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9. kolo: FBK Púchov – AS Trenčín 8:10 (2:4, 2:4, 
4:2), 3. Beriac (Fleger), 18. Haluška (Žilinský), 22. Kraj-
ci (Haluška), 30. Beriac, 38. Ševčík, 41. Mišík (Beriac), 
48. Ševčík (Beriac), 50. Podmanický, 56. Beriac (Mišík)
Ostatné výsledky 9. kola: FBC Trenčín – Záhorská 
Bystrica 15:5, Nižná – Prešov 6:5, Florko Košice – ATU 
Košice 8:9, Prírodovedec – Žilina 10:3, Spišská Nová 
Ves – Snipers Bratislava 7:8
1. FBC Trenčín 9 9 0 0 0 98:37 27
2. Florko Košice 9 4 2 2 1 70:57 18
3. Prírodovedec 9 5 1 1 2 60:47 18
4. ATU Košice 9 5 1 1 2 71:45 18

5. AS Trenčín 9 3 2 1 3 52:63 14
6. Z. Bystrica 8 4 0 1 3 52:49 13
7. Nižná 9 4 0 1 4 40:46 13
8. Žilina 9 3 1 1 4 74:60 12
9. Snipers BA 8 3 1 1 3 56:55 12
10. Prešov 9 2 1 1 5 65:69 9
11. FBK Púchov 9 1 1 0 7 49:83 5
12. Sp. Nová Ves 9 0 0 0 9 36:112 0
Program 10. kola: ATU Košice – FBK Púchov (30. 
11. o 18.00), Žilina – FBC Trenčín, Záhorská Bystrica 
– Florko Košice, AS Trenčín – Nižná, Spišská Nová Ves 
– Prírodovedec, Snipers Bratislava – Prešov

Florbal - extraliga muži

Záverečný finiš Púchovčanov prišiel neskoro

Púchovský zimný štadión sa počas víkendu stal 
centrom slovenského mládežníckeho krasokorčuľo-
vania. Na siedmom ročníku Veľkej ceny Púchova v 
krasokorčuľovaní sa predstavilo 150 detí z celého 
Slovenska, ktoré súťažili celkovo v 19. kategóriách. 
Veľkolepé podujatie pripravil Krasoklub Púchov z 

poverenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. 
Podujatie okrem množstva sponzorov podporilo 
mesto Púchov a v rámci svojho dotačného programu 
aj Trenčiansky samosprávny kraj. 

Na ľadovej ploche púchovského zimného štadióna 
sa predstavilo aj trinásť nádejí Krasoklubu Púchov. 
Spomedzi zverenkýň trénerského tria sestry Nikole-
ta Drábová, Sabína Drábová (na snímke s N. Masari-
kovou) a Eva Simančíková zažiarila Sofia Motolová,
ktorá v kategórii staršie nádeje dievčatá B oslovila 
porotu najintenzívnejšie a stala sa celkovou víťazkou 
kategórie. Ostatným dievčatám Krasoklubu Púchov 
sa síce na pódium vystúpiť nepodarilo, no kvalitná 
súťaž bola pre nich výbornou školou a odrazovým 
mostíkom do ďalšej krasokorčuliarskej kariéry. 

Umiestnenia dievčat Krasloklubu Púchov:
Hobby silver mladšie: Žofia Kubíková - 5. miesto
Nádeje dievčatá 9: Laura Kolmanová - 7. miesto
Mladšie nádeje dievčatá B: Sofia Jáňová - 8. mies-

to, Bela Belobradová - 9. miesto, Natália Michalíková  
-11. miesto

Ml. žiačky B: Adriana Michalíková - 18. miesto     
Staršie žiačky: Lucia Kolmanová - 8. miesto
Staršie nádeje dievčatá B: Sofia Motolová - 1.

miesto, Adela Kaňková - 8. miesto, Natália Masariková 
- 10. miesto, Barbora Belobradová - 16. miesto, Sára 
Kuťková - 19. miesto, Eliška Veličová - 20. miesto. 

(r)     

Sofia Motolová na najvyššom stupienku

Krasokorčuľovanie - Veľká cena Púchova, 23. - 24. 11.

Lucia Motolová z Krasoklubu Púchov triumfovala v kategórii starších nádejí B.    FOTO: Krasoklub Púchov

Lucia Kolmanová skončila medzi staršími žiačkami 
na ôsmom mieste. 

V akcii víťazka starších nádejí B Sofia Motolová.

Adela Kaňková obsadila v kategórii staršia nádeje B 
peknú ôsmu priečku. 

Skúsenosti zbierala aj Barbora Belobradová. 

Krasokorčuľovanie: 
Veľká cena Púchova
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Zuzana Kardošová tretíkrát 
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„Septembrové zvýšenie miezd 
pedagogických pracovníkov, od 
januára vyššia minimálna mzda 
a ďalšie zákonné zvýšenie miezd, 
chodníkový zákon, zákon o sociál- 
nych službách, obedy zadarmo, re-
kreačné poukazy, avizované špor-
tové poukazy, zvýšenie nezdaniteľ-
nej časti základu dane... to všetko 
malo a bude mať negatívny vplyv 
na financovanie fungovania mes-
ta, jeho rozpočtových organizácií 
a mestských spoločností. Z podie-
lových daní predpokladáme nižší 
príjem o cca 400 tisíc eur, zvýšené 
výdavky na mzdy, výdavky na pris-
pôsobenie jedální základných škôl 
a potreba zamestnancov pre obedy 
zadarmo boli len v tomto roku ďal-
ších cca 110 tisíc eur... Celkovo ho-
voríme v prípade budúcoročného 
rozpočtu mesta Púchov o výpad-
ku až do milióna eur,“ vysvetľuje 
vedúca Ekonomického oddelenia 
Mestského úradu v Púchove Lucia 
Pružinská. 

Príprava rozpočtu na rok 2020 bola 
preto jedným z najtvrdších orieškov, 
s akým sa musela púchovská radnica 
v poslednej dobe pasovať. „Nájsť v 
rozpočte milión eur a zachovať pri-
tom základné funkcie mesta, pod-
porovať v nezmenenej výške šport, 
sociálne a kultúrne programy, vz-
delávanie a voľnočasové aktivity 
našich detí a mládeže, je bez aspoň 
čiastočného finančného zvýšenia 
príjmov, nemožné,“ reaguje na situ-
áciu predseda ekonomickej komisie 
pri mestskom zastupiteľstve Daniel 
Lako. 

Mestá a obce kvôli vládnemu balíčku hromadne zvyšujú poplatky a dane – 
Púchov nebude výnimkou, snaží sa ale o čo najmenší dopad na peňaženky ľudí 

Vzhľadom na vyššie spomínané pri-
jaté legislatívne zmeny, bolo veľmi 
náročné zostaviť vyrovnaný a nede-
ficitný rozpočet tak, ako samosprá-
vam ukladá zákon. „Mestá po celom 
Slovensku v rámci opatrení na vy-
krytie výpadku podielových daní 
a zvýšených výdavkov pristupujú k 
radikálnemu zvyšovaniu miestnych 
daní a poplatkov. Mesto Púchov sa 
pri tvorbe rozpočtu napriek tejto 
skutočnosti rozhodlo ísť strednou 
cestou s čo najmenším dopadom na 
občanov mesta,“ prízvukuje vedúca 
ekonomického oddelenia. 

„Žiaľ, ani mňa táto situácia von-
koncom neteší, ale opatrenia, 
ktoré sú predmetom návrhov, len 

odrážajú rozhodnutia štátu, ktoré 
zásadným spôsobom zasahujú do 
nášho ekonomického fungovania. 
V rozpočte na budúci rok nám bude 
podľa nášho odhadu chýbať skoro 
milión eur. Za takýchto okolností 
by sme nemohli pristúpiť takmer 
k žiadnym investíciám, opravám, 
údržbám... Navrhovanými opat-
reniami  tak ako iné mestá  a obce 
len vykrývame deficit, ktorý nám 
v rozpočte mesta spôsobil štát. To, 
čo vláda odtlmočila ako benefit pre 
občanov, dopadlo na plecia miest 
a obcí, ktoré sa s tým teraz musia 
pasovať, čo nie je voči občanom 
fér,“ konštatuje pred rokovaním za-
stupiteľstva primátorka Katarína He-
neková. 

Parkovné sa má vrátiť na úroveň 
spred troch rokov
Navrhované VZN, ktoré figuruje v 
programe decembrového mestské-
ho zastupiteľstva, zjednodušuje do-
terajší systém parkovania v meste 
Púchov, upravuje ceny parkovného, 
pričom zohľadňuje predovšetkým 
občanov s trvalým pobytom v 
meste, ktorí so zakúpením parko-
vacej karty typu A zároveň získajú 
možnosť zakúpenia aj ročného 
lístka na mestskú autobusovú 
dopravu s päťdesiat percentnou 
zľavou.

VZN hovorí už len o jednom pla-
tenom pásme parkovania, ktoré je 
platné pre celé územie mesta s vý-
nimkou Hrabovky, Horných Kočko-
viec, Kolonky, Vŕšku, Nosíc, Záskalia 
Cérova, Viesky, Ihrišťa a Hoštinej. Za 
ročnú parkovaciu kartu typu A podľa 
tohto návrhu VZN by mal zaplatiť 
občan – fyzická osoba s trvalým po-
bytom na území mesta od budúceho 
roka tridsať eur, čo je cena parkov-
ného na jeden deň vo výške 0,082 
eura, teda o pätnásť eur viac oproti 
súčasne platnému cenníku v kategó-
rii ročnej parkovacej karty platnej na 
celom území mesta. Naproti tomu 
fyzická osoba, ktorá nemá trvalý po-
byt na území mesta, zaplatí od janu-
ára 2020 za ročnú parkovaciu kartu 
(typ B) šesťdesiat eur. Za desaťdňovú 
parkovaciu kartu záujemca zaplatí 
desať eur. Návštevníci zaplatia za 
hodinové parkovné (či prostredníc-
tvom esemesky alebo lístka v par-
kovacom automate) rovné euro, v 
prípade najfrekventovanejšieho a 

Mestu bude „vďaka“ vládnemu balíčku 
chýbať v rozpočte až do milióna eur
Na decembrové zastupiteľstvo smeruje viacero návrhov všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa upravujú 
výšky sadzieb miestnych poplatkov, daní a parkovného. Mesto Púchov prostredníctvom týchto vynútených 
a nepopulárnych opatrení tak, ako aj drvivá väčšina ostatných miest a obcí Slovenska reaguje na citeľný vý-
padok peňazí v budúcoročnom rozpočte. Napriek zodpovednému hospodáreniu púchovskej radnice sa tak 
stalo „vďaka“ tohtoročným legislatívnym zmenám – vládnemu balíčku. 
Na nasledujúcich dvoch stranách prinášame ozrejmenie situácie a niektorých návrhov všeobecne záväzných 
nariadení, o ktorých budú začiatkom decembra rokovať poslanci mestského zastupiteľstva.

11,28

17,50

návrh

Púchov
Martin

B. Bystric
a

Nitra Prešov
Košice

Trnava

Zdroj: Aktuality.sk, MsÚ Púchov
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najväčšieho parkoviska pri „Rožáku“ 
na Ulici Hollého dve eurá.

Napriek tomu, že VZN zvyšuje popla-
tok za zakúpenie parkovacej karty 
o pätnásť eur, respektíve vracia jej 
výšku na úroveň spred troch rokov, 
stále ide v prípade Púchova o po-
platky porovnateľné alebo rádovo 
nižšie v porovnaní s praxou iných 
miest. Napríklad Považská Bystrica 
má aktuálne platnú cenu parkovné-
ho na rok stanovenú na tridsať eur, 
v Piešťanoch si domáci za ročnú 
parkovaciu kartu zaplatí 50 eur, v Bá-
novciach nad Bebravou dokonca 99 
eur. V Martine síce občan s trvalým 
pobytom na území mesta zaplatí za 
ročné parkovné 25 eur, ale za druhé 
auto v rodine už rezident zaplatí 50 
eur, za tretie až 150 eur, obdobnú 
parkovaciu politiku podmienenú 
počtom áut v rodine má aj Prievidza.

Miestne dane navrhujú 
prispôsobiť priemeru okolitých 
a porovnateľných miest
Všeobecne záväzným nariadením 
(VZN) mesto Púchov navrhuje zvý-
šiť daň z nehnuteľnosti, zhodne 
pri rodinných domov aj bytoch z 
pôvodnej sumy 0,1611 eura za me-
ter štvorcový na 0,25 eura za meter 
štvorcový. „Pri tvorbe návrhu tohto 
dodatku VZN o miestnych daniach 
sme vychádzali z priemernej aktu-
álnej sadzby stavieb na bývanie a 
bytov okolitých a porovnateľných 
miest. Tá sa pohybuje od 0,20 do 

0,32 eura za štvorcový meter. Stav-
by rekreačných chát rovnako pris-
pôsobujeme priemeru, po novom 
navrhujeme sumu 0,70 eura za 
meter štvorcový,“ uvádza vedúca 
ekonomického oddelenia Lucia Pru-
žinská.
Ani v tomto prípade však v praxi ne-
pôjde o žiadne markantné čiastky, 
nakoľko sú stále v platnosti Zásady 
podpory individuálneho bývania v 
meste Púchov v sume 0,1611 eura za 
štvorcový meter. Pokiaľ si teda ma-
jiteľ napríklad jednoizbového bytu 
o rozlohe 30 metrov štvorcových 
uplatní žiadosť v zmysle spomenu-
tých zásad, reálny rozdiel, ktorý v 
budúcom roku zaplatí po navrhova-
nom zvýšení dane z nehnuteľnosti 
naviac oproti súčasnosti, bude pred-
stavovať 2,67 eura za rok. V prípade 
bytu s rozlohou 65 metrov štvorco-
vých hovoríme za rovnakých podm-
ienok o zvýšení na úrovni 5,78 eura 
za rok. Takto získané prostriedky zo 
zvýšenej dane z nehnuteľnosti po-
kryjú iba časť nákladov na údržbu 
a opravy všetkých chodníkov, kam 
patrí zimná údržba, čistenie mes-
ta, asfaltovanie výtlkov a podobne. 
Veď len takzvaná chodníková novela 
zvýšila výdavky mesta na čistenie o 
cca 40 tisíc eur.

Štvorčlenná rodina zaplatí 
o 3,19 eura mesačne viac
V prípade chystaného zvyšovania 
miestnych poplatkov a daní, ku kto-
rému bolo nútené pristúpiť aj mesto 

Púchov, sme na modelovej situácii 
štvorčlennej rodiny žijúcej v trojiz-
bovom byte o rozlohe 65 metrov 
štvorcových pre lepšiu názornosť 
vypočítali, že celkové navýšenie pre 
rodinný rozpočet predstavuje 3,19 
eura mesačne (ročne 38,30 eura). Do 
úvahy pri tomto výpočte sme vzali 
miestnu daň z nehnuteľnosti, popla-
tok za smeti a cenu ročnej parkova-
cej karty.

Systém úľav a oslobodenia 
od daní a poplatkov stále platí
Pri všetkých miestnych poplatkoch 
a daniach ostáva naďalej v plat-
nosti doteraz platný systém úľav a 
oslobodenia od platenia. V prípade 
dane z nehnuteľnosti majú občania 
starší ako 70 rokov nárok na zníženie 
dane zo stavieb na bývanie a bytov 
o polovicu, teda 50 percent. Zároveň 
funguje podpora individuálneho 
bývania v sume 0,1611 eura za me-
ter štvorcový a podpora seniorov v 
sume 14,60 eura pre samostatne žij-
úceho občana nad 70 rokov.

Od platenia dane za psa sú oslobo-
dené nevidomé osoby, dôchodco-
via s príjmami na hranici životného 
minima, bezvládne osoby a držitelia 
preukazu ZŤP a ZŤP/S. 

Na zníženie poplatku za komunálne 
odpady na 0,030 eura za kalendárny 
deň majú nárok študenti študujúci 
mimo mesta Púchov, ak sú tam zá-
roveň aj ubytovaní. Obdobná zľava 

platí aj pre občanov pracujúcich a 
zároveň z titulu zamestnania bývajú-
cich v inom meste alebo vykonávajú-
cich turnusové práce, čo predstavuje 
ročný poplatok 10,95 eura. Nárok na 
zľavu na poplatok za smeti majú aj 
ťažko zdravotne postihnutí občania 
a občania, ktorí zavŕšili 63 rokov. Ná-
rok na úplné odpustenie poplatku za 
komunálny odpad vzniká občanovi, 
ktorý sa preukázateľne viac ako 90 
dní z roka zdržiaval v zahraničí.

Mesto pokračuje v plaveckých 
výcvikoch, podpore sociálne 
slabších a zvyšuje príspevok 
pri narodení dieťaťa
Napriek problematickej situácii pri 
zostavovaní najdôležitejšej legisla-
tívnej normy z pohľadu ekonomic-
kého fungovania, akým rozpočet 
mesta rozhodne je, púchovská rad-
nica aj naďalej plánuje pokračovať 
vo financovaní plaveckých výcvikov 
pre predškolákov a žiakov tretích 
ročníkov základných škôl, podporo-
vaní sociálne slabších spoluobčanov 
a v rámci podpory rodín predpokla-
dá zvýšenie príspevku pre prvé na-
rodené dieťa o sto percent (na 200 
eur), príspevok za každé ďalšie naro-
dené dieťa zvýšiť na 100 eur.

Všetky spomínané zmeny sú ak-
tuálne len vo forme návrhov, 
rozhodovať o nich, ako i o ďal-
ších návrhoch, budú poslanci na 
decembrovom (4. 12.) mestskom 
zastupiteľstve.                       -msu-tm-

Chcete vedieť, aké sú výsledky dotrieďovania odpadu 
z náhodne vybraných kontajnerov v Púchove?

Hovorí sa že lepšie raz vidieť, než sto-
krát počuť a to platí aj o odpadoch. 
Na prednáške v rámci projektu "Nao-
zaj triedime odpad správne?" bude 
premietané krátke video z analýzy 
dotrieďovania odpadov v Púchove 
a interpretované vyhodnotenie jej 
výsledkov. Prednáška bude vedená 
formou diskusie so samotnými ná-
vštevníkmi, s odborníčkou na odpady 
Ivanou Maleš z INCIENu, referentkou 

odpadového hospodárstva  Mestské-
ho úradu v Púchove Veronikou Han-
tákovou a žiakmi zo ZŠ Mládežnícka.
Príďte diskutovať, ako sa dá situácia  
s triedením odpadu v Púchove zme-
niť a čo je potrebné podniknúť. Aké 
zmeny sa musia aplikovať zo strany 
mesta a aké zo strany občanov?  
Tešíme sa na každého návštevníka.
1. 12., Župný dom, o 17:00

-msu-

Výsledky dotrieďovania náhodne vybraných kontajnerov na 
zmesový komunálny odpad a takisto kontajnerov na trie- 
denie plastov, ktoré mesto Púchov v rámci projektu "Naozaj  
triedime odpad správne?" v spolupráci s Inštitútom pre cirku-
lárnu ekonomiku (INCIEN) a dobrovoľníkmi (žiakmi a pedagóg-
mi ZŠ Mládežnícka) zorganizovalo 7. novembra, sa dozviete 
na prednáške v podkroví Župného domu, ktorá sa uskutoční  
v nedeľu podvečer 1. decembra o 17:00 hodine.

Projekt "Naozaj triedime odpad správne?" bol finančne 
podporený  z grantu Zelené oči TSK.
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RegioJet spojí Púchov s Bratislavou, Brnom a Prahou
RegioJet ako druhý najväčší železničný dopravca na Slovensku rozšíri od nedele 15. decembra 2019 prevádzku 
svojich vlakových liniek na Slovensku. 

Po novom ponúkne priame vlakové 
spojenie na trase Žilina – Trenčín – 
Trnava – Bratislava – Břeclav – Brno 
– Praha a späť. Jeden pár vlakových 
spojov bude ráno okolo 6:00 hodiny 
vychádzať zo Žiliny v smere Bratislava, 
Břeclav, Brno, Praha a v popoludňaj-
ších a večerných hodinách pôjde na-
späť v opačnom smere.

Priame spojenie vlakmi RegioJet s 
Bratislavou, Brnom či Prahou po no-
vom dostanú ďalšie kľúčové miesta na 
Považí – svetoznáme kúpele Piešťany, 
Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 
Teplá, Púchov a Považská Bystrica (tu 
spoj zastaví s ohľadom na kapacitu 
trate len v smere z Prahy a Bratislavy 
do Žiliny).

RegioJet vďaka tomu ďalej posilňuje 
svoju významnú pozíciu na Slovensku 
a v slovensko-českej vlakovej dopra-
ve. Vznikne ideálne vlakové spoje-
nie napríklad pre cesty študentov za 
štúdiom do Brna, Bratislavy či Prahy; 
rovnako ako ponuka pohodlného 
spojenia pre hostí svetoznámych 
kúpeľov v Piešťanoch či Trenčianskych 
Tepliciach. Zaujímavé bude nové spo-

jenie aj pre obchodných cestujúcich 
na služobných cestách či turistov. Me-
dzi Prahou a Žilinou budú po novom 
jazdiť štyri spoje RegioJet denne. 
Vlaky RegioJet sa aj vďaka novému 
spojeniu vrátia na slovenskú vnútro-
štátnu trasu  Žilina – Trenčín – Trnava 
– Bratislava a späť – s novými zastáv-
kami v Piešťanoch, Púchove alebo v 
Novom Meste nad Váhom. Ponúkne 
napríklad ideálnu možnosť cestovania 
na jednodennú otočku do Bratislavy. 

Nové vlakové spojenie vznikne predĺ-
žením jedného páru súčasných vlako-
vých spojov jazdiacich na trati Praha 
– Brno – Bratislava a späť. Spoje pôjdu 
podľa tohtocestovného poriadku:

RJ 1046 Žilina – Bratislava – Brno – 
Praha
Žilina (5:57) – Púchov (6:36) – Tren-
čianska Teplá (6:52) – Trenčín (7:00) – 
Nové Mesto nad Váhom (7:14) – Pieš-
ťany (7:26) – Trnava (7:47) – Bratislava 
hl. st. (8:30 – 8:47) – Břeclav (9:38) – 
Brno hl. n. (10:09) –  Pardubice (11:45) 
– Praha (12:42).

RJ1045 Praha – Brno – Bratislava - 
Žilina
Praha (15:20) – Pardubice (16:15) – 
Brno hl. n. (17:48) – Břeclav (18:23) 
– Bratislava hl. st. (19:12 – 19:15) – Tr-
nava (19:41) – Piešťany (19:59) – Nové 
Mesto nad Váhom (20:10) – Trenčín 
(20:23) – Trenčianska Teplá (20:31) – 
Púchov (20:46) – Považská Bystrica 
(21:04) – Žilina (21:25). 

Spoje sú vedené v kategórii RJ a po- 
núknu cestujúcim servis v štyroch ces-
tovných triedach – STANDARD, RELAX, 

BUSINESS a v cenovo najvýhodnejšej 
triede LOW-COST. Vo všetkých trie- 
dach majú cestujúci automaticky 
súčasťou lístka miestenku na konkrét-
ne miesto, pripojenie k Wi-Fi zadarmo, 
vodu, dennú a ďalšiu tlač a možnosť 
sledovať filmy a ďalší zábavný obsah 
prostredníctvom on-line zábavného 
portálu.

V triedach STANDARD, RELAX a BUSI-
NESS majú cestujúci zadarmo k dispo-
zícii kávu a ďalšie nápoje a aj možnosť 
objednať si občerstvenie za výhodné 
ceny z palubného menu RegioJet.

Vo vlakoch budú radené v triede 
STANDARD aj veľkopriestorové voz-
ne Astra s dotykovými obrazovkami 
v sedačkách s možnosťou sledovania 
filmov, počúvaním hudby a ďalšieho 
obsahu. Spoje vyrazia na koľaje v ne-
deľu 15. decembra a lístky na ne sú už 
v predpredaji cez internetové stránky 
alebo on-line aplikáciu RegioJet, prí-
padne na predajných miestach Regio-
Jetu, STUDENT AGENCY a aj u províz-
nych predajcov.

Zdroj: RegioJet

Čo urobiť s autom pred zimou
Na jeseň vyžadujú autá zvláštnu starostlivosť. Kto ju zanedbá, tomu sa môže prichádzajúca zimná sezóna  
pekne predražiť. Nasledujúcich 6 odporúčaní mechanikov zo siete autoservisov ProfiAuto Service pomôže 
vodičom s prípravou auta na zimu.

1. Výmena pneumatík
Zimné pneumatiky sú mäkšie ako tie, 
ktoré používame v lete. Vďaka tomu 
lepšie priľnú k asfaltu i predtým, než 
prvý raz nasneží. „Ideálny čas na výme-
nu pneumatík je, keď teplota vzduchu 
klesne pod 7 °C. Zimné pneumatiky 
by mal mať hĺbku vzorky minimálne 4 
mm,“ hovorí Lukáš Czauderna, porad-
ca pre rozvoj autoservisov ProfiAuto 
Service.

2. Kontrola batérie
Pred príchodom zimy by si mali vodiči 
nechať skontrolovať batériu a nabíjací 
systém. Ak majú potrebné vybavenie 
a cítia sa dostatočne zruční, tak môžu 
túto kontrolu urobiť sami. Ak sa na to 
necítia, je vhodné navštíviť autoservis, 
kde im všetko skontrolujú. Ak nič ne-
podcenia, nebudú musieť vymieňať 
batériu napríklad pri hustom snežení.

3. Kvapalina do ostrekovačov
Väčšina vodičov kvapalinu vymení, 
ale nestihne to včas. S výmenou kva-
paliny do ostrekovačov by mali začať 
už na jeseň. Ak v nádrži zostala nejaká 
letná kvapalina, je najlepšie pridať do 
nej koncentrát a potom nádrž doplniť 
len dobrou zimnou kvapalinou. Ne-
mali by zabudnúť niekoľkokrát použiť 
sprinkler na prepláchnutie potrubí a 
trysiek vlažnou tekutinou.

4. Technické ošetrenie auta
Príprava na zimu by tiež mala zahŕňať 
technické ošetrenie auta, a to vrátane 
údržby tesnení. Vďaka tomu sa zabrá-
ni zamrznutiu dverí a okien. Na tento 
účel je vhodné použiť silikónový tuk, 
ktorý na rozdiel od tuku na minerálnej 
báze nemôže rozpustiť tesnenie. „Je 
tiež nutné skontrolovať priechodnosť 
odvodňovacích kanálov. Počas jesene 

sa mohli upchať lístím. Voda vo vnútri 
auta spôsobí zahmlenie skiel, zvlášť 
pri nízkej teplote. Z týchto dôvodov 
odporúčame tiež vymeniť kabínový 
filter. Filter upchatý prachom po letnej 
sezóne obmedzuje ventiláciu interié-
ru, ktorá je veľmi dôležitá v jesennom 
a zimnom počasí,“ hovorí Lukáš Czau-
derna.

5. Kontrola motorového oleja
Ak vodič svoje auto zverí do rúk od-
borníka, mal by požadovať i kontrolu 
motorového oleja. Odborníci v servise 
iste odporučia ten najvhodnejší. Olej 
nie je potrebné vymieňať len kvôli 
zime, ak hladina oleja čiastočne klesla, 
je dobré zamyslieť sa nad tým, či vodič 
používa olej so správnou viskozitou. 
Hustota oleja totiž závisí na teplote. 
Najlepšie zimné oleje sú 0W-xxx. Ďal-
ším variantom sú oleje 5W-xx, ale i 

10W-xx je možné považovať za dobrú 
voľbu.

6. Pozor na menej známe pravidlá 
cestnej premávky
Mnoho vodičov zapne motor na voľ-
nobeh a pustí kúrenie. Tu však nastáva 
problém. Ide o porušenie predpisov, 
za ktoré môže vodič dostať pokutu 
až 30 eur. V zákone je totiž napísané, 
že vodič nesmie obťažovať ostatných 
účastníkov premávky zbytočným po-
nechaním motora stojaceho vozidla v 
chode. „Ak sa i napriek tomu rozhod-
nete zapnúť motor na voľnobeh a za-
pnete kúrenie, majte na pamäti, že tak 
motor ničíte. Kvôli nízkym otáčkam sa 
totiž zahrieva pomaly, čo má za násle-
dok vyššie opotrebenie súčiastok,“ do-
pĺňa Lukáš Czauderna.

Zdroj: ProfiAuto Service
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Mestská polícia

Pri privádzači v Beluši sa prevrátil kamión

Pod tragický týždeň na slovenských cestách 
sa podpísala najmä nehoda v Malante

Polícia informuje

Takmer tretina nezamestnaných v Púchovskom 
okrese bola v októbri mladšia ako tridsať rokov

Nezamestnanosť

Hasičský a záchranný zbor

Dňa 21. novembra, krátko po siedmej hodine ráno 
bola ohlásená dopravná nehoda nákladného moto-
rového vozidla s návesom na št. ceste č. I/61 v katastri 
obce Beluša, v okrese Púchov. Na zásah boli vyslaní 
štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru z 
Púchova s jedným zásahovým vozidlom.

Po príchode na miesto hasiči zistili, že 
havarovaný kamión sa nachádza čiastočne 
prevrátený na boku, pričom z poškodenej 
nádrže vozidla vytieklo väčšie množstvo 
prevádzkových kvapalín. 

Prístup k druhej nádrži nebol možný 
vzhľadom na polohu vozidla po dopravnej 
nehode. Pri udalosti sa zranil vodič kamió-
na, ktorý sa nachádzal mimo postihnutého 
vozidla. 

Zasahujúci hasiči poskytli zranenému vo-
dičovi predlekársku prvú pomoc a následne 
ho transportovali do sanitky ZZS. Súčasne 
na havarovanom vozidle vykonali protipoži-
arne opatrenia a miesto úniku PHM posypa-
li absorpčnou látkou. Na miesto udalosti sa 
dostavila aj pracovníčka životného prostre-
dia, pracovníci SSC a odťahovej služby.

Po vyslobodení havarovaného kamióna zo svahu, 
hasiči prečerpali prevádzkové kvapaliny z druhej ná-
drže do zberných nádob a po ukončení zásahu mies-
to udalosti odovzdali príslušníkom polície.

KR HaZZ Trenčín

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti stúp-
la v októbri v Púchovskom okrese medzimesačne o 
0,06 percenta na úroveň 2,91 percenta. Nezamestna-
nosť v okrese Púchov bola v októbri štvrtá najvyššia 
v Trenčianskom kraji. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval ku 
koncu októbra 805 uchádzačov o zamestnanie, z 
nich bolo 433 žien a 52 uchádzačov so zdravotným 
postihnutím. Medzi uchádzačmi o zamestnanie bolo 
89 absolventov škôl, z toho 38 absolventov vysokých 
a 51 absolventov stredných škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo 252 uchádzačov 
o zamestnanie mladších ako 30 rokov, čo predstavu-
je viac ako 31 percent z celkového počtu nezamest-
naných. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 
v Púchovskom okres tiež 138 uchádzačov o zamest-
nanie starších ako 55 rokov. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 

v októbri v Trenčianskom kraji medzimesačne o 0,07 
percenta na úroveň 3,11 percenta. Najvyššia prie-
merná evidovaná miera nezamestnanosti v kraji bola 
v októbri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 
4,51 percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica 
(4,04 percenta), Partizánske (3,23 percenta), Púchov 
(2,91 percenta), Nové Mesto nad Váhom (2,84 per-
centa), Myjava (2,67 percenta), Bánovce nad Bebra-
vou (2,62 percenta) a Ilava (2,12 percenta). Najnižšia 
miera nezamestnanosti v kraji bola v okrese Trenčín, 
kde v októbri klesla na úroveň 1,94 percenta. Miera 
nezamestnanosti v Trenčianskom okrese bola záro-
veň najnižšia na Slovensku.

Na Slovensku sa v októbri miera nezamestnanosti 
znížila o desatinu percenta na úroveň 4,95 percenta. 
Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota, kde klesla 
na úroveň 14,93 percenta. 

(r)

Pohotoví zlodeji
O zvýšenie kontroly objektu staveniska v noč-

ných hodinách z dôvodu neoprávneného vstupu 
na stavenisko požiadal telefonicky majiteľ po-
važskobystrickej stavebnej  firmy, ktorá realizu-
je rekonštrukciu jedálne Fakulty priemyselných 
technológii Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka na Kolónke, kde došlo k neoprávnené-
mu vniknutiu na stavenisko a krádeži materiálu. 
Podozriví sú obyvatelia Kolónka, na ktorých bol 
majiteľ firmy podať trestné oznámenie.  O zvýšenú
kontrolnú činnosť žiada aj preto, lebo keď sa vrátil 
z polície, našiel jeden diel oplotenia už porušený 
a údajní zlodeji sa mali vyjadriť, že stavenisko za-
pália. Oznamovateľ uviedol, že celé stavenisko je 
riadne oplotené a stráženie objektu súkromnou 
bezpečnostnou službou môže zabezpečiť až na 
druhý deň.  

Nie antrax, krmivo pre zver
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého je vedľa bytového 
domu pod ihličnatým stromom nasypaná nezná-
ma biela látka. Preverením oznámenia bolo zis-
tené, že ide o starú strúhanku a práškový cukor, 
ktorý na miesto vysypala Púchovčanka. Tá hliadku 
informovala, že uvedené veci na miesto vysypala 
v dobrej viere ako krmivo pre voľne žijúce zviera-
tá. Priestupok proti verejnému poriadku vyriešili 
mestskí policajti napomenutím.

Vykĺbil si lakeť
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Okružnej ulici, kde 
mal pred vchodom do bytového domu opitý mla-
dý muž vulgárne nadávať. Po príchode na mies-
to invalidný dôchodca povedal, že sa bojí ísť do 
vchodu, aby ho mladík nenapadol. Hliadka našla 
v pivničných priestoroch ležať na zemi muža, kto-
rý mal vykĺbený lakeť a sťažoval sa na silnú bolesť. 
Mestskí policajti privolali zdravotných záchraná-
rov, ktorí mladíka odviezli do považskobystrickej 
nemocnice na ošetrenie. Na miesto prišla aj mla-
díkova matka, ktorá informovala, že jej syn mal pri 
sebe nový mobilný telefón. Ten následne policajti 
našli v tráve pod balkónom a odovzdali ho mat-
ke.                MsP Púchov

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 
Púchovskom okrese v minulom týždni rapídne 
klesla. Z úrovne 1715 ochorení na 100.000 oby-
vateľov v 46. kalendárnom týždni klesla minulý 
týždeň chorobnosť na úroveň 892 ochorení na 
100.000 obyvateľov, čo predstavuje pokles o 48 
percent. Chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia bola zároveň v minulom týždni v okrese Pú-
chov najnižšia v celom Trenčianskom samospráv-
nom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týž-
deň celkom 4555 akútnych respiračných ochore-
ní. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom stúpla o 6,25 percenta. Najvyššia cho-
robnosť na akútne respiračné ochorenia v kraji 
bola minulý týždeň v okrese Trenčín, kde dosiahla 
1790 ochorení na 100.000 obyvateľov. Z celkové-
ho počtu ochorení bolo 291 ochorení na chrípku. 
Chrípková chorobnosť stúpla v kraji o 19,12 per-
centa. Pre chrípku nemuseli v v Púchovskom okre-
se, ani v celom kraji prerušiť školskú dochádzku v 
žiadnej škole a školskom zariadení.                       (r)

Chorobnosť v okrese výrazne 
klesla, bola najnižšia v kraji

Na cestách Trenčianskeho kraja sa v 46. kalendár-
nom týždni stalo 33 dopravných nehôd. Nikto pri 
nich neprišiel o život, jedna osoba utrpela ťažké zra-
nenie.  

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 1187 
dopravných nehôd, čo je o 24 viac, ako v rovnakom 
období minulého roku. Na krajských cestách zomrelo 
tento rok pri dopravných nehodách 23 ľudí, čo je o 
šesť menej, ako v rovnakom období minulého roku. 
Cesty Trenčianskeho kraja si nevyžiadali ľudskú obeť 
už tri týždne. 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 
11.996 dopravných nehôd (medziročný pokles čo je 

o 139 viac, ako v rovnakom období roku 2018. V 46. 
kalendárnom týždni zomrelo na slovenských cestách 
pri dopravných nehodách 20 ľudí, pod bilanciu sa 
podpísala najmä nehoda nákladného auta s autobu-
som v Nitrianskom kraji, ktorá si vyžiadala 12 obetí. 

Od začiatku roka zomrelo na Slovensku pri doprav-
ných nehodách už 216 ľudí, čo je o 17 viac, ako v rov-
nakom období minulého roku. Najviac obetí majú 
Nitriansky a Košický samosprávny kraj, kde pri do-
pravných nehodách zomrelo v tomto roku po 36 ľudí. 
Najmenej obetí – 16, si tento rok vyžiadali dopravné 
nehody v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

(r)  



 inzercia 7

Trápi  Vás šoférovanie?
·  v  noci ,  pr i  s tmievaní?
·  za  dažďa,  pr i  mrholení?

zľava
špeciálne šošovky pre vodičov

Príjemnejšie videnie za 
zhoršených svetelných 

podmienok vám 
poskytnú okuliarové 

sklá Eyedrive.
fb: optikadroptik                                                                                                                                                                             www.droptic.sk

30%

Platí na vybrané šošovky od 1.11.2019 do 31.12.2019                                                                                                                                       

Moravská 687/11 (pamätná fara pri OD Lachovec)
020 01 PÚCHOV

mail: puchov@droptic.sk • mobil: 0915 378 744
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Z histórie Verejnosti proti násiliu v Púchove
Podmienky vzniku VPN v Púchove
Korene mestskej bunky VPN v Pú-
chove sa podobne ako vo väčšine 
ostatných slovenských miest začali 
formovať dávno pred rokom 1989. 
Išlo o skupiny občanov pochádzaj-
úcich z rôzneho sociálneho prostre-
dia. Nedá sa teda vytvoriť jednotný 
kľúč, podľa ktorého by boli regio-
nálni aktivisti výhradne intelektuáli, 
študenti, robotníci či poprípade ko-
munisti vylúčení zo strany na zači-
atku normalizačného procesu. Dá 
sa však vo všeobecnosti tvrdiť, že 
šlo o ľudí nesúhlasiacich s režimom, 
ktorí ale svoje názory prezentovali 
takmer výhradne len v okolí svojich 
známych, priateľov a rodiny. Úplná 
väčšina aktivistov bola zamestnaná 
na bežných pracovných pozíciách 
a nikto z nich nehodlal riskovať za-
mestnanie či perzekúcie seba či svo-
jich blízkych. Išlo tak o pasívny/tichý 
odpor, či nesúhlas.

Ďalšou skupinou zapojenou do ne-
skoršieho formovania buniek VPN 
tvorili „radoví“ občania (často tiež 
členovia KSČ, z čoho neskôr vyply-
nula zásadná dilema pre vedúcich 
činiteľov VPN a OF), ktorí sa o režim 
a jeho politiku nezaujímali a do pro-
testných aktivít sa začlenili až na zá-
klade davovej reakcie, získania infor-
mácií o skutočnej podobe režimu, 
ku ktorým nemali v predchádzajú-
com období prístup, alebo len z pro-
stej vypočítavosti. Je tiež veľmi prav-
depodobné, že medzi aktivistov sa v 
minimálnej miere zaradili aj prísluš-
níci tajnej polície či konfidenti.

Vzhľadom na veľkosť mesta a rela-
tívnu nepočetnosť komunity bolo 
prirodzené, že absolútna väčšina 
neskorších zakladateľov OF a VPN 
(predovšetkým z radov prvej skupi-
ny v Púchove sa osobne poznala a 
udržovala pevné kontakty. Ako vša-
de inde, existovala aj tu, vzájomná 
výmena samizdatov, ilegálnej tlače a 
literatúry. Existovalo tiež trvalé spo-
jenie medzi niektorými Púchovča-
nmi a členmi bratislavského alebo 
pražského disentu. Konkrétne sa 
malo jednať o osobu jedného zo za-
kladateľov Demokratickej iniciatívy 
Jaroslava Jurisu.

Na udalosti zo 17. 11. 1989 v Prahe 
však komunita reaguje s výrazným 
oneskorením, nepochybne zaprí-
čineným neprehľadnosťou celej 
situácie, informačným embargom, 
ospalosťou malomesta či prirodze-
ným strachom z nejasného vývoja 

najbližších dní. Prvé protestné re-
akcie boli obmedzené na súkromné 
stretnutia osôb už dávnejšie zapoje-
ných do „protirežimnej“ komunity a 
neskorších zakladateľov OF/VPN v 
Púchove. 

Organizácia prvých mítingov VPN
Prvé verejné protestné stretnutie 
prebehlo 24. 11. 1989 na púchov-
skom Námestí mieru vo večerných 
hodinách. Zúčastnila sa ho však len 
hŕstka osôb, ktorá predniesla niekoľ-
ko prejavov odsudzujúcich režim a 
udalosti posledných dní, po ktorých 
verejne podporila požiadavky vyhlá-
sené pražským OF v predchádzajú-

cich dňoch. Dňa 25. 11. 1989 doru-
čili piati aktivisti spoločnú rezolúciu 
z prvého mítingu do Koordinačného 
centra Občianskeho fóra v Prahe. 

Aj keď mal prvý míting zanedbateľ-
ný význam z pohľadu aktuálneho 
dopadu na vývoj udalostí v meste 
(malá odozva, jednalo sa o zásadný 
zlom v myslení jednotlivcom zapo-
jených do budúcich aktivít. Verejne 
demonštrovali svoj odpor a inicio-
vali tak ďalšie stretnutia a demon-
štrácie, ktorých vplyv na nasledujúci 
vývoj udalostí mal zásadný a neza-
nedbateľný význam.

V nasledujúcich dňoch po prvom/
iniciačnom proteste, teda 25., 26., 
27. a 29. 11. prebehlo niekoľko ďal-
ších na Námestí mieru a miestnom 
futbalovom štadióne. Ich spoloč-
ným znakom bola konštantne naras-
tajúca účasť miestnych obyvateľov. 
Program prirodzene tvorili verejné 
prejavy a výzvy venujúce sa najmä 
kritike vládnej KSČ, „40-tich rokov 
neslobody“ či pražských udalostí zo 
17. novembra. Objavovali sa tiež hla-
sy, ktoré upozorňovali na dôležitosť 

najbližších udalostí a dní. Demon-
štrácií sa tiež mali zúčastniť aj niekoľ-
kí študenti navštevujúci bratislavské 
vysoké školy, ktorí priblížili aktuál-
nu situáciu v hlavnom meste SSR a 
ozrejmili stanoviská študentských 
štrajkových výborov. Vzhľadom na 
relatívnu absenciu dostatočného 
množstva hodnoverných informácií 
posledných dní bola ich účasť veľmi 
dôležitá. 

V neskoršom období, približne od 
konca decembra až po prvé mesia-
ce roku 1990 prebiehali mítingy pod 
hlavičkou VPN v divadelných sálach 
domu kultúry. Pre účely stretávania 

sa malo tiež miestne VPN uzavretú 
dohodu s Mestským kultúrnym stre-
diskom o používaní jednej z učební. 

Vznik mestského výboru VPN 
v Púchove
Prvý oficiálny protestný výbor s 
označením Občianske fórum (OF) 
založili miestni aktivisti súčasne s 
prvým verejným protestom dňa 24. 
11. 1989. Ja však zrejmé, že štruktúra 
organizácie sa začala vytvárať až o 
niekoľko dní neskôr. Prvý prípravný 
výbor OF vznikol približne medzi 
24. a 29. 11., druhý prípravný výbor 
vznikol 30. 11. a tretí prípravný vý-
bor, už pod hlavičkou VPN, vznikol 
približne v polovici decembra. Počet 
členov nebol ustálený. Vo všetkých 
troch výbor sa však opakujú mená 
Jaroslav Jurisa, Ondrej Divinský, Sla-
vomír Flimmel a Dušan Babiš. Pev-
nejšia organizácia sa začína vytvárať 
až začiatkom decembra. Novozalo-
žený výbor OF v Púchove riešil od 
prvých dní tri základné interné pro-
blémy: problém oficiálneho ozna-
čenia (teda či sa nazývať naďalej 
OF alebo VPN), kedy začať budovať 
politickú stranu a problematická 

bola spolupráca s protirežimným 
centrom v Bratislave a Prahe. Spo-
mínané nejasnosti boli formulované 
v liste pre Koordinačný výbor (KV 
VPN) v Bratislave zo dňa 3. 12. 1989. 
Odpoveď z KV VPN do Púchova ne-
prišla. Následné vysporiadanie sa s 
danými nejasnosťami môžeme však 
vytušiť z ďalšieho vývoja. 

Púchovský výbor OF sa už od 5. 12. 
1989 začína označovať ako Mest-
ský výbor Verejnosti proti násiliu 
(VPN). S budovaním politickej stra-
ny „zhora“ museli miestny aktivisti 
ešte počkať aj keď sa s tým v na-
sledujúcich týždňoch nechceli tak 
jednoducho zmieriť, o čom svedčí 
neustále pripomínanie významu 
budovania straníckej organizácie 
či vytvorenie alternatívnych stanov 
VPN a straníckych prihlášok. Spolu-
práca s centrom, teda KV VPN, bola 
v prvých dňoch vzhľadom na nedo-
statočné kapacity Bratislavy veľmi 
zložitá. Neskôr však prebiehali pra-
videlné stretnutia (v Bratislave alebo 
Banskej Bystrici), kde boli riešené 
najvážnejšie problémy a ujasňova-
né spoločné názory. Počiatočná vá-
havosť s pomenovaním púchovskej 
organizácie, teda „VPN či OF“ pouka-
zuje aj na problém nejasných autorít 
a pôsobenia v rámci protirežimného 
hnutia v ČSSR. Miestni aktivisti boli 
spočiatku presvedčení o prirodzenej 
nadradenosti republikového cen-
tra a teda KC OF v Prahe. Význam a 
možnosti KV VPN sa preukázali až v 
ďalších dňoch, s čím súviselo aj na-
sledovné premenovanie výboru OF 
v Púchove na VPN. Dá sa tiež špeku-
latívne uvažovať, že v rozhodovaní o 
názve hrala úlohu napr. geografická 
blízkosť Bratislavy na rozdiel od Pra-
hy, alebo rodiace, resp. prebudené 
národné cítenie a snaha o riešenie 
slovenských problém prostredníc-
tvo slovenských inštitúcií.

Jakub Kmošena 
(vpnpuchov.blogspot.com,  krátené)

Foto: Slavomír Flimmel

Pozvánka na výstavu

Vo vestibule Divadla Púchov 

je verejnosti zdarma prístupná 

výstava fotografií a dobových 

materiálov o udalostiach, ktoré 

sa u nás odohrali pred 30 rokmi. 

Potrvá do 3. decembra 2019.
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Púchovskí gymnazisti v Aténach
Odletieť na týždeň do inej krajiny za 
účelom spoznania novej kultúry a ľudí 
znie lákavo, však? Tak presne takáto 
príležitosť bola umožnená mne a ďal-
ším siedmim vybraným študentom 
z Gymnázia Púchov. Konkrétnou ci-
eľovou destináciou boli grécke Atény, 
kde bolo našou úlohou reprezentovať 
našu krajinu a školu medzi študentami 
z piatich rôznych krajín a škôl EÚ, kto-
ré sú zapojené do projektu Diverzita 
kultúr, jedna Európa v rámci programu 
Erasmus+.
 V zostave Evka Šebáková, Dominika 
Paliesková, Lýdia Chobotová, Juraj 
Brezina(4. A), Romana Šešová, Lukáš 
Nechajev, Peter Čerešňa a Filip Kryštof 
(4. B) sme sa 13. 10. 2019 nad ránom 
plní očakávania vydali z Púchova, cez 
Bratislavu a rakúsky Schwechat do 
hlavného mesta Grécka. Pallini je ná-
zov mestskej časti Atén, kde nás už ča-
kali naši noví priatelia spolu so svojimi 
rodinami a kde sme mali stráviť týždeň 
plný výziev.
Našou novou školskou adresou sa sta-
lo gymnázium s názvom 1st Geniko 
Lykeio Pallinis „Pierre De Coubertin“, 
kde sme počas týždňa v angličtine 
pracovali na rôznych témach, ako na-
príklad presah slovenského umenia vo 
svete v dielach Andyho Warhola a Du-
šana Jurkoviča, predstavili sme život, 
prácu a dielo M. R. Štefánika a Tomáša 
Baťu. Skúmali sme tiež vplyv objave-
nia Ameriky na historickospoločenské 
dianie na Slovensku. Keďže sa náš pro-

jekt zaoberá aj politickou situáciou v 
jednotlivých partnerských krajinách, 
porovnávali sme navzájom volebné 
systémy Slovenska, Lotyšska, Talian-
ska, Grécka a Španielska a v rámci si-
mulovaného európskeho parlamentu 
sme skúmali pálčivé problémy jednot-
livých krajín a hľadali možné riešenia.
Taktiež sme sa zapájali do rôznych 
spoločenských aktivít, ako rolové 
úlohy v rôznych jazykoch, maľovanie 
loga projektu na školskú stenu alebo 
kultúrne spoznávacie výlety. V zmieša-
ných skupinách sme bojovali v olym-
piáde z oblastí: výtvarné umenie, hud-
ba, angličtina a matematika. 
Okrem spomenutých pracovných 
úloh sme mali možnosť komentovanej 
prehliadky Atén, ktorých dominantou 
je najmä Akropola s Pantheonom, 
ale taktiež sa tam nachádza aj úžasné 
múzeum gréckeho umenia a histórie, 
ktoré je súčasťou Akropoly a mnoho 
ďalších pamiatok a miest, ktoré sme 
hľadali v rámci orientačnej hry v zmie-
šaných skupinách.
 Ako bonus sme absolvovali exkurziu, 
v rámci ktorej sme mohli spoznať pô-
vodné hlavné mesto Grécka, Nafplio, 
ktoré človeka očarí predovšetkým po-
hodovou prímorskou atmosférou, ma-
lebnými uličkami, nádherným hradom 
Palamidi, ktorý je postavený na kopci, 
ktorý sa týči nad celým mestom, starou 
väznicou obklopenou vodou a taktiež 
aj promenádou a krásnym prístavom. 
Cestou sme sa zastavili aj pri pôsobi-

November 1989 si pripomenuli aj v krajskom meste Trenčín

Jednu z najvýznamnejších udalosti 
histórie formovania samostatného 
Slovenska si v nedeľu 17. novembra 
2019 pripomenuli Trenčania polo-
žením vencov k Pamätníku obetiam 
komunizmu na Námestí sv. Anny. Ten 
tvoria štyri piliere spravodlivosti a 
bronzová tabuľa, na ktorej sa nachá-
dzajú anonymné tváre. Dielo pripomí-
najúce utrpenie 70 tisíc popravených 
či uväznených odporcov totalitného 
režimu vytvoril miestny akademický 
sochár Igor Mosný. Pieseň "Modlitba 
pre Martu" zaspievala jazzová speváč-
ka Dáša Libiaková. O 18.00 h poďako-
vali Trenčania za slobodu slávnostnou 
svätou omšou v Piaristickom kostole 
sv. Františka Xaverského na Mierovom 
námestí.
Obyvatelia krajského mesta mohli na 
November 1989 spomínať aj v ponde-
lok 18. novembra, kedy sa konala séria 

koncertov na Mierovom námestí, v 
Klube Lúč a Kine Hviezda. Nežnú revol-
úciu si spolu s obyvateľmi mesta pripo-
menuli bývalý predseda VPN sociológ 
Fedor Gál a český hudobník a politik 
Michael Kocáb, ale aj výber českých a 
slovenských muzikantov. Koncert na 
námestí symbolicky o 17.11 hod. otvo-
rila česká kapela Mňága a Žďorp, ktorá 
odohrala svoje najslávnejšie hity. Po 
nich pódium patrilo skupine trenčian-
skej skupine Bez ladu a skladu, ktorá 
hrala na námestí po dlhých desiatich 
rokoch. Po koncertoch na námestí 
nasledovali v Kine Hviezda a Klube 
Lúč vystúpenia nestorov trenčianske-
ho undergroundu Chóru vážskych 
muzikantov, moravskej skupiny Ještě 
jsme se nedohodli a Michael Kocáb si 
zaspomínal na časy Pražského výběru 
spolu so skupinou Karpatