plánované pokračovať 
v rekonštrukciách budov základných škôl výme-
nou okien a zateplením a v budovaní verejných 
priestranstiev: dokončenie dopravnej infraštruk-
túry Dvory V. a  rekonštrukcia Hurbanovej ulice 
v  Horných Kočkovciach. Tieto akcie predstavujú 
naozaj veľké investičné náklady a  budú si opäť 
vyžadovať spoluprácu celého nášho oddelenia 
od legislatívy až po odovzdanie zrealizovaných 
stavieb.

S. Flimmel

Daniela Šicová je architekt-
ka mesta a vedúca Odde-
lenia výstavby a životného 
prostredia Mestského úra-
du v  Púchove. S  blížiacim 
koncom kalendárneho roka 
je obvyklé bilancovanie 
uplynulého roka a  tvorba 
plánov na budúci rok.

ZŠ Komenského podstúpila výmenu okien, 
dokončenie zateplenia budovy 

je naplánované 
na začiatok decembra.

Nová palubovka telocvične  ZŠ Gorazdova. Tohto 
roku sa  jej dočkala aj telocvičňa  ZŠ Komenského. 
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Komisia o vytvorení mechanizmu pre efektívnejšiu analýzu mládežníckych športov

Predseda komisie poslanec Miroslav Bučko v úvode 
rokovania vyzval konateľa MŠK Púchov s. r. o. Štefa-
na Ondričku k prezentácii informácií o aktuálnom 
stave spoločnosti a návrhu rozpočtu MŠK na rok 
2017. Komisia následne prerokovala ročnú dotá-
ciu pre MŠK a  navrhla ju vo výške 1 083 800 eur. 
Rozpočet a výšku dotácie MŠK musia ešte schváliť 
poslanci MsZ na svojom decembrovom zasadnutí. 
Členovia komisie sa zaoberali aj otázkou vytvorenia 
kontrolného mechanizmu pre efektívnejšiu analý-
zu mládežníckych športov, ktoré sú pod MŠK.
V ďalšom bode informoval poslanec Bučko členov 
komisie o pokračovaní Púchovských športových 
hier pre mládež i pre dospelých v  roku 2017. Na-
vrhol, aby sa pod týmto názvom v  novom roku 
uskutočnili až dva športové projekty. Termíny usku-
točnenia Púchovských športových hier predpokla-
dá v mesiaci január v priestoroch športovej haly a 
ku koncu školského roka pre základné školy v teré-
ne. Ďalšie zasadnutie komisie bude 13. decembra.

-sf-

Múzy nás spájajú
Nimnické kúpele sú domovom podujatia, ktoré sa pravidel-
ne koná od roku 2008 s názvom Múzy nás spájajú. Vzniklo na 
podnet Považské osvetového strediska v Považskej Bystrici. 
Slávnostného udeľovania ocenení osobnostiam z oblasti umenia a kultúry sa zúčast-
nili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátori a staros-
tovia obcí, pracovníci Považského osvetového strediska a Vlastivedného múzea. Ne-
pochybne za najvzácnejších hostí treba pokladať samotných ocenených, ktorí svojou 
činnosťou prispievajú k obohacovaniu a zachovávaniu regionálnych tradícií. Svoje 
ocenenia si prišlo prevziať 14 osobností, ktoré za sebou nechávajú výraznú stopu v 
oblasti umenia a kultúry, ale takisto svoje srdce. Program bol obohatený o spevácke, 
hudobné a tanečné vystúpenia. Postarali sa o ne folklórna skupina Manínec a pú-
chovský FS Váh v sprievode Ľudovej hudby FS Váh. 
Trenčiansky samosprávny kraj udelil ďakovné listy niekoľkým osobnostiam z púchov-
ského okresu: Ivan Sadloň bol ocenený za dlhoročnú pedagogickú prácu s deťmi a 
mládežou, umelecký prínos, uchovávanie a šírenie ľudovej kultúry regiónu, vedenie 
Ľudovej hudby FS Váh, pri príležitosti 45. výročia založenia folklórneho súboru Váh. 
Ďalším ocenením bol Juraj Húževka, ktorý desiatky rokov pôsobí vo folklórnej sku-
pine Záriečanka. Svoje ocenenie si prebral za osobitý prínos pri zachovávaní a šírení 
tradičnej ľudovej kultúry. Režisér DDŠ Ochotníček Peter Hudák, bol ocenený za dlho-
ročnú významnú a mnohostrannú činnosť pre rozvoj detskej dramatickej tvorivosti a 
amatérskeho divadla na Slovensku. Medzi štrnástkou osobností bola aj spisovateľka 
Božena Dobrovičová-Záriečská, ktorá si svoje ocenenie prevzala za dlhoročnú lite-
rárnu činnosť pri príležitosti životného jubilea. 

Barbora Krchňavá, Foto: TSK

OZNAM 
O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY    
12. 12. 2016 v čase od 7.30 do 16.30 hod. 
bude prerušená distribúcia elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy v meste Púchov
v uliciach: 1. mája, Streženická cesta,
Svätoplukova č. 234, č. 1928, č. 1930, č. 1935.

SSE Distribúcia Žilina

V utorok 22. novembra sa stretli členovia Komisie športu pri MsZ Púchov na svojom neverejnom zasadnutí.
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Vo štvrtok 24. novembra 
sa v  telocvični ZŠ Ko-
menského konala ima-
trikulácia 28 prváčikov. 
Slávnosti sa okrem detí, 
učiteľov a  rodičov zú-
častnil aj primátor mes-
ta Rastislav Henek.
Koncom minulého týžd-
ňa „vyrástol“ pri ZŠ Go-
razdova nový altánok, 
ktorý bude slúžiť na ne-
tradičné formy vyučo-
vania žiakov tejto školy. 
Podobný altánok v  naj-
bližších dňoch pribudne 
aj pri ZŠ Mládežnícka.

-sf-

V  stredu 23. novembra viac než 
48 500 piatakov z celého Slovenska 
absolvovalo celoštátne testy v rám-
ci Testovania 5. Do testovania sa 
zapojilo 1 485 základných škôl. Žiaci 
písali test z matematiky, z materin-
ského jazyka a literatúry. Oba testy 
mali rozsah 30 úloh a žiaci mali na 
ich riešenie k dispozícii 60 minút. Na 
certifikačných základných školách 
bude Testovanie 5 prebiehať elek-
tronickou formou. Žiaci, ktorí si vy-
brali elektronickú formu Testovania 
5, dostali svoje predbežné výsled-
ky okamžite po ukončení e-testov. 
Ostatní žiaci dostanú svoje výsledky 
20. decembra 2016. Základným zá-
merom Testovania 5 je pravidelne 
monitorovať úroveň vedomostí a 
zručností, s akými prichádzajú žiaci 
po ukončení 1. stupňa na 2. stupeň 
základných škôl. Jeho účelom je tiež 
poskytnúť spätnú väzbu školám a 
rodičom o úspešnosti ich žiakov v 
porovnaní s ostatnými školami na 
celom Slovensku. V Púchove sa tes-
tovania zúčastnilo po 60 žiakov na 
ZŠ Mládežnícka a ZŠ Gorazdova, 45 
žiakov na ZŠ Komenského, 26 žia-
kov na ZŠ sv. Margity a 18 žiakov na 
ZŠ Slovanská. Elektronickú formu 
testovania využilo len 25 žiakov na 
ZŠ Mládežnícka.

Aktuality z púchovských základných škôl Výberové konanie
Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky 
Materskej školy, Nosice 221, Púchov 
s nástupom 1. 1. 2017.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. získanie profesijných kompetencií podľa 
§7 a §34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a §1 Vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifi-
kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov, 
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie,
4. bezúhonnosť v zmysle §9 zákona  
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
§ 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov
5. zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona 
NR SR č. 317/2009 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška do výber. konania,
- štruktúrovaný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní,
- písomný návrh koncepcie rozvoja MŠ,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mes.,
- lekárske potvrdenie o zdrav. spôsobilosti 
na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ,
- písomný súhlas so spracovaním osobných 
údajov na účely výberového konania.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné pred-
poklady a požiadavky, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho 
začatím.
Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi 
v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a 
požiadavkami doručte osobne do podateľne 
Mestského úradu Púchov, alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad Púchov, Štefáni-
kova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej 
obálke označenej nápisom „Neotvárať – 
VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ do 15.12.2016 
do 12.00 hod.

Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta
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Počas októbra 2016 otvorili prvé tri 
športové multifunkčné ihriská na 
stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK). Nové športové 
priestory slúžia študentom stredných 
škôl v rámci hodín telesnej výchovy a 
svedčia o značných investíciách kraja 
do školstva v posledných rokoch.

V utorok 15. novembra 2016 slávnost-
ne prestrihli pásku už na 4. multifunkč-
nom ihrisku na Strednej priemyselnej 
škole (SPŠ) v Dubnici nad Váhom za 

Študenti na Považí sa tešia z nových multifunkčných ihrísk

účasti trenčianskeho župana Jaroslava 
Bašku, podpredsedu TSK Jozefa Trs-
tenského, riaditeľa domácej SPŠ Pavla 
Bagina i riaditeľky dubnického gym-
názia Adriany Vančovej, prítomní boli 
i ďalší vzácni hostia a študenti oboch 
stredných škôl. Predseda TSK Jaroslav 
Baška zaspomínal na svoje študentské 
časy, ktoré strávil v laviciach dubnickej 
SPŠ a s potešením odovzdal súčasným 
študentom do užívania nové multi-
funkčné ihrisko: ,,Ihrisko budú využívať 
nielen študenti SPŠ, ale aj neďalekého 
gymnázia. Vedľa multifunkčného ihris-

ka je aj ďalšie vedľajšie ihrisko spolu 
s bežeckým oválom. Športový areál 
bude otvorený aj pre verejnosť mimo 
vyučovacích hodín.“ Hodnota inves-
tície do celého športového areálu v 
areáli SPŠ v Dubnici nad Váhom sa po-
hybuje na úrovni 250 tisíc eur.

V poradí 5. a 6. multifunkčné ihrisko 
slávnostne otvorili na Strednej priemy-
selnej škole (SPŠ) v Považskej Bystrici a 
na Strednej odbornej škole obcho-
du a služieb (SOŠOaS) v Púchove v 
piatok 18. novembra 2016. Celková 
hodnota investície na SPŠ v Považskej 
Bystrici sa pohybuje na úrovni 110 tisíc 
eur a na SOŠOaS v Púchove na úrovni 
116 tisíc eur. Finančné prostriedky na 
vybudovanie multifunkčných ihrísk sú 
z rozpočtu TSK.

Celkovo sa v tomto roku otvorilo 6 
multifunkčných ihrísk. Okrem vyššie 
spomínaných ihrísk už aktívne vyu-
žívajú nové športové priestory žiaci 
Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, Gym-
názia V. B. Nedožerského v Prievidzi 
a Strednej odbornej školy v Partizán-
skom.                                          www.tsk.sk

Po krajských cestách 
jazdí 30 modrých 
autobudov novej 
generácie
Tridsiatka moderných autobusov 
novej generácie SAD Trenčín, a. s., na 
krajských cestách pribudla v prvej 
polovici novembra aj vďaka čiastke z 
rozpočtu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK). Z ciest tak vymiznú 
posledné vozidlá, ktoré nespĺňali eu-
rópske normy.
Sú komfortnejšie, modernejšie, ale 
hlavne bezpečnejšie. Modré autobusy 
Crossway odvezú od 76 do 88 cestu- 
júcich, ktorým okrem klimatizova-
ných priestorov a bezpečnostných 
pásov ponúknu aj možnosť bezplat-
ného pripojenia na WiFi. Nové auto-
busy prímestskej autobusovej dopra-
vy (PAD) sú od piatka 11. novembra 
nasadené na všetkých prevádzkach 
SAD Trenčín, a. s., teda v Považskej 
Bystrici, Púchove, Ilave, Trenčíne, No-
vom Meste nad Váhom aj na Myjave. 
Tridsiatka vozidiel je koncipovaná 
podľa najprísnejších európskych nori-
em. Vozidlá disponujú čelnými i boč-
nými elektronickými informačnými 
tabuľami na zlepšenie orientácie ces-
tujúcej verejnosti na frekventovaných 
zastávkach.

Na zimnú údržbu je Správa ciest TSK 
vyzbrojená takmer 170 mechanizmami 
Celkovo má Správa ciest TSK na túto 
zimnú sezónu k dispozícii 67 sypačov, 
14 traktorov s pluhom, 7 traktorov sy-
pačov, 8 snehových fréz, 3 grédre a 27 
nakladačov. Zo zazmluvnených strojov 
cestárom pomôže ďalších 43 mechaniz-
mov a dopravných prostriedkov, medzi 
nimi okrem už spomenutých napr. aj 
buldozér či nákladné vozidlo s pluhom. Z 
chemického hľadiska má SC TSK pripra-
vených na zimnú údržbu viac ako 5 300 
ton zmiešaného posypového materiálu 
(kamenná drva a chlorid sodný) a takmer 
22 tisíc ton nezmiešaného posypového 
materiálu (chlorid sodný, kamenná drva 
a iný materiál). Zimnú údržbu vykonáva 
SC TSK prostredníctvom 11 cestmajster-
stiev rozmiestnených  na území kraja, a 
to v okresných mestách Trenčín, Myjava, 
Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Považská 
Bystrica, Púchov, Bánovce nad Bebra-

vou, Prievidza, Partizánske, ďalej v Nit-
rianskom Rudne a Nitrianskom Pravne. 
Zjazdnosť cestných komunikácií, bez-
pečnú a plynulú cestnú premávku a vý-
kony zimnej služby bude zabezpečovať 
177 vodičov a 44 dispečerov. Nepretržitá 
dispečersko-spravodajská služba v rámci 
zabezpečenia jednotného informačné-
ho systému zimnej spravodajskej služby 
vo všetkých krajoch na Slovensku je za-
bezpečovaná z poverenia Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR od 1. novembra 2016. 
Počas zimného obdobia bude možné 
sledovať zjazdnosť ciest a pohyb vozidiel 
zimnej údržby aj on-line a to na webo-
vom sídle TSK v sekcii Doprava; Zjazd-
nosť ciest, uzávierky a opravy, resp. na 
webovom sídle SC TSK v časti Mapa zim-
nej údržby, resp. on-line na portáli 
www.bellmet.eu.
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Mestská polícia Polícia informuje

Opitá vodička prerazila bránu na dome

Auto skončilo vo vodnej nádrži Ihrište
Chorbonosť na respiračné 
ochorenia v okrese stúpla

Na cestách Púchovského okresu sa v 46. kalendár-
nom týždni stali dve dopravné nehody. Nikto pri nich 
neutrpel smrteľné zranenie, jeden človek sa zranil 
ľahko. Pri jednej z nehôd zistili u vodičky alkohol v 
dychu.

V utorok 15. novembra došlo k dopravnej nehode 
na miestnej komunikácii na Továrenskej ulici v Pú-
chove. Vodič osobného motorového vozidla Škoda 
Felícia sa počas cesty smerom z centra mesta do 
Horných Kočkoviec dostatočne nevenoval vedeniu 
motorového vozidla a nesledoval situáciu v cestnej 
premávke. Prešiel s vozidlom 
do protismeru a narazil do zá-
bradlia nad potokom. Pri ne-
hode sa nikto nezranil, skúška 
na alkohol u vodiča bola nega-
tívna.

V nedeľu 20. novembra krát-
ko po druhej hodine nadránom 
sa stala dopravná nehoda na 
ceste I/49 v obci Dohňany. Vo-
dička osobného motorového 
vozidla Seat Ibiza sa na ceste 
z Púchova smerom na štátnu 
hranicu s Českou republikou 
dostatočne nevenovala vede-
niu motorového vozidla, prešla 
s ním do protismeru a násled-
ne prerazila vstupnú bránu do 
rodinného domu vedľa cesty. 
Následne došlo k poškodeniu 

oplotenia domu aj samotného rodinného domu. Vo-
dička pri nehode utrpela ľahké zranenie, pri dychovej 
skúške je namerali 2,08 promile alkoholu. Na mieste 
nehody zasahovali traja príslušníci Hasičského a zá-
chranného zboru z Púchova s technikou AHZS MB 
Atego. Hasiči poskytli zranenej vodičke do príchodu 
zdravotníkov ZZS predlekársku prvú pomoc. Na ha-
varovanom vozidle vykonali požiarno-bezpečnostné 
opatrenia a následne asistovali príslušníkom polície 
pri zabezpečení a dokumentovaní miesta udalosti.

 KR PZ Trenčín     

V stredu 23. novembra, po tretej hodine popoludní 
bola ohlásená dopravná nehoda osobného moto-
rového vozidla, ktoré zišlo z komunikácie a zostalo 
uviaznuté v rybníku – vodnej nádrži Ihrište, ktorá je 
lovným revírom púchovskej miestnej rybárskej orga-
nizácie. Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru z Púchova s technikou 
AHZS MB Atego. Po príchode hasičov na miesto uda-

losti hasiči zistili, že vozidlo je uviaznuté v miestnom 
rybníku. Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil, ani z 
vozidla neunikali prevádzkové kvapaliny. Hasiči au-
tomobil zaistili pomocou navijaka a po zdokumen-
tovaní dopravnej nehody políciou vozidlo vytiahli na 
miestnu komunikáciu a zabezpečili proti ďalšiemu 
pohybu. 

KR HaZZ Trenčín

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Púchovskom okrese klesla v októbri medzimesačne 
o 0,06 percenta na úroveň 4,77 percenta. Bola druhá 
najnižšia v Trenčianskom samosprávnom kraji, pod 
úroveň Púchovského okresu sa v októbri dostal okres 
Myjava, kde miera nezamestnanosti klesla medzime-
sačne o 0,30 percenta na úroveň 4,65 percenta. Do 
evidencie úradu práce pribudlo v októbri v Púchov-
skom okrese 139 uchádzačov o zamestnanie, z evi-
dencie ich bolo vyradených 155. 

Pri 22.780 ekonomicky aktívnych obyvateľov Pú-
chovského okresu bolo v evidencii Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny v októbri 1272 uchádzačov o za-
mestnanie, z nich bolo 661 žien. Osôb so zdravotným 
postihnutím evidovali na úrade práce v Púchovskom 
okrese 86. Bez práce nebolo rovnako 130 absolven-
tov škôl, z nich 52 boli absolventi vysokých škôl a 78 
absolventi stredných škôl. 

Napriek poklesu miery nezamestnanosti aj naďa-
lej pretrváva nepriaznivý stav v nezamestnanosti 
mladých ľudí. V októbri evidoval úrad práce v Pú-

chovskom okrese 413 uchádzačov o zamestnanie 
mladších ako 30 rokov, čo viac ako tretine všetkých 
nezamestnaných v okrese Púchov. V evidencii úradu 
práce je tiež 220 uchádzačov o zamestnanie starších 
ako 55 rokov, z nich 47 bolo v októbru starších ako 
60 rokov.

Priemerná miera nezamestnanosti v Trenčianskom 
kraji sa v októbri medzimesačne znížila o 0,37 percen-
ta na 6,19 percenta. Najvyššia priemerná evidovaná 
miera nezamestnanosti bola v októbri v Trenčian-
skom kraji v okrese Prievidza - 8,38 percenta. Nasle-
dovali okresy Partizánske (7,16 percenta), Považská 
Bystrica (6,80 percenta), Bánovce nad Bebravou (5,90 
percenta), Ilava (5,38 percenta), Nové Mesto nad Vá-
hom (5,08 percenta), Trenčín (4,87 percenta), Púchov 
(4,77 percenta) a Myjava (4,65 percenta).

Priemerná nezamestnanosť klesla na Slovensku 
v októbri o 0,34 percenta na 9,08 percenta. Najvyš-
šia nezamestnanosť bola v októbri okrese Rimavská 
Sobota (25,26 percenta), najnižšia v okrese Galanta 
(3,66 percenta).                      (r) 

Každý tretí nezamestnaný v Púchovskom 
okrese je mladší ako tridsať rokov

Ilustračná snímka: KR PZ Trenčín

Po niekoľkotýždňovom poklese chorobnosti 
na akútne respiračné ochorenia v Púchovskom 
okrese došlo v minulom týždni k obratu. Chorob-
nosť stúpla o takmer 200 prípadov na 100.000 
obyvateľov a dosiahla hodnotu 1529 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Bola piata najnižšia spome- 
dzi okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Priemerná chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia dosiahla v Trenčianskom kraji v minu-
lom týždni hodnotu 1621 ochorení na 100.000 
obyvateľov a v porovnaní s predchádzajúcim týž-
dňom stúpla o 5,44 percenta. Najvyššia špecifická
chorobnosť na chrípku bola vo vekovej skupine 
detí do päť rokov. 

Z celkového počtu ochorení bolo v Trenčian-
skom kraji 447 ochorení na chrípku. Chorobnosť 
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 
32,64 percenta. Najvyššia vekovo špecifická cho-
robnosť na chrípku bola vo vekovej kategórii mlá-
deže od 15 do 19 rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v Trenčianskom 
kraji v okrese Bánovce nad Bebravou - 2536 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov, najnižšia v okrese v 
Považskobystrickom okrese - 1259 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Pre chrípku museli tento 
týždeň v kraji prerušiť školskú dochádzku v jed-
nej základnej škole a jednej materskej škole. Ani 
jedna z nich nebola v Púchovskom okrese. Infor-
moval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
Trenčíne.                (r) 

Po strechách garáží...
Hliadka mestskej polície zasahovala na Nimnic-

kej za kostolom, kde po strechách garáží behali 
detí. Dvoch štrnásťročných chlapcov z Nimnice a 
z Púchova mestskí policajti v záujme ich bezpeč-
nosti a ochrany majetku z priestorov vykázali.

Nebezpečný poklop
Hliadku mestskej polície privolali k areálu želez-

ničnej stanice, kde bol na ceste I/49 poškodený 
kanalizačný poklop. Na nebezpečné miesto prišli 
aj pracovníci vodohospodárskej spoločnosti, ktorí 
zistili poškodenie obruby poklopu. Nebezpečné 
miesto na ceste vodári riadne označili, opravu po-
klopu zabezpečia vo vlastnej réžii. 

Poradili si...
Na oddelenie mestskej polície sa obrátil pra-

covník, ktorý mal na starosti montáž kamerové-
ho systému. Policajtov informoval, že na mieste, 
kde chceli osadiť stĺp pre kamerový systém, stojí 
osobné motorové vozidlo, ktoré im znemožňuje 
montáž stĺpu. Hliadka prostredníctvom evidencie 
vozidiel zistila majiteľa automobilu. Ten však bol 
v zahraničí a s autom sa nedalo pohnúť. Hliadka 
mestskej polície napokon pomohla stĺp kamero-
vého systému osadiť aj napriek prítomnosti auto-
mobilu. 

Do zberných surovín?
Mestských policajtov privolali na Okružnú ulicu, 

kde bol pred jedným z bytových domov odkrytý 
kanál. Kryt zo šachty niekto ukradol, hrozilo reál-
ne nebezpečenstvo úrazu. Hliadka našla človeka z 
vedenia bytového spoločenstva, v ktorého správe 
bol aj odkrytá šachta. Kompetentní zabezpečili 
provizórne zakrytie šachty drevenou paletou a 
prisľúbili následne riadne zakrytie šachty.  

Chorobnosť
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Na slovíčko s riaditeľkou Základnej umeleckej školy  
Mgr. Zdenkou Tunegovou
Základnú umeleckú školu navštevujú deti, aby rozvíjali svoj talent a zdoko-
naľovali svoje zručnosti v hudobnom, tanečnom alebo výtvarnom odbore. 
Tento školský rok chodí do ZUŠ v Púchove rekordný počet žiakov. 
Mgr. Zdenka Tunegová je riaditeľkou umeleckej školy druhé funkčné obdo-
bie. Práca s deťmi ju napĺňa a je pyšná na to, aké má škola vytvorené meno. 

Pani riaditeľka, predstavte sa naším čitateľom.
Pochádzam z neďalekej dedinky Dohňany. Keď 
som mala osem rokov, presťahovali sme sa s rodič-
mi do Považskej Bystrice. Paradoxom je, že som za-
čala chodiť práve do tejto Základnej umeleckej ško-
ly v Púchove. Moje prvé koncerty boli ešte v starom 
osvetovom dome. Vtedy som vôbec netušila, že za 
pár rokov budem v ZUŠ učiť. Získala som veľký vzťah 
k hudbe od mojich rodičov – moja mama nádher-
ne spievala, viedla nás k tomu aj so súrodencami a 
preto ma aj prijali do ZUŠ, ktorá sa ešte v tom čase 
volala Ľudová škola umenia. Začala som sa učiť hru 
na akordeón. Po absolvovaní ZUŠ som pokračovala 
na gymnáziu a potom som sa rozhodla študovať na 
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Študovala som slovenský jazyk a hudobnú 
výchovu. Po skončení štúdia som vôbec neváhala, 
keď som dostala ponuku učiť vo vtedajšej Ľudovej 
škole umenia v Púchove. Nastúpila som sem v roku 
1978 ako učiteľka a od tohto obdobia som tu stále. 
Celý môj život som učila hudobnú náuku a aj pár 
hodín hry na akordeón. Riaditeľkou som od roku 
2009, teda druhé funkčné obdobie. 

Ako by ste sa charakterizovali? 
Milujem deti a práca s nimi ma veľmi napĺňa. Deti 
sú veľkou radosťou. Napriek tomu, že už mám dosť 
vysoký vek, stále cítim, že som u detí obľúbená. My-
slím si, že by ma mali charakterizovať skôr iní, nie ja 
sama. Aj keď sama o sebe viem, že som empatická 
a priateľská. Snažím sa s každým dobre vychádzať a 
hľadať spoločné riešenia. 

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy?  
Som veľmi šťastná, že škola má dobré meno. Toto 
dobré meno šírime nielen v okolí, ale aj v rámci 
Slovenska. Žiaci získavajú vo všetkých odboroch 
úspechy a dokonca máme aj absolútnych víťazov 
súťaží – klavírnej, či akordeónovej. Naše výtvarníč-
ky reprezentujú Slovensko v zahraničí. Získali sme 
ceny v Poľsku alebo Japonsku a šírime dobré meno 

školy, aj mesta Púchov. Našu školu tiež reprezentujú 
dva vynikajúce súbory – Detská ľudová hudba pod 
vedením pána učiteľa Ivana Sadloňa a Detský spe-
vácky zbor „Be Happy“, ktorý vedie pani učiteľka Má-
ria Jašurdová. Tretím telesom, na ktoré som pyšná je 
spevácky zbor učiteliek s názvom „Harmony“, ktorý 
takisto vedie pani učiteľka Jašurdová. Pracujem vo 
veľmi dobrom kolektíve. Naši učitelia, sú mojimi 
kolegami niekoľko rokov. Veľmi ma teší, že do našej 
ZUŠ sa vrátilo desať mladých učiteľov, ktorí sú všetci 
našimi bývalými absolventmi. Sú to všetko mladí, 
tvoriví ľudia, ktorí okrem toho, že výborne vyučujú, 
organizujú stále nejaké akcie a to nielen tu v škole, 
ale celkovo v meste Púchov a jeho okolí.

Koľko detí momentálne navštevuje ZUŠ?
Našu školu tento rok navštevuje 763 žiakov, z toho 
489 je v samotnom meste Púchov v troch odboroch 
- hudobnom, výtvarnom a tanečnom. Počas dlhých 
rokov mojej praxe som sa s takým veľkým počtom 
žiakov ešte nestretla. Elokované pracovisko v Beluši 
navštevuje 90 žiakov, v Lednických Rovniach máme 
momentálne 115 žiakov a v Záriečí 60. Na všetkých 
elokovaných pracoviskách vyučujeme len dva od-
bory – hudobný a výtvarný. Tento rekordný počet je 
aj vďaka požiadavke, ktorá prišla zo strany okolitých 
obcí. Nikdy v živote sa v obciach neučili napríklad 
husle, trubka, alebo violončelo, ale v posledných ro-
koch sa učia všetky hudobné nástroje, rovnako ako 
v ZUŠ v Púchove. 

Aké sú vaše plány zo ZUŠ v budúcnosti? 
Naše pracovné plány by som rozdelila na dve ob-
lasti. Jedna je samozrejme naďalej pokračovať v na-
šej činnosti, to znamená nielen vyučovať mladých 
umelcov, ale reprezentovať celkový kredit, ktorý 
sme počas rokov dosiahli. V októbri sme začali ot-
vorením koncertnej sezóny a teraz nás najbližšie 
čaká benefičný koncert pre Úniu nevidiacich alebo 
hudobný večer, kde je vždy pozvaný nejaký zaují-
mavý hosť. Potom nás čaká už samotný slávnostný, 

vianočný koncert v katolíckom kostole. Ďalší veľko-
lepý koncert bude 24. januára v Dome kultúry, kto-
rý je zároveň novoročným v spolupráci s mestom. 
Počas roka je pripravené veľké množstvo koncer-
tov a vystúpení. Druhá časť plánov do budúcna sa 
týka najmä rekonštrukcií. Potrebujeme rekonštruk-
ciu vyššej budovy, nižšiu sme stihli už veľmi pekne 
upraviť. V spolupráci s pánom primátorom a s pani 
architektkou teraz budeme pripravovať plán na re-
konštrukciu tejto vyššej budovy. Veľmi potrebujeme 
mať svoju vlastnú výstavnú sieň alebo galériu, pre-
tože zatiaľ slúži naša koncertná sála zároveň aj ako 
výstavná.  Aby sme mohli nechať obrazy dlhšie vy-
stavené, tak sme spoločne uvažovali, že zrekonštru-
ujeme povalu a vytvoríme tak stálu galériu. Chystá-
me sa tiež opravovať strechu a fasádu školy. 

Akým koníčkom sa rada venujete vo voľnom čase?  
Voľného času nemám veľa, ale keď prídem po práci 
domov, veľmi rada relaxujem pri dobrej knihe. Keď 
pozerám televíziu, tak popritom rada pletiem, alebo 
vyšívam. Najradšej pletiem pulóvriky pre moje štyri 
vnúčatká. Keď je pekné počasie rada idem na pre-
chádzku do prírody načerpať energiu. Samozrejme, 
každú voľnú chvíľu sa snažím naplno stráviť so svo-
jou rodinou. 

Prezradíte životné motto, ktorým sa riadite?
Ako som už spomínala, držím sa vo svojom živote 
motta: „Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili 
tebe.“ Snažím sa byť ku ľuďom taká, aby sa mi to 
dobré, čo do nich investujem, vracalo naspäť. Teším 
sa, že aj v mojej práci toto motto funguje. Sme neu-
stále priateľský, tvorivý kolektív a navzájom si vieme 
pomôcť. 

 Zhovárala sa Barbora Krchňavá
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Do Púchovských čarbaníc sa prihlásilo 434 výtvarných diel
V posledných týždňoch končiaceho 
sa roka sa mohli deti z materských aj 
základných škôl do desať rokov za-
pojiť do výtvarnej súťaže Púchovské 
čarbanice. Za štyri roky ich trvania 
si na ne púchovská verejnosť veľmi 
dobre zvykla, o čom svedčí bohatá 
účasť. Do aktuálneho štvrtého roč-
níka Púchovských čarbaníc učitelia 
alebo rodičia prihlásili dohromady 
434 výtvarných diel.
Téma súťaže bola voľná, pretože ako 
tvrdí autor a koordinátor projektu 
viceprimátor Roman Hvizdák: „Ne-
chceli sme limitovať detský svet 
fantázie.“  

Hlavnou myšlienkou výtvarnej sú-
ťaže je podporiť zručnosť a fantáziu 
detí a objaviť ich talent. 
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsled-
kov sa uskutočnilo v 24. novembra 
v reštaurácii Marczibányi na Námestí 
slobody. Cenu poroty si odnieslo cel-
kom 52 detí - autorov kresieb alebo 
malieb. 
A podľa prísľubu R. Hvizdáka od stre-
dy 30. novebra si budete môcť všet-
ky výtvarné práce prezrieť na plote 
púchovského detského domova 
prostredníctvom nainštalovaného 
pvc banneru.  

-r-

V Púchovskom magazíne
uvidíte aj tieto reportáže:
• Viac ako hodinovou neverejnou diskusiou 
   k poradovníku na mestské byty sa netradične začínala komisia dopravy      
   služieb a bytovej politiky
• Primátor odovzdal študentom mestské štipendium
• November využilo mesto na avizovanú jesennú výsadbu zelene 
   v hodnote takmer 19 tisíc eur
• SOU služieb má nové multifunkčné ihrisko
• Noc v divadle: dom kultúry ponúkol sedem predstavení
• Detské divadelné štúdio Ochotníček oslávilo 45. rodeniny
• Navštívili sme študentov univerzity tretieho veku v Pov. Bystrici
• Kedy je čas vyhľadať detského psychológa?
• Vývoz smetí je oblasťou, v ktorej by mohlo mesto výrazne ušetriť
• Púchovskí hokejisti vyhoreli aj v zápase s Dubnicou nad Váhom
• Volejbalistky juniorky skončili doma s plným počtom 
   bodov, prekvapenie kola sa zrodilo v zápase žien

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h

OTVÁRACIE  HODINY  PÚCHOVSKÉHO  MÚZEA:
UTOROK:  9:00 - 11:00  ŠTVRTOK: 15:00 - 17:00
NEDEĽA: 14:00 - 16:00 

VSTUPNÉ: DOSPELÝ 1,5 €. ZĽAVNENÝ LÍSTOK 1 €  (deti, študen-
ti, dôchod., ZŤP). V prípade záujmu o prehliadku múzea mimo 
vyhradený čas volajte +421 905 915 835.



píšete nám PÚCHOVSKÉ NOVINY12

Dana Dedičová: Ako krásne vonia nová kniha...

V  dnešnom modernom, 
no  zároveň uponáhľa-
nom svete plnom počí-
tačov, mobilov, tabletov 
a  iných technických 
zázrakov, akosi poma-
ly začíname zabúdať, 
ako krásne vonia nová 
kniha. Malí aj veľkí ško-
láci v  Základnej škole 
s  materskou školou J. 
A. Komenského v Led-
nici si však 10. novembra 2016 túto nenapo-
dobiteľnú vôňu pripomenuli tým najlepším spô-
sobom – stretnutím s  ozajstným spisovateľom. 
V tento deň dopoludnia medzi nich totiž zavítal 
pán Štefan Kaštýľsky, ktorý je autorom dvoch 
prekrásnych knižiek s  názvami Kamenné pan-
ny a Tajomné príbehy zo stredného Považia 
a okolia.
Najmä menší drobci sa na uja spisovateľa veľmi 
tešili a pri spoločnom stretnutí v školskej knižnici 
so zatajeným dychom počúvali, ako si kedysi dáv-
no jeden malý chlapec začal horlivo zapisovať do 
zošita vypočuté zaujímavé príbehy. S  pribúdaj-
úcimi rokmi chlapec vyrástol a dospel, zápisky 
v zošitku trochu vybledli, ale veľká túžba podeliť 
sa o  ne s  ostatnými zostala. A  tak napokon po 
dlhých rokoch svetlo sveta uzreli spomínané dve 
nádherné knižky plné povestí z  nášho regiónu. 
Keďže Lednica je malebná dedinka učupená 
pod zrúcaninou kedysi chýrneho stredovekého 

hradu a  má 
naozaj pes-
trú a  bohatú 
históriu, zopár 
lednických po-
vestí sa dostalo 
aj do výberu 
p. Kaštýľskeho. 
Nadšení žiaci 
mali to šťastie, 
že si jednu z nich 
“vychutnali“ v po-
daní samotného 

autora. Páčilo sa im jeho roz- právanie, čítanie, 
odpovede na zvedavé otázky, zaujali ich aj prine-
sené knižky s čarovnými ilustráciami. Samozrejme, 
deťúrence sa nechali poľahky nahovoriť i na vzá-
jomnú spoluprácu a prisľúbili ujovi spisovateľovi, 
že sa vyberú na výzvedy a pokúsia sa od tých oveľa 
skôr narodených vymámiť ďalšie tajuplné príhody 
či dobrodružstvá. Dohodli sa, že si ich spolu vyroz-
právajú, prípadne nakreslia pri ďalšom príjemnom 
stretnutí – ale to už bude zase iný príbeh ...
Komenský, ktorého meno naša škola s  patričnou 
dávkou hrdosti nosí, kedysi dávno povedal: „Kto 
sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si kni-
hy.“ Sme veľmi radi, že aj vďaka takým vydareným 
podujatiam, akým stretnutie s  p. Štefanom Kaš-
týľskym bezpochyby bolo, sa nám úspešne darí 
tento odkaz napĺňať.

           Mgr. Dana Dedičová,
ZŠ J. A. Komenského, Lednica

Vyplnený kupón vystrihnite a vhoďte do schránky 
v galérii vestibulu domu kultúry (divadla). 
Podporte našich súťažiacich svojím hlasom 

a budete zaradení do žrebovania 
o 3 x 2 vstupenky do kina. 
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KULTÚRA KINO
Streda 30. 11., zasadacia miestnosť, 17.30 h

KURZ  AKVARELOVEJ  MAĽBY  PRE  DOSPELÝCH
Kurz je zameraný na výučbu praktického zvládnutia techniky akvarelu. Na prvom stretnutí sa na-
učíte miešanie farieb, techniku vrstvenia a iné poznatky, ktoré na druhom stretnutí využijete k pri 
maľbe vlastného zimného motívu na špesiálny papier formátu A3/A4, ktorý si odnesiete domov 
v peknom rámiku. Kurz povedie Maja Baláž. 
Cena za 2 x  2,5 hodiny je 25 €. Prihlášky na tel. 0908 718 662, dkpuchov@gmail.com.

Streda 7. 12., veľká sála, 19:00 h 

BOLO... JE... BUDE...
Prajeme Vám...  VIANOČNÝ KONCERT
Cena: 12 €, balkón 11 €.

Nedeľa 11. 12., veľká sála, 18.00 h

SVET  PODĽA  HELEN  ALEBO  MAĽOVANIE  KVAPIEK
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

15. 12., 18:00 h

PAVEL  HIRAX  BARIČÁK
Motivačná prednáška. Pavel Hirax Baričák je autorom mnohých bestsellerov, ako napríklad nie-
koľkých Šlabikárov šťastia, románov, básnických zbierok a cestopisov. 
Vstupné 5 €.

Pondelok 26.12., veľká sála, 18:00 h 

VESELIE... vianočná repríza
Reprezentačný program FS Váh k 45. výročiu založenia súboru.
Vstupné 4 €.

Streda 30. 11., 19:30 h

ČERVENÝ  PAVÚK
Precízne vystavaný psychologický triler sa vnára do spletitého príbehu fascinácie zlom, ktoré sa 
skrýva na miestach, kde by sme ho nečakali. Karol, obyčajný mladý muž, narazí na staršieho muža 
a začne sa domnievať, že je obávaným sériovým vrahom – Červeným pavúkom, ktorý už dlhšie 
desí obyvateľov Krakova. Začína byť mužom posadnutý a začne ho sledovať. Medzitým spoznáva 
Danku, o niečo staršiu fotografku, ktorá pracuje pre miestne noviny. Karol je priťahovaný láskou 
a fascinovaný smrťou a čoskoro bude musieť urobiť najdôležitejšie rozhodnutie svojho života.
MN 15 rokov – Poľsko, ČR, SR – ASFK  – 98 ´-  titulky - thriller. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 2. 12., 15:30 h;   Nedeľa 4. 12., 15:30 h

Vaiana - 3 D
Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili  prastarí moreplavci a ob-
javovali nové ostrovy Oceánie... potom ale ich plavby na celé tisícročie ustali... nikto nevie prečo.  
Od tvorcov Zootropolis a Ľadové kráľovstvo.
MN 7 rokov – USA – Saturn – slovenský dabing – animovaný. Vstupné  5 € - 3 D.

Piatok 2. 12., 17:30 h;   Sobota 3. 12.,17:30 h

SANTA  JE  STÁLE  ÚCHYL
Billy Bob Thornton sa predstavuje v jednej zo svojich najlepších filmových úloh.Odpudivo neo-
dolateľný zlodej Willie je stále alkoholik, stále sukničkár a už zase na dne. Znovu si teda oblečie 
kostým Santu  a neochotne spojí sily s bývalým parťákom Markusom, aby na Vianoce vykradli 
centrálu jednej  skorumpovanej chicagskej charity. Po viac ako jedenástich rokoch vzniklo pokra-
čovanie Santu, ktorý je všetko, len nie ľudomil. 
MN 12 rokov – USA – Magic Box Slovakia – 81´ - titulky - čierna komédia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 3. 12.,19.30 h, 2- D;  Nedeľa 4. 12., 17:30 h, 3 - D

UNDERWORLD:  KRVAVÉ  VOJNY
Už po piatykrát si Kate Beckinsale oblečie kostým Selene a v pokračovaní filmovej série Under-
world s podtitulom Krvavé vojny sa pokúsi zastaviť odveký boj medzi lykanmi a upírmi.
MN 15 rokov –USA – Itafilm  – titulky – akčný horor. Vstupné 4 € - 2 D; 5,50 € - 3 D.Predaj vstupeniek v pokladni kina:     

po, ut: 10 .00 - 12.00 st, št, pia: 16.00 - 20.00    so, ne: vždy hodinu pred každým predstavením 
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Útulok OZ Hafkáči 

KONTAKT: 
0911 290 983  

facebook.com/hafkaci

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 29. 11.
1. Pizza s krevetami a jarnou cibuľkou
2. Zapekané cestoviny so šunkou, 
šampiň., hráškom a rajč. omáčkou 
3. Salsiccia (jemne pikantná klobása) 
s domácimi hranolkami a omáčkou 

Streda: 30. 11.
1. Pizza pazza – bláznivá pizza so 
všetkým 
2. Fussilli s brokolicou a slaninkou 
3. Bravčová kotleta, opekané zemiaky

Štvrtok: 1. 12.
1. Pizza s baklažánom
2. Spaghetti Carbonara, parmezán 
3. Hovädzia roláda so zeleninovým 
rizotom 

Piatok: 2. 12. 
1. Pizza mare
2. Zeleninové lasagne
3. Pražma na grile so zemiakmi a 
zeleninou 

Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 29. 11.
Cícerová
1. Hovädzí Rumpsteak na grilovaných 
hubách, pečené zemiaky
2. Čína z kuracieho mäsa, basmati ryža
3. Zapekaná brokolica v syr. omáčke

Streda: 30. 11.
Francúzska 
1. Kurací steak s parenou zeleninou a 
zemiakmi
2. Segedínsky guláš, knedľa
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka

Štvrtok: 1. 12. 
Frankfurtská, rožok
1. Pečené rebrá s grilovanou kukuri-
cou, pečený zemiak
2. Hovädzie s hubovou omáčkou, 
knedľa
3. Tvarohové knedle plnené nutelou, 
Granko, maslo

Piatok: 2. 12.
Strúčková
1. Morčací Gordon Blue, štuchané 
zemiaky, paradajkový šalát
2. Špargľové rizoto s grilovanou 
bravčovou panenkou
3. Tortellini s rejč. omáčkou a syrom

Happy burger 
Cena menu 3,50 Є
Utorok: 29. 11.
Šošovicová s údeninou
1. Gazdovský kurací rezeň, zemiaková 
kaša, obloha
2. Bravčové rizoto so zeleninou, 
strúhaný syr, čalamáda
3. Cestovinový šalát s tuniakom

Streda: 30. 11.
Krémová cesnaková s opeč. chlebom
1. Vyprážané vykostené kuracie 
stehno, slovenský šalát
2. Bravčové ragú na víne, ryža
3. Burger s vypráž. syrom, hranolky

Štvrtok: 1. 12.
Slepačí vývar s rezancami
1. Španielsky vtáčik, ryža, obloha
2. Kuracie prsia s nivovou omáčkou, 
zemiaková kaša
3. Vyprážaný zeler, hranolky, obloha

Piatok: 2. 12.
Polievka: Rajčinová s cestovinou
1. Pečené kuracie stehno, ryža, obloha
2. Vyprážaný pangasius, varené 
zemiaky, obloha

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 29. 11.
Hrášková s bylinkovou mrveničkou
Zemianska
1. Kuracia pikantná zmes s olivami, 
am. zemiaky, zeleninové obloženie
2. Bravčový plátok na pikantných 
slivkách, dusená ryža, obloha
3. Grilovaný  hermelín s anglickou 
zeleninou a brusnicovou omáčkou
Dezert: Maková kocka

Streda: 30. 11.
Hovädzí vývar s mäsom a rezancami
Frankfurtská s párkom 
1. Morčací špíz, varené zemiaky s 
pažítkou, paradajkový šalát 
2. Hovädzie varené s chrenovou 
omáčkou, varená knedľa
3. Jablková žemľovka
Dezert: Jogurtové rezy

Štvrtok: 1. 12.
Zeleninový boršč
Zemiaková krémová s kôprom
1. Mletý kur. rezeň v syr. cestíčku, ze-
miakovo-mrkvové pyré, červená repa
2. Hovädzí španielsky vtáčik, cestovi-
nová ryža, kyslá uhorka
3. Zeleninový šalát s grilovanými 
kúskami lososa
Dezert: Čokoládová roláda

Piatok: 2. 12.
Súkromná akcia

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Francúzska cibuľačka, syr
Krém z hlivy ustricovej
Domáca držková

Hlavné jedlá: 
1. Morčacie srdiečka na smotane, 
varená knedľa
2. Kuracia roláda, anglická zelenina, 
hermelínová omáčka
3. Vyprážané rybie filé, zemiakový 

majonézový šalát
4. Bravčové rizoto, kyslá uhorka
5. Králik na paprike a smotane, maslo-
vé halušky 
6. Hovädzí stroganov, cestovina 
7. Hovädzí Flank steak na grile, praže-
né ryžové rezance 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 29. 11.
Šošovicová s párkom
1. Kurací vyprážaný špíz, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
2. Medailónky z bravčovej panenky 
syrovej omáčke, gnocchi
3. Zemiaková baba, cmar

Streda: 30. 11.
Sedliacka
1. Varené bravčové stehno, kôprová 
omáčka, knedľa
2. Údená krkovička, zemiaková kaša, 
šalát z kyslej kapusty 
3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom

Štvrtok: 1. 12.
Polievka: Boršč
1. Morčacie soté, smotanovo-hríbová 
omáčka, ryža
2. Pikantná bravčová pečeň, lokše
3. Makovo-višňová štrúdľa, biela káva

Piatok: 2. 12.
Zatvorené  

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 29. 11.
Hlivová s bulgurom
Sedliacka hrachová
1. Bravčová kotleta na zelenom korení, 
dusená ryža, hranolky
2. Pečené kuracie stehno so syrovou 
kôrkou, dusená ryža, tekvicovo-jabl-
kový kompót
3. Debrecínske bravčové stehno, 
opekané zemiaky, kyslá uhorka
4. Tagliatelle so syrovým špenátom a 
parmezánom 

Streda: 30. 11.
Polievka: Slepačia s mäsovými kned-
ličkami a zeleninou
Hubová s mrveničkou 
1. Romantický kurací rezeň, dusená 
ryža, hranolky
2. Vyprážané bravčové rezance na 
anglickej zelenine, varené zemiaky s 
maslom
3. Pečená bravčová krkovička, dusená 
kapusta, kysnuté knedle
4. Domáce ovocné knedličky s 
orechmi/ opraženou strúhankou

Štvrtok: 1. 12.
Polievka: Zeleninová krémová s vyprá-
žaným hráškom 
Pekinská kuracia ostrá (vývarová)
1. Viedenská hovädzia roštenka, 

dusená ryža, hranolky
2. Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, 
encián, šampiňóny), zemiaková kaša, 
kapustový šalát
3. Údené bravčové stehno, hrachová 
kaša s restovanou cibuľkou, 3 ks chlieb 
4. Jablkový trhanec so škoricovou 
šľahačkou a karamelom 

Piatok: 2. 12.
Polievka: Morčacia s mäsom a 
rezancami
Paradajková
1. Šťavnatý kurací rezeň s broskyňou a 
nivovou penou, dusená ryža, hranolky
2. Važecká pochúťka v zemiakovej 
placke, zelenina
3. Špargľový balíček so šunkou a 
syrom v cestíčku, zemiaky s pažítkou, 
jogurtový dressing
4.Maslový losos na šaláte z horskej 
šošovice, citrón (baklažán, parmezán, 
rucola, paradajky)

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 29. 11.
Hŕstková s klobásou, chlieb
Slepačí vývar s rezancami
1. Zapečené kuracie prsia so syrovou 
krustou, americké zemiaky, čalamáda
2. Bravčová krkovička na čiernom pive, 
kyslá kapusta so slaninkou, knedľa
3. Vyprážaný zeleninový rezeň, ame-
rické zemiaky, tatárska omáčka
4. Ragú z morčacieho a teľacieho 
mäsa s lesnými hubami a smot., ryža

Streda: 30. 11.
Lososový krém so zemiak. chipsami
Hovädzí vývar s cestovinou
1. Kurací gyros, ryžový pilaf so zeleni-
nou a cícerom
2. Stroganov s údeným hovädzím ja-
zykom a smotanou, opekané zemiaky
3. Vyprážaný encián v zemiakovom 
cestíčku, opekané zemiaky,  dressing
4. Baraní guláš s červeným vínom a 
tirolskými knedlíkmi

Štvrtok: 1. 12.
Žobrácka s opeč. cibuľkou a slaninou
Hovädzí vývar s rezancami 
1. Kurací steak so zeleninovým rata-
touille, pečené zemiaky
2. Bravčový segedínsky guláš so 
smotanou, kysnutá knedľa
3. Parené buchty s lesným ovocím a 
tvarohom
4. Grilovaný losos so sušenými rajčina-
mi, kaparmi a olivami, varené zemiaky

Piatok: 2. 12.
Kelová so zemiakmi, chlieb
Slepačí vývar s rezancami
1. Zemiakové gnocchi s grilovaným 
kur. mäsom, hubami a špenátom
2. Bravčové karé na angl. spôsob, dus. 
karotka s hráškom, varené zemiaky
3. Bulgur s grilovanou zeleninou, 
cícerom a syrom feta

4. Hovädzie líčka po Sečuánsky s 
čínskou zeleninou a ryžou basmati 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 29. 11.
Ruský boršč, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Morčací filet s volským okom, 
dusená ryža, miešaný šalát
2. Obratený hovädzí rezeň, zemiakové 
pyré, zeleninové obloženie
3. Strapačky s kyslou kapustou a 
slaninkou

Streda: 30. 11.
Fazuľová so sušenými slivkami, chlieb
Hovädzí vývar so Julienne zeleninkou
1. Prírodný kurací „Gordon Blue“, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie
2. Drevorubačský bravčový steak, dus.
ryža, americké zemiaky, zel. obloha
3. Čučoriedkové parené buchty

Štvrtok: 1. 12.
Zemiaková na kyslo, chlieb 
Hyd. vývar s mäskom a rezancami
1. Kuracia kapsa s restovanými šampi-
ňónmi a oštiepkom, zemiakové pyré, 
čalamáda
2. Guláš z diviaka, domáca knedľa
3. Grilovaný hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami, pečivo

Piatok: 2. 12.
Špenátový krém, chlebové krutóny
Cesnaková číra so šunkou a syrom, 
chlebové krutóny
1. Kurací plátok zapečený  so šunkou, 
syrom a špargľou, dus. ryža, obloha
2. Balkánske čevapčiči, varené zemia-
ky, cibuľka, rajčina, horčica
3. Zeleninové rizoto, strúhaný syr, 
kyslá uhorka 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,30 Є 
Utorok: 29. 11.
Šošovicová na kyslo
1. Čevabčiči, horčica, cibuľka, tatárska 
omáčka, zemiaky
2. Palacinky s čokoládou a ovocím

Streda: 30.11.
Čínska 
1. Hovädzia roštenka, ryža
2. Farfalle s brokolicovou omáčkou 

Štvrtok: 1.12.
Šampiňónová s mrveničkou
1. Zapekané rezne so syrom, zemiaky
2. Fazuľový prívarok, volské oko, chlieb 

Piatok: 2.12.
Frankfurtská 
1. Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka
2. Zeleninový šalát s grilovaným 
kuracím mäsom, pizza tyčinky
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Divadelný súbor Makyta hlási comeback!

Sobotňajší večer patril premiérové-
mu predstaveniu a tým bolo defini-
tívne potvrdené znovuzrodenie DS 
Makyta. Okrem Helen sa v inscenácii  
vystriedali divadelné postavy ako na-
príklad známa hollywoodska hviez- 
da Marylin Monroe v podaní Petry 
Pobežalovej, či Charlieho Chaplina, 
ktorého zosobnil Ján Krump. Viac o 
divadelnom predstavení, obnove-
nom DS Makyta, pri tejto významnej 
príležitosti prezradil v nasledujúcom 
rozhovore režisér Peter Mešo. 

Pán režisér, ako vznikla myšlienka 
znovuzrodenia DS Makyta?
Ak sa mám priznať, nebola to tak cel-
kom moja myšlienka. Bolo tu dnes 
povedané, že súbor spoločne nero-
bil takmer jedenásť rokov. Celkovo 
absentovala táto značka. Išiel som na 
privátnu návštevu do Púchova, keď 
som sa stretol so Stankom Kozáčikom 
a ako sa hovorí, slovo dalo slovo. 

Viem, že ste rodák z Púchova. Ako 
sa na tento divadelný súbor dívate 
z pohľadu Púchovčana?
Počas môjho života som pracoval 
všelikde po celom Slovensku a Česku. 
Dávno som nepracoval priamo tu v 
Púchove. Zrazu prišla takáto náhoda 
a priznám sa, že som zostal aj trochu 
zaskočený, že budem režírovať v rod-
nom meste. 

Ako sa vám spolupracovalo so sú-
borom?
Oni sú to, až na pár jedincov, v pod-
state všetko moji starí známi. Môže-
me si všetko úprimne povedať a je to 
omnoho lepšie, ako keď prídem do 
cudzieho prostredia. Keď sa navzá-
jom stretávame a máme medzi sebou 
aj nejaké tie vedľajšie interakcie, tak 
sa tu cítim ako doma. 

V čom si myslíte, že je táto hra je-
dinečná? 
Vôbec si nemyslím, že je jedinečná. 
Táto hra je úprimná v tom, že človek, 
pokiaľ chce, tak môže dosiahnuť 
všetko. Má v sebe obrovský potenci-
ál a ide o to, akým smerom ho pre-
transformuje. Práve v tejto hre je to 
ukázané, aj keď trošku lapidárnejšie 
a naivnejšie. Je to veľmi úprimná in-
scenácia. 

Na konci predstavenia ste vyme-
novali niekoľko mien. Napadá mi 
otázka, či nesie v sebe toto pred-
stavenie nejaký odkaz?
Na konci predstavenia som vyme-
noval mená bývalých členov súboru. 
Neboli to len tak nejaké mená, boli 
to mená celebrít v úvodzovkách. Sa-
mozrejme, nechcem ich uraziť, preto-
že v tých časoch, keď oni robili tento 
kumšt na takej úrovni, tak slovíčko 
celebrita neexistovalo. Napríklad Vil-
ko Hodoň, ktorého som menoval hrá-
val častokrát vo filmoch. S viacerými  
z nich som sa stretol potom aj na 
pôde, ako režisér. Boli to ľudia s veľ-
kým presahom – ľudským, aj kumš-
térskym. Chýbajú nám, veľmi...

Ako hodnotíte herecké výkony? 
Vyšlo všetko podľa predstáv? 
Nevyšlo, ani to nikdy nevyjde. Ne-
vyšlo to ani teraz, ale je to vždy daň, 
ktorá prichádza s premiérou. My vi-
eme veľmi dobre o našich chybách, 
ktoré tam boli. Diváci sa chvalabohu 
chytili a v hľadisku bola priaznivá at-
mosféra. To je veľmi dôležité. 

Čo chystáte do budúcna? Máte pri-
pravené nejaké režisérske plány?
Toto je veľmi ťažká otázka. Súbor 
veľmi chce a má nejakú víziu. Sa-
mozrejme, že tých vízií je viacej.  

V každom prípade, treba to 
zladiť, zharmonizovať a dať 
všetko dohromady.  

Ako sa cítite po odohranej 
premiére? Ste ako režisér 
pyšný? 
Režisér je vždy ten najfacko-
vanejší panák. Mám radosť 
predovšetkým, že niečo vy-
šlo a že sa to podarilo. Celko-
vá idea išla ďalej a preskočila 
na ľudí. Pýchou by som to 
nenazýval, pretože takýto 
kumšt predovšetkým chce 
mať podobu veľkej skrom-
nosti. To je aj moje osobné 
krédo. Mám niečo za sebou, 
niečo sa mi premlelo cez 
prsty, ale nemám ten pocit, 
že by som mal byť pyšný. 
  

Zhovárala sa B. Krchňavá
Foto: Z. Návojová

Po jedenástich rokoch sa na divadelné dosky opäť vrátili členovia DS Makyta v inscenácii s názvom  „Svet podľa 
Helen alebo maľovanie kvapiek“. Hodinové predstavenie bolo o živote Helen ako čerstvej dôchodkyne, ktorej 
príbeh ožil v podaní Jarky Botošovej. 
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v Evanjelickom kostole v Púchove

dňa 27. novembra 2016 (nedeľa) o 14.30 h

Mesto Púchov a ZO ÚNSS Púchov 

Vás pozývajú na

Benefičný koncert 

ku Dňu nevidiacich

Ivan Vojtek - TULI

herec SND Bratislava
Vstupné: dobrovoľné

a žiaci, absolventi, učitelia ZUŠ Púchov

Účinkuje:

PREDAJ A MONTÁŽ 
PLÁVAJÚCICH PODLÁH
VSTAVANÉ SKRINE 
NA MIERU

DVERE

VZORKOVÁ PREDAJŇA PLÁVAJÚCICH PODLÁH 
v rodinnom dome Pod Zábrehom

Pod Zábrehom 1577/47
020 01 Púchov

michalbalaz75@gmail.com 
0918 360 910

dovoz  zdarma

Podlahy 
od 6,70 €/m²

NOVO OTVORENÁ
TALIANSKA 
REŠTAURÁCIA 
V PÚCHOVE

Talianska kuchyňa                    Denné menu                     Pizza 

Námestie slobody 1402
020 01  Púchov
Tel.: 0919 088 149 

Otváracie hodiny 
Po:
Ut-St:
Pi: 
So:
Ne:  

zatvorené 
11:00 -14:00   16:30 -21:30
11:00 -14:00   16:30 -22:30
11:30 -14:00   16:30 -22:30
11:30 -14:00   16:30 -21:30 Prídte si vychutnať zážitok. 

Tešíme sa na vás! 

Letné dovolenky 2017 
už v predaji od 1. decembra 2016

Najpestrejšia ponuka 
až od 300 cestovných kancelárii
Vianočné až do 50% bonusu 
pri rezervácii do 31.12.2016
First Minute zľava až do 30%
detské letenky zdarma 
Využijete najpestrejší výber 
a najnižšie ceny 

Všetky informácie Vám poskytneme v CK RIATOUR oproti Bille 
Moyzesova 1744, 020 01 Púchov, tel: 42 463 50 36, 0905 207 852, 
email: riatour@riatourck.sk, www.riatourck.sk, www.riatour.com

Počas minulého týždňa sa v literárnej 
kaviarni Podivný barón v rámci festiva-
lu Jeden svet premietali dokumentár-
ne filmy o ľudských právach a témach 
akými sú extrémizmus, konzum, či glo-
balizácia. Premietané filmy majú svoje 
korene po celom svete a v každý nesie 
v sebe odkaz, ktorý prinúti diváka za-
myslieť sa nad situáciami, ktoré sa dejú 
okolo nás. 
Ponúknutých bolo počas troch fil-
mových večerov šesť dokumentov. 
Program festivalu odštartoval počas 
stredajšie podvečera prvým filmom 
s názvom „Po arabskej jari“, ktorý po- 
núkol pohľad na svet egyptských žien. 

U Podivného baróna filmová prehliadka 
dokumentov o ľudských právach

Hlavným bol príbeh jednej z nich, 
Hind Náfiovej, ktorá bola mučená a 
utláčaná režimom. Druhou filmovou 
lahôdkou bola „Švédska teória lásky“ o 
rodinných väzbách, ktoré sú často na-
rušené a ľudia svoj život zostávajú do-
žívať sami, opustení, bez akéhokoľvek 
záujmu blízkych. Vo štvrtok a piatok 
filmový festival pokračoval dokument-
mi napríklad zo susediacej Ukrajiny, 
Litvy, Nemecka a Kuby. Celá prehliad-
ka dokumentárnych filmov sa konala 
v spolupráci s občianskym združením 
Človek v ohrození. 

B. Krchňavá
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26. novembra sa púchovskí volejba-
listi predstavili v prvom kole druhej 
časti ligy starších žiakov oblasť zá-
pad na palubovke družstva VK Bys-
trina SPU Nitra. Nitrančania (v tabuľ-
ke na druhej priečke za MŠK Púchov) 
od začiatku dávali najavo, že by v 
domácom prostredí radi zvíťazili. Do 
zápasu sa im podarilo vstúpiť lepšie 
a Púchovčania tak ťahali za kratší ko-
niec. Dvoma oddychovými časmi sa 
pokúsili zvrátiť stav zápasu, čo sa na-
koniec aj podarilo a z nepriaznivého 
stavu 22:18 sa vykľulo po bojovnom 
konci vydreté víťazstvo 26:24. Na 
servise MŠK Púchov podržali Matej 
Turčáni spolu s Oliverom Pišojom 
kvalitným a hlavne stabilným servi-
som. 
V druhom sete bolo hlavnou zbra-
ňou Púchovčanov podanie. Hráči 
Nitry boli síce vekovo starší a fyzicky 
vyspelejší, avšak kvalita herných čin-
ností jednotlivca bola na strane hos-
tí, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku 
keď si napriek nie výraznému útoku 
celý set udržiavali pohodlný odstup 
a zvíťazili 25:18.

Tretí set bol vernou kópiou druhé-
ho. Púchovskí volejbalisti opäť kva-
litne servovali, v tejto fáze hlavne 
Matúš Hromada. Set sa im napokon 
podarilo vyhrať 25:17 a tým prvý zá-
pas 3:0. 
VK Bystrina SPU Nitra – MŠK VO 
1970 Púchov 0:3 (-24, -18, -17) 

V súboji prvého s druhým úspešnejší volejbalisti MŠK Púchov
Zostava: Šomko, Pusztay, Turčáni, 
Pišoja O., Hromada, Cíbik.

Prvý set druhého zápasu sa viac po-
daril Nitrančanom, hlavne zásluhou 
pokazených podaní na strane hostí. 
Púchov sa opäť za pomoci oddycho-
vých časov za stavu 3:2 po troch po-
kazených podaniach a 20:18 v pro-
spech súpera pokúsil o mobilizáciu 
hráčov, ktorí „zaspali na vavrínoch“. 
Nakoniec sa úspešne vrátili do zápa-
su a po obojstranne veľmi peknom 
a bojovnom výkone zvíťazili v pr-
vom sete 25:21.
Druhý set bol vďaka víťazstvu v pr-
vom sete jednoduchší. Na útoku 
Púchovčania už toľko nechybovali, 
podaním odtlačili súpera od siete, 
takže sa im ľahšie bránilo. Set na 
ihrisku prebiehal o niečo vyrovna-
nejšie ako bol výsledný stav skóre 
25:16.
V treťom sete slúži hráčom Nitry ku 
cti, že napriek nepriaznivému stavu 

Séria majstrovstiev Slovenskej re-
publiky v plávaní sa začala v  dňoch 
19. - 20. novembra 2016 v Spišskej 
Novej Vsi pretekmi pre najmladších 
žiakov - Memoriálom Jozefa Baláža. 
Spolu 263 plavcov z 33 klubov celé-
ho Slovenska súperilo o najcennejšie 
kovy, pričom púchovský Plavecký 
klub Matador na záverečnú súťaž 
zimnej sezóny vyslal šesť plavcov. Ich 
cieľom bolo, aby sa pokúsili čo najlep-
šie zúročiť niekoľkomesačnú drinu a 
poslednýkrát v tomto kalendárnom 
roku vylepšiť svoje osobné maximá. 
A, samozrejme, bolo treba aj zabojovať 
o  čo najlepšie pozície v  slovenskom 
rebríčku. Náš klub v  tejto najmladšej 
kategórii reprezentovali Adélka Cenge-
lová a Simonka Ciesarová medzi 9-roč-

nými plavcami a  v  kategórii 10-roč-
ných plavcov to boli Jakub Meliš, Karin 
Šmigurová, Lenka Jurdová a  Katka 
Hlavačková. Aj napriek konkurencii 
z  celého Slovenska naši plavci svoj 
cieľ splnili, keď zo 46 absolvovaných 
štartov dosiahli svoje osobné maxi-
má v 34 prípadoch a v top desiatke sa 
umiestnila Karin Šmigurová v disciplí-
ne 100 m znak, ako aj obe púchovské 
štafety, na 4 x 50 polohový pretek a 4 x 
50 voľný spôsob. Tréneri Kamila Sobol-
číková, Peter Bílik a Danka Strelčíková 
vyjadrili spokojnosť s  účinkovaním 
svojich zverencov, čo dáva veľkú nádej 
do budúcnosti, keďže tieto deti patria 
k najmladším plavcom.

Peter Bílik, PK Matador Púchov

Plávanie: Najmladší odštartovali seriálom majstrovských pretekov

Ilustr. foto Z. Návojová

2:0 na sety nezložili zbrane a set 
prebiehal viac ako vyrovnane. Pú-
chovskí chlapci dohrávali po jas-
nom druhom sete uvoľnenejšie, 
čo sa nevyplatilo a oddychovými 
časmi bolo treba znovu „hasiť“ ne- 
priaznivý stav, najskôr 4:2 a neskôr 
až hrozivých 18:12. Napriek tomu 
dokázali otočiť a zvíťaziť 25:21 a celý 
zápas 3:0.
VK Bystrina SPU Nitra – MŠK VO 
1970 Púchov 0:3 (-21, -16, -21)
Zostava: Šomko, Pusztay, Turčáni, 
Pišoja O., Hromada, Cíbik.

Starší žiaci MŠK VO 1970 Púchov 
ostávajú bez prehry, v tabuľke na pr-
vom mieste s 30 bodmi pred  Nitrou 
(16 bodov). 
Najbližšie sa družstvo predstaví na 
domácej palubovke 3. decembra 
2016 vo volejbalovej športovej hale 
MŠK Púchov proti COP Trenčín.

Ivan Štefko, tréner družstva
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Veľká cena Púchova v krasokorčuľovaní 2016

Kráse na ľade chýbala len väčšia divácka 
kulisa na púchovskom zimnom štadióne

Viac ako 150 krasokorčuliarok ale i krasokorčuliarov 
ovládlo počas uplynulého víkendu púchovský zimný 
štadión počas štvrtého ročníka Veľkej ceny Púchova 
v krasokorčuľovaní. Podujatie bolo súčasťou 16-diel-
neho seriálu Slovenského pohára Slovenského zväzu 
krasokorčuľovania a nechýbali na ňom pretekári z 
absolútnej slovenskej špičky. Ešte väčšiu účasť pod 
Lachovcom zmaril nepochopiteľný krok vedenia 
slovenského krasokorčuľovania, ktorý v rovnakom 
termíne ako preteky v Púchove, schválil aj usporiada-
nie ďalšieho pohárového podujatia v Detve. Napriek 
tomu ponúkla Veľká cena Púchova milovníkom kra-
sokorčuľovania pekný zážitok, škoda len, že si na zim-
ný štadión nenašla cestu početnejšia divácka kulisa. 

Podľa predsedu usporiadateľského Krasoklubu Pú-
chov Rudolfa Drába si v poradí štvrtý ročník Veľkej 
ceny Púchova nenechali ujsť krasokorčuliarky a kra-
sokorčuliari z celého Slovenska, nechýbali však ani 
české pretekárky a podujatie svojou účasťou i výkon-
mi oživila aj krasokorčuliarka z Litvy. „Podujatie bolo 
otvorené pre všetky vekové kategórie – od najmen-
ších hviezdičiek až po seniorky,“ doplnil Dráb.

V sobotňajšom programe (výsledky z nedele neboli 
v čase uzávierky Púchovských novín známe) triumfo-
vali medzi seniorkami Košičanka Miroslava Hriňáko-
vá, v kategórii junioriek Nina Letenayová z Bratislavy. 
Súťaž starších žiačok ovládla rovnako Bratislavčanka 
Claudia Mifkovičová, medzi nádejami do 10 rokov 
triumfovala v sobotu Žilinčanka Vanesa Selmeková, 
kategóriu nádejí 9 ovládla Hana Čermáková z Hamu-
liakova, osemročné nádeje Hana Daubnerová z Brati-
slavy a v kategórii nádeji do 7 rokov zvíťazila Karolína 
Javorková z Ružomberka.

V kategórii IK C1 zvíťazila v sobotu Žilinčanka Nelly 
Tvrdá, Púchovčanka Žofia Kubíková skončila na 12.
a Lenka Struhárová na 13. priečke. Kategóriu IK C2 
Gold vyhrala Žilinčanka Emília Kollárová, kategóriu 
IK C2 Silver rovnako Žilinčanka Petra Kozáčiková.  

Púchovský Krasoklub reprezentovalo na Veľkej cene 
Púchova deväť krasokorčuliarok v siedmich vekových 
kategóriách. Počas prvého dňa sa najviac darilo Lilia-
ne Drábovej, ktorá vo vekovej kategórii nádejí do 10 
rokov obsadila peknú siedmu priečku. Farby Kraslo-
klubu Púchov však úspešne hájili aj Lucia Kolmanová 

(mladšie žiačky 11), Sofia Motolová (nádeje 7),
Katarína Kubáňová (Nádeje 7), Jana Novacká 
(IK C3 gold), Adela Červená (IK C2 silver), Žofia
Kubíková (IK C1) a najmladšie hviezdičky Lau-
ra Kolmanová a Natália Masariková. 

Krasoklub Púchov vznikol z krasokorčuli-
arskeho krúžku pri Centre voľného času v 
Púchove v roku 2005. Od roku 2009 funguje 
ako občianske združenie, klub je schválený 
Slovenským zväzom krasokorčuľovania. Klub 
má podľa Drába momentálne 15 aktívnych 
pretekárov a ďalších asi desať detí v prípravke. 
„Deťom sa ako trénerky venujú Nikoleta Drá-
bová a Alexandra Novacká, z Nového Mesta 
nad Váhom nám chodí vypomáhať trénerka 
Eva Simančíková,“ doplnil predseda Krasoklu-
bu.                   pok   

Viac ako 150 krasokorčuliarok a krasokorčuliarov ovládlo počas víkendu zimný štadión v Púchove na 4. Veľkej 
cene Púchova v krasokorčuľovaní.                                 FOTO: Milan Podmaník 

Pred pozorným zrakom poroty predviedli niektoré 
dievčatá obdivuhodné výkony. 

Možno sme i na púchovskom ľade videli budúce 
olympioničky... 
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HOKEJ

Iba desiati Púchovčania na Dolný Kubín nestačili

Kto s kým na ľade?

2. liga muži
Dohrávka 4. kola
Hviezda Dolný Kubín – ŠHK Púchov 6:1 (2:1, 1:0, 

3:0)
Góly ŠHK: 19. Zemko (Panáček, Dobiaš)
Strely na bránku: 46:18, Vylúčenia: 5:5, Presilov-

ky: 2:1, Oslabenia 1:0
Rozhodovali: Valach – Peterka, Durmis, 282 divá-

kov
Domáci mali od začiatku stretnutia výraznú pre-

vahu, Púchovčania, ktorí pricestovali iba s desiatimi 
hráčmi a brankárom, však dokázali domácemu tlaku 
odolávať takmer trinásť minút. Domáci šli do vede-
nia koncom v 13. minúte, kedy Sluka využil početnú 
prevahu o jedného hráča – 1:0. Výhodu presilovky 
mali o tri minúty neskôr aj Púchovčania. Nielenže ju 
nedokázali využiť, ale v 16. minúte domáci vo vlast-
nom oslabení dokonca Hrickom zvýšili vedenie – 2:0. 
Hokejisti ̌ HK sa dostali k slovu až v závere tretiny, keď 
Zemko využil ďalšiu početnú prevahu na strelenie 
kontaktného gólu – 2:1. V druhej tretine pokračova-
li domáci v tlaku, vyťažili z neho však iba jediný gól 
z hokejky Michalicu – 3:1. Šancu pomýšľať na body 
vzal Púchovčanom už po necelých troch minútach 
záverečnej tretiny Hricko, ktorý počas presilovky 
zvýšil už na 4:1. O tri minúty pridal Polerecký piaty 
a necelé dve minúty pred koncom Durdiak šiesty gól 
Oravákov, a tak Púchovčania odchádzali pod Lacho-
vec opäť naprázdno...

Zostava ŠHK: Kučík – Dobiaš, Lukáč, Flašík, Matušú 
– Bajtala, Ninis, Panáček, Plavecký, Sušanin, Zemko, 
tréner Rudolf Dráb

Výsledky 13. kola: Dubnica nad Váhom – Partizán-
ske 8:3, Prievidza – Senica 6:3, Púchov – Dolný Kubín 
4:7 (predohrané), Piešťany – Dynamax Nitra 3:5, Levi-
ce – HC Bratislava 0:3
1. Dubnica 13  9  1  0  3  74:48  29 
2. Piešťany  13  7  1  3  2  58:43  26 
3. DY. Nitra  13  7  2  0  4  54:57  25 
4. HC BA  13  7  1  0  5  75:46  23 
5. D. Kubín  13  5  1  2  5  56:51  19 
6. Prievidza  13  5  1  2  5  58:59  19 
7. Partizánske  13  5  1  1  6  64:66  18 
8. Levice  13  6  0  0  7  47:49  18 
9. Senica  13  2  2  1  8  48:71  11 
10. ŠHK Púchov  13  2  0  1  10  43:87  7 

I. liga juniori
17. kolo:
MŠK Púchov – HK Havrani Piešťany 10:1 (4:1, 3:0, 
3:0), Košút 3, Vardžák 2, Sanna 2, Húska, Kubinec, Lu-
hový
Martin – HOBA Bratislava 4:1, Michalovce – Prešov 
6:8
18. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 4:5 (predo-
hrané)
1. Martin  14  12  0  0  1  1  74:24  37 
2. Prešov  15  8  1  0  0  6  76:58  26 
3. MŠK Púchov  15  7  1  0  1  6  65:54  24 
4. Michalovce  15  8  0  0  0  7  60:68  24 
5. HOBA BA  15  5  1  0  2  7  59:69  19 
6. Piešťany  14  0  1  0  0  13  35:96  2

I. liga dorast
19. kolo: Považská Bystrica – Dubnica nad Váhom 
4:5 po predĺžení, Partizánske – Topoľčany 2:1, MŠK 
Púchov mal voľno
20. kolo: MHK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 
0:7 (0:2, 0:3, 0:2), Deneš 2, Húska 2, M. Putala 2, Do-
manický
Topoľčany – Považská Bystrica 4:0, Partizánske malo 
voľno

1. Topoľčany 16  11  1  2  2  73:35  37 
2. MŠK Púchov  17  6  4  2  4  57:44  28 
3. Dubnica 16  8  1  0  7  62:48  26 
4. Partizánske  16  7  1  1  7  42:57  24 
5. P. Bystrica  16  1  0  2  13  33:83  5

KADETI
19. kolo: Gladiators Trnava – ŠKP Bratislava 3:2, To-
poľčany – Skalica 6:9, Piešťany – Levice 8:3
1. Trnava 19  15  1  3  126:53  31 
2. Skalica  19  14  3  2  116:57  31 
3. MŠK Púchov  18  13  3  2  132:48  29 
4. ŠKP BA  19  7  2  10  89:73  16 
5. Topoľčany 19  7  2  10  108:109  16 
6. HOBA BA  18  7  1  10  76:80  15 
7. Piešťany  19  6  0  13  95:115  12 
8. Levice  19  0  0  19  28:235  0 

I. liga starší žiaci
8. HT: 
16. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 3:4 (0:1, 1:3, 

2:0), M. Putala 2, Hajas, Moravanský
Liptovský Mikuláš – Martin 5:7, Lučenec – Banská 

Bystrica 0:15, Brezno – Žilina 11:3, Považská Bystrica 
mala voľno
1. MŠK Púchov  14  11  1  2  83:34  23 
2. Martin 15  10  0  5  74:57  20 
3. B. Bystrica  14  8  2  4  75:43  18 
4. Zvolen  14  8  0  6  74:63  16 
5. Žilina  14  7  2  5  51:51  16 
6. L. Mikuláš  14  6  3  5  82:67  15 
7. P. Bystrica  14  6  1  7  71:76  13 
8. Brezno  15  3  1  11  73:92  7 
9. Lučenec  14  0  0  14  18:118  0
7. HT:
16. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 4:2 (0:0, 2:1, 
2:1), Ondrášik 2
Liptovský Mikuláš – Martin 1:3, Lučenec – Banská 
Bystrica 6:3, Brezno – Žilina 15:1, Považská Bystrica 
mala voľno
1. Martin 15  14  0  1  107:26  28 
2. MŠK Púchov  14  10  1  3  83:32  21 
3. Zvolen  14  9  2  3  103:35  20 

Juniori MŠK Púchov (v bielych dresoch) si v prvoligovom stretnutí s poslednými Piešťanmi schuti zastrieľali a sú-
perovi nadelili desiatku.                FOTO: Miroslav Mikáč

4. Brezno  15  10  0  5  94:44  20 
5. L. Mikuláš  14  5  1  8  53:65  11 
6. Žilina  14  5  1  8  50:70  11 
7. Lučenec  14  5  0  9  57:102  10 
8. B. Bystrica  14  2  2  10  29:85  6 
9. P. Bystrica  14  0  1  13  24:141  1
I. liga mladší žiaci
5. HT:
16. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 10:4 (5:2, 2:1, 
3:1), Brežný 2, Vrtiel 2, Hazala, Halas, Pobežal, Miko-
vič, Žondor, Cebo
Martin - Liptovský Mikuláš 6:4, Banská Bystrica – Lu-
čenec 13:2, Žilina – Brezno 14:5, Považská Bystrica 
mala voľno

2. liga muži
14. kolo, 3. 12. o 20.00
Dynamax Nitra – MŠK Púchov
I. liga juniori
19. kolo, 3. 12. o 14.00
MŠK Púchov – HK Michalovce
20. kolo, 4. 12. o 10.30
MŠK Púchov – Penguins Prešov
KADETI
20. kolo, 4. 12. o 13.30
MŠK Púchov – HK Levice 
I. liga starší žiaci
8. HT
17. kolo, 3. 12. o 9.00
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš
7. HT
17. kolo, 3. 12. o 11.30
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš
I. liga mladší žiaci
6. HT
17. kolo, 2. 12. o 11.30
HKM 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov
5. HT
17. kolo, 2. 12. o 9.00
HKM 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov
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Mnažér futbalového klubu MŠK Púchov Marek Šimáček si pochvaľuje prácu s mládežou

Viac divákov môžu pritiahnuť kvalitnejšie mužstvá
Mužstvá futbalového klubu MŠK Púchov majú za 

sebou prvé polovicu dlhodobých súťaží. Najväč-
šia spokojnosť vládne vo vedení klubu s výkonmi a 
umiestnením treťoligových mužov, pochvaľujú si aj 
stúpajúcu úroveň práce s mládežou. Naopak, trápi 
ich nedostatok tréningových plôch a nízke návštevy 
na stretnutiach tretej najvyššej slovenskej súťaže. O 
uplynulej jesennej časti, ale i plánoch do jarnej od-
vety sme sa porozprávali s manažérom futbalového 

klubu MŠK Púchov Marekom Šimáčkom (na snímke). 

* Ako z pohľadu manažéra futbalového klubu 
MŠK Púchov hodnotíte účinkovanie družstiev 
(mládežníckych) v jesennej časti súťaže? 

- S účinkovaním mládežníckych mužstiev vo svo-
jich súťažiach panuje spokojnosť. Starší dorastenci sa 
nachádzajú v strede tabuľky avšak herný prejav, kto-
rým sa v niektorých zápasoch prezentovali bol veľmi 
dobrý. Je to dôkazom správneho rozhodnutia anga-
žovať trénera Eduarda Pagáča k mužstvu - jedného 
z najlepších trénerov mládeže na Slovensku. Mladší 
dorastenci sú v tabuľke na spodných priečkach. V tej-
to kategórii je ale zameranie na  rovnomerné zaťažo-
vanie všetkých hráčov a maximálny dôraz kladený na 
herný prejav mužstva, ktorý nie je zlý, ale dopláca na 
nízku efektivitu v zakončení.

Žiacke kategórie hrajú najťažšiu možnú súťaž na 
Slovensku. V konkurencii mužstiev ako Slovan Brati-
slava, Spartak Trnava, AS Trenčín FK Senica, FC Nitra, 
DAC Dunajská Streda a pod. čiže vo veľmi ťažkej kon-
kurencii sme sa posunuli z najnižších miest do pozícii 
okolo stredu tabuľky, kde by sme radi patrili. Pevne 
verím, že sa nám tento cieľ udržať najvyššie žiacke 
súťaže podarí aj do ďalších rokov. 

Veľká spokojnosť panuje s mužstvami prípraviek, 
kde máme po novom až 5 kategórii (U11, U10, U9, 
U8, U7). Všetky mužstvá sú tvorené v maximálnej 
možnej miere púchovskými deťmi doplnené šikov-
ných chlapcov a dievčatá z blízkeho okolia. A to je 
cesta ktorou sa chceme aj do budúcna uberať.    

* Splnilo družstvo mužov Vaše očakávania pred 
začiatkom sezóny? Aké sú ciele pred jarnou čas-
ťou?

 - Áno, mužstvo mužov splnilo cieľ, ktorý sme si pred 
sezónou predsavzali a to byť medzi mužstvami, kto-
ré v jarnej časti môžu zabojovať po postup. Hlavným 
cieľom do jarnej časti je byť čo najdlhšie v kontakte 
s postupovou pozíciou a ako to nakoniec skončí sa 
nechajme prekvapiť. 

* Plánujete mužstvo pred jarnou časťou posil-
niť?

- Áno, plánujeme mužstvo 
v rámci našich možností do-
plniť o dvoch-troch hráčov, 
ktorý by zvýšili kvalitu a kon-
kurenciu v mužstve nakoľko 
v jesennej časti odtiahlo 
takmer celú sezónu 12-13 
hráčov.   

* Ako hodnotíte fungo-
vanie futbalového klubu 
pod krídlami mesta? V čom 
sú momentálne najväčšie 
problémy klubu a aké naj-
väčšie pozitíva?

- Fungovanie klubu pod 
mestom hodnotím maxi-
málne pozitívne, klub si sto-
percentne plní záväzky voči 
trénerom, hráčom i futba-
lovému zväzu, čo v dnešnej 
dobe v slovenskom športe 
nie je samozrejmosť. Najvypuklejším problémom 
klubu sú tréningové podmienky – ihriská. Toľko muž-
stiev, ktoré v súčasnosti máme, je problém rozdeliť 
na tréningové plochy. Preto je nevyhnutnosťou do 
najbližšej doby postaviť umelú trávnatú plochu. 

* Ako je finančne pokrytá činnosť klubu a kto sa
na financovaní okrem mesta ešte podieľa?

- Majoritným sponzorom klubu je mesto. Pri finan-
covaní mládeže nám na trénerov a materiálno-tech-
nické zabezpečenie prispieva aj SFZ dotáciou 25. 000 
eur.  Samozrejme sa snažíme oslovovať aj ďalšie sub-
jekty, ktoré by boli ochotné pomôcť.  Niečo sa nám 

podarilo, na niečom sa pracuje. Sme však vďační za 
každú pomoc pri fungovaní klubu, či už finančnou
alebo inou formou.

*S výnimkou derby zápasov (Beluša, Lednické 
Rovne) a pohárového zápasu s majstrovským 
Trenčínom vás zrejme trápia aj relatívne níz-

ke návštevy na treťoligových zápasoch mužov. 
Máte nejaké konkrétne riešenie, ako pritiahnuť 
Púchovčanov na tribúny?

- Návštevnosť na domácich zápasoch ja slabá, to 
je fakt. Je našou ambíciou ľudí pritiahnuť na štadi-
ón, dobrou hrou i výsledkami pretože hrať pre 150 
ľudí hráčov určite motivuje menej ako tomu býva v 
zápasoch kde je divácka kulisa vyššia. Riešením ako 
prilákať viac ľudí na zápasy je mať zaujímavejších sú-
perov, čiže postúpiť...  

Ďakujeme za rozhovor.                 Milan Podmaník 

Aj manažéra futbalového klubu MŠK Púchov trápia nízke návštevy na treťoligovom futbale. Hlavná tribúna sa 
ako tak naplnila len na derby s Belušou a Lednickými Rovňami a najmä na pohárovom stretnutí s majstrovským 
Trenčínom.              FOTO: Milan Podmaník 
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Dolné Kočkovce v tretej lige na hornej Nitre neuspeli
Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže

šport 21

3. liga muži
Stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce cestovali v 

sobotu na dvojkolo na hornú Nitru bez opory Ma-
teja Janiša a podľa očakávania nedokázali svojich 
súperov prekvapiť. I keď  za stolmi hráčov Karpatie 
Prievidza im chýbali aspoň k remíze len trošku väčší 
kúsok šťastia. 

9. kolo: STK Prievidza – Slovan Dolné Kočkovce 
15:3 (Blaško 1, Michalec 1, P. Majdán 1), Nová Dubni-
ca B – Ladce 9:9, Veľké Uherce B – Drietoma 9:9, Par-
tizánske B – Stará Turá 12:6, Karpatia Prievidza – TTS 
Považská Bystrica 4:14, Lazany – Trenčín B 7:11, Bys-
tričany – Bošany 14:4     

10. kolo: Karpatia Prievidza – Slovan Dolné 
Kočkovce 11:7 (Michalec 2, Blaško 1. P. Majdan 1, R. 
Škrabko 1, 2x štvorhra), Veľké Uherce B – Stará Turá 
9:9, Partizánske B – Drietoma 11:7, STK Prievidza 
– TTC Považská Bystrica 4:14, Lazany – Bošany B 12:6, 
Bystričany – Trenčín B 14:4
1. P. Bystrica   9 9 0 0 141:21 27
2. Bystričany   9 9 0 0 135:27 27
3. Trenčín   10 5 1 4 105:75 21
4. Ladce   9 5 2 2 86:76 21
5. Partizánske B  10 5 1 4 87:93 21
6. Bošany B  10 3 2 5 85:95 18
7. Drietoma   9 3 3 3 79:83 18
8. STK PD  9 3 2 4 70:92 17
9. Lazany A  9 2 4 3 75:87 17
10. Karpatia PD  9 4 1 3 67:95 17
11. V. Uherce B  10 1 4 5 76:104 16
12. Stará Turá  9 2 1 6 65:97 14
13. D. Kočkovce  9 2 0 7 54:108 13
14. N. Dubnica B  9 1 1 7 45:117 12

  5. SATES liga
Rezerva Dolných Kočkovic nestačila za domácimi 

stolmi na Slovan Považská Bystrica a po tesnej prehre 
zostáva na dne piatoligovej tabuľky. Naopak, Lysá 
pod Makytou si v derby tabuľkových susedov pora-
dila za domácimi stolmi z rezervou Ladiec a preskoči-
la ju v tabuľke. Lysania tak figurujú medzi oblastnou
elitou už na druhej priečke len s bodovou stratou na 
TTC Považská Bystrica C. 
   8. kolo: Dolné Kočkovce B – Slovan Považská Bys-
trica A 7:11, J. Škrabko 4, P. Majdán 2, 1 štvorhra – Ži-
linčík, P. Kvaššay po 3, P. Gálik, J. Gálik po 2, 1 štvorhra, 
Lysá pod Makytou – Ladce B 13:5,Ladecký, Panáček 
po 4, Schulcz 3, Janíček st. 1, 1 štvorhra – V. Popelka 2, 
I. Hrevuš, Gajdošík po 1, 1 štvorhra, Medeko Považ-
ská Bystrica – Nová Dubnica C 9:9, Lipa, Herco po 3, 
Filípek 2, 1 štvorhra – Janiga 3, Oravec, Machciníková 
po 2, Oravcová 1, 1 štvorhra, Nová Dubnica D – Prus-
ké A 5:13, Pšenková 3, Košík 1, 1 štvorhra – Joz. Šatka 
4, Jaro Šatka, Ondruška po 3, Kopačka 2, 1 štvorhra, 
Dubnica nad Váhom – Pruské B 14:4, Topák, Gereg 
po 4, Eckert 3, Palček 1, 2x štvorhra – Cibík 2, Beránek, 
Burdej po 1, Pružina – TTC Považská Bystrica C 9:9, 
Krupa 3, Sádecký 2, Behro, Vrábel po 1, 2 štvorhra – J. 
Bačík 4, L. Bačík 3, Lednický 2
1. TTC PB C  8 6 1 1 92:52 21
2. Lysá   8 5 2 1 90:54 20
3. Ladce B  8 6 0 2 87:57 20
4. Pruské   8 5 2 1 91:53 20
5. Pružina   8 3 3 2 70:74 17
6. Dubnica   8 3 2 3 77:67 16
7. Slovan PB   8 4 0 4 72:72 16
8. Medeko PB   8 2 2 4 67:77 14
9. N. Dubnica D  8 2 2 4 64:80 14
10. N. Dubnica C  8 2 1 5 52:92 13
11. Pruské B  8 1 1 6 45:99 11

MŠK Púchov usporiada v sobotu 3. decembra v 
športovej hale sTC Aréna v Púchove halový medzi-
národný futbalový turnaj žiakov U13. Okrem dvoch 
družstiev MŠK Púchov sa ho zúčastnia chlapci MŠK 
Žilina, FC Nitra, MFK Karviná, Spartak Trnava, Inter 
Bratislava a punc medzinárodnosti dá turnaju FC 

Fastav Zlín. V turnaji sa stretnú všetky mužstvá systé-
mom každý s každým, hrací čas je 1 x 14 minút, počet 
hráčov na ihrisku je 4 + 1 brankár. Turnaj sa začne o 
8.00 hodine stretnutím domácich družstiev (Červení, 
Čierni), čas posledného zápasu predpokladajú orga-
nizátori o 14.45 hodine.                      (r)

Žiaci U13 v sTC Aréne medzinárodne

12. D. Kočkovce B  8 1 0 7 57:87 10

  6. REKONT liga
  8. kolo: Červený Kameň – Slovan Považská Bys-
trica B 4:14, Jakúbek, Ľ. Dohňanský po 2 – P. Kvaš-
šay 4, Žilinčík, P. Gálik po 3, Tabaček 2, 2x štvorhra, 
Dohňany – Šebešťanová 15:3, R. Baška, Junga po 
4, Hološko 3, M. Baška 2, 2x štvorhra – Mitaš 2, Zau-
kolec 1, Sedmerovec B – Nozdrovice A 15:3, Marián 
Šelinga st., Marián Šelinga ml. po 4, Mišík 3, Štefanec 
2, 2x štvorhra – J. Letko 2, Didek 1, Dolný Moštenec 
– Dolná Mariková 15:3, I. Bírošík, Manda po 4, Doku-
pil, Baláž po 2, Ľ. Melicherík 1, 2x štvorhra – Striženec 
2, Žiačik 1, Ladce C – Zliechov 5:13, Sňahničan, Jan-
kovský st. po 2, Pišta 1 – J. Vicen, M. Vicen po 4, Mišík 
st. 2, Kameništiak 1, 2x štvorhra, Milochov A – TTC 
Považská Bystrica D 8:10, Kunovský 3, P. Mihálik, B. 
Mihálik, Benko po 1, 2x štvorhra – Lieskovský, Ďura-
na, Čelko st. po 3, Martaus 1.
1. D. Moštenec   8 8 0 0 103:41 24
2. Sedmerovec B  8 6 0 2 90:54 20
3. Slovan PB B  8 6 0 2 87:57 20
4. Dohňany   8 6 0 2 84:60 20
5. Ladce C  8 5 0 3 73:71 18
6. Zliechov   8 3 1 4 77:67 15
7. TTC PB D  8 3 0 5 69:75 14
8. Č. Kameň   8 3 0 5 67:77 14
9. Nozdrovice   8 3 0 5 61:83 14
10. D. Mariková   8 2 1 5 56:88 13
11. Milochov   8 2 0 6 62:82 12
12. Šebešťanová   8 0 0 8 35:109 8

7. liga
Púchovčania za domácimi stolmi privítali v desia-

tom kole rezervu Milochova, s ktorou sa rozišli po re-
méze 9:9. Rezerva Púchova nestačila na tabuľkového 

suseda 3. ZŠ Dubnica nad Váhom. 
10. kolo: 
TTC Považská Bystrica E – Pružina B 10:8, Kuli-
chová 4, Dujsíková, Wallenfelsová po 2, Babčan 1, 1 
štvorhra – J. Kozák 3, Topor 2, D. Olšovský, F. Valášek, 
Petrovič po 1, 1 štvorhra, Púchov B – 3. ZŠ Dubnica 
nad Váhom 5:13, Bučko 2, Mikulčík, Farkas po 1, 1 
štvorhra – Čilek ml. 4, Schmiedl 3, Trenčan, Ševček 
po 2, 1 štvorhra , JoLa Dubnica nad Váhom – Dolné 
Kočkovce C 16:2, Hebr 4, Kminiak, Zajac po 3, Rojko-
vič 2, Bíly, Lalinský po 1, 2x štvorhra – Crkoň, Gombár 
po 1, Nozdrovice B – Sedmerovec C 5:13, Koštialik 
3, Zemanovič 1, 1 štvorhra – Mazán 4, Galko 3, Miloš 
Šelinga 2, P. Barták 1, 1 štvorhra, Udiča mala voľno, 
Nová Dubnica E – Miracles Dubnica nad Váhom 
10:8, Janiga, Vinczeová po 4, Solíková, Kulina po 
1, 1 štvorhra – P. Fatrsík, R. Fatrsík, Heštera po 2, M. 
Dohňanský 1, 1 štvorhra, Púchov A – Milochov B 
9:9, Ochotnický, Juriga st. po 3, Gombár, Lefko po 1, 
1 štvorhra – B. Mihálik 3, Horečný, Duško po 2, Gazdík 
1, 1 štvorhra
1. JoLa DCA  9 8 1 0 117:45 26
2. Sedmerovec C  9 8 0 1 106:56 25
3. Nozdrovice B  9 6 2 1 101:61 23
4. Pružina B  9 6 1 2 98:64 22
5. Milochov B  10 4 2 4 88:92 20
6. Udiča A  9 5 0 4 88:74 19
7. TTC PB E  9 5 0 4 88:74 19
8. D. Kočkovce C  9 4 0 5 87:75 17
9. N. Dubnica E  10 3 1 6 71:109 17
10. Miracles DCA  9 3 1 5 88:74 16
11. Púchov A  10 2 2 6 77:103 16
12. ZŠ Dubnica   9 1 0 8 53:109 11
13. Púchov B  9 0 0 9 18:144 9
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Fernet CARAT
Cherry 
Orange

6,60 € 
30 %, 1 l

Fernet CARAT
Škorica 
Orange

3,84 € 
30 %, 0,5 l

18.00 - 22.00 hod.)  
- pokladník -  nepretržitá prevádzka 
Te. 0907 826 577.
• Hľadám spoľahlivú osobu na upratovanie, 3x týž-
denne. Na veku nezáleží, dôležitý je vzťah k práci, 
samostatnosť, spoľahlivosť. 2,80 €/h. Tel. 0905 162 
865. 
• Prijmem čašníčku, tel. 0905 247 521.     
• Hľadám zodpovednú pani, slečnu na výpomoc v 
domácnosti.  1 x týždenne cca 5 hod. bežné domáce 
práce  – vysávanie, čistenie a pod. Tel. 0911 942 483.
• Ponúkam lesné práce  a brigády. Tel. 0903 948 047.
• PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA, s. r. o.,  
PRIJME DO ZAMESTNANIA MURÁROV, TESÁROV. 
Podmienkou je prax a VP sk. B a C. V prípade zá-
ujmu o bližšie info, kontaktujte p. Šulíka: 0907 

982 903. Žiadosť a štruktúrovaný životopis za-
šlite na adresu spoločnosti: Podnik technických 
služieb mesta, s. r. o., Športovcov 890, 020 01 
Púchov.

HĽADÁM PRÁCU
• Spoľahlivo opatrím dieťa. Podľa potreby aj cez ví-
kend, prázdniny či počas vianočných nákupov. Tel. 
číslo 0948 286938 

• Hľadám upratovacie alebo pomocné práce v čase 
od 8,00 -14,00 hod. Tel. 0911 899 433.
• Hľadám prácu ako opatrovateľka k starším ľuďom, 
prípadne k deťom.  Vhodný čas napr. od 11.00 do 
16.00 hod. s možnosťou prispôsobenia. Okolie Pú-
chova.  Tel. 0944 050 777  a  0911 906 158.

OZNAMY: 
•  SSE, Distribúcia Žilina oznamuje prerušenie 
distribúcie elektrickej energie:
- dňa 29. 11. 2016 v čase od 7.30 do 17.30 pre ulicu 
Hoštinská č. 807, 1060, 1061, 1229, 1230, Nimnická 
cesta č. 4399, Potôčky, Samoty.
• ZO SZZP Púchov usporadúva dňa 28. 12. 2016  
v DK Streženice Posedenie pod jedličkou. Vstupné 
pre členov je 8 eur, pre nečlenov 9 eur. V cene ve-
čera, zákusok, víno a káva. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť do 10. 12. 2016 Jána Petra, 0949 103 709.
• Liga proti reumatizmu Miestna pobočka Pú-
chov oznamuje svojim členom aj nečlenom, že opäť 
sa pokračuje so zdravotnými cvičeniami v zrekon-
štruovanej telocvični ZŠ Gorazdova každú stredu od 
17.00 - 18.00 h. 

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

- pri autobusovej zastávke na ul. Hollého (oproti Rybičkám) 

OTVÁRACIE HODINY 
po - pia: 8.00 - 17.30
sobota:  8.00 - 12.00

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Lanza
prach na pranie 

4,5 kg  
60 PD

8,90 

5,29  €

Nivea 
sprchový gél
dámsky/ 
pánsky
250 ml  
2,95

1,59 €

Wellaflex   
lak na vlasy 
250 ml 

3,39 

2,59 €

Dove
vianočné 
darčekové 
kazety
za SUPER 
NÍZKE CENY

od 4,19 €
Vanish 
na tepovanie
kobercov 
500 ml
3,89

1,99 €

 v skle ANJEL 
100 g
2,30 

1,59 €

Vianočná 
sviečka

 v skle 
115 g

    2,85   

    1,89 €

Vianočná 
sviečka

SUPER CENA
    Lenor

aviváž 
45/52/57 praní 

3,99   

2,59 € 

Perwoll                               
tekutý gél 
na pranie
3 l
9,90
4,89 €

0944 351 783
zastavaná plocha 144 m

pozemok  749m
Dohňany

NOVOSTAVBA
NA PREDAJ

www.abstavebniny.sk

2

2



spomienky  I  inzercia 23

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite

DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 
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Sídlo redakcie: Nám. slobody 1400, 020 01 Púchov 
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Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel, 0905 758 491, 
flimmel@gmail.com 
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SPOMIENKA
Žiarila z Teba láska a dob-
rota, budeš  nám chýbať 
do konca života.
Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami. 
Len kytičku kvetov Ti na 
hrob môžeme dať a v 
našich srdciach si ťa navždy zachovať. 
Spi sladko, snívaj svoj večný sen. Čas plynie, 
smútok ostáva, tá strata v srdciach bolieť 
neprestáva.
So žiaľom v srdci si dňa 1. 12. pripomíname 
prvé smutné výročie úmrtia našej milovanej 
Juliany KUČÍKOVEJ, ktorá nás opustila vo veku 
34 rokov.
S láskou a úctou spomína manžel Ladislav, deti 
Marcelko a Sonička a celá smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. 

• Predám pozemok o rozlohe cca 2100 m² v Streže-
niciach smer Štepnica vhodný pre záhradu, chatu 
alebo chatový dom. Cena 5 € / m². Tel. 0948 898 914.
• Predám 3-izbový byt v Beluši, 65 m², s balkónom,  
na 4. poschodí s výťahom. Tel. 0944 130 723.
• Predám 3-izbový byt,  67 m² s loggiou v Púchove.
• Predám záhradu s chatkou o rozlohe cca 300 m²  
 v oblasti Potôčky. Cena dohodou. Tel. 0905 295 622.
• Predám 3-izbový byt v centre Púchova oproti Bille. 
Informácie na tel. č. 0908 517 094.
• Predám podzemnú garáž za VÚB. Cena dohodou. 
Tel. 0905 247 521.
• Predám jednoizbový byt v pôvodnom stave v os. 
vlastníctve v Lednických Rovniach. Výmera bytu 
57,99 m².  Kontakt: 0905 740 172.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1- izbový byt  v Púchove aj v pôvodnom sta-
ve, platba ihneď. Tel. 0904 962 860.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám prenájom 2-izb. zariad. bytu v centre PÚ, 
na 1. - 2. posch., nájom s energ. do 300 eur. Nasťaho-
vať sa môžem hneď, je to súrne. 0911 292 822.
• Dám do prenájmu 1-izb. byt v Horných Kočkov- 
ciach, voľný ihneď. tel. 0914 120 216.
• Hľadám podnájom v Beluši a blízkom okolí, prí-
padne v Púchove. Tel. 0903 171 844.
• Hľadám 2-izbový byt do prenájmu v Púchove. Tel. 
0944703172

PREDAJ RÔZNE 
• Predám gitarové kombo KUSTOM HV 65 v bez-
chybnom stave. Cena 150 €. Tel. 0915 951 334.
• Predám paplón z peria.  Nový poťah, perie vyčiste-
né. Tel. 0908 282 236.

RÔZNE
• Kúpime osobné vozidlo v dobrom stave  do 200 
eur alebo na splátky. Tel. 0940 822 532.
• Hľadám hudobníka: gitara, bas gitara, kláves, na 
festivalové hranie. Tel. 0915 951 334.
• ODSTÚPIM ZABEHNUTÝ BUTIK NA MORAVSKEJ 
ULICI. VOLAŤ LEN SERIÓZNY ZÁUJEMCA. 
Tel. 0918 481 544.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, bytov  a kúpeľní.
Tel. 0918 542 411.
• Odborná masáž  –  odblokovanie bolesti. 
Tel. 0908 183 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 2016. 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. I-159
• Maľby,  stierky, protiplesňové  termoizolačné  
nátery, lacno a spoľahlivo.  Tel. 0918 467 478.
• Stavebné práce, krovy, strechy, sadrokartón.  
Tel. 0907 877 880. I-156
• Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-178
• Stavebné práce, výstavba rod. domov, obklady, 
dlažby, rekonštrukcie bytov, domov, nebyt. priesto-
rov, panelák. schodíšť, maľby, nátery, stierky, omiet-
ky, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723. I-176
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-177
• Rekonštrukcia bytov a kúpeľní. Tel: 0904 628 324.

PONUKA PRÁCE
• Prijmeme čašníčku do pivárne Army pub na Mo-

ravskej ulici s nástupom ihneď, prípadne dohodou. 
Tel. 0902 669 891.                  
• Aspekta Trade s. r. o., Autorizovaný servis vozidiel 
Kia Púchov prijme SERVISNÉHO TECHNIKA na TPP 
- príjem vozidiel do servisu, objednávky, skladové 
hospodárstvo, reklamácie a i. Požiadavky: technická 
znalosť automobilov, príjemné vystupovanie, aktív-
na práca s PC, záujem o danú oblasť, AJ výhodou.
Životopis s fotkou a motivačným listom zašlite na 
manager@kiapuchov.sk, info: 0911 942 799.
• Príjmem dôchodkyňu na obsluhu a upratovanie 
WC a priestorov  žel. stanice v Púchove. Tel. 0918 531 
503.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
svojej prevádzky pracovníkov na pozíciu:  
- kuchár s praxou - 4 hodiny (práca vhodná aj pre 
dôchodcu,  prípadne  ako brigáda popri zamestnaní 

pokrač. na vedľajšej strane

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám v Púchove na Lachovci chatu s veľkou zá-
hradou. Tel. 0918 054 385.
• Predám dvojpodlažnú murovanú chatu, Lednické 
Rovne - Biele Hliny. Tel. 0944 923 786.
• Predám 2-izbový byt v PÚ v pôvodnom stave na 
ul. Obrancov mieru o výmere 63 m², bez balkóna. RK 
nevolať. Tel. 0917 043 300.

SPOMIENKA
Dňa 12. 12. 2016 si pripo-
míname 2. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Jozefa SALAMU.
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. 11. 2016 uplynie 
rok, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, 
otec Ján JAKUBÍK.
Ten rok zdá sa ako jeden 
deň, Tvoj odchod je 
snáď iba sen. A v dome 
stále znejú Tvoje kroky, 
tú bolesť nezahoja ani roky. Myseľ k Tvojej tvári 
stále uteká, srdce hľadá milovaného človeka. 
Zabudnúť nedokáže nikto z nás, dúfame, že 
stretneme sa zas.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Jana, 
dcéra Zdenka a syn Janko

SPOMIENKA
Odišiel si tíško, už nie si 
medzi nami, no v našich 
srdciach žiješ stále spo-
mienkami.
Dňa 2. decembra si pri-
pomenieme 12. výročie 
úmrtia a nedožitých 70. 
narodenín Bohuslava ŠPONIARA.
S láskou spomínajú manželka Zuzana, dcéry 
Zuzka a Ivanka s rodinami a syn Juraj. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.   
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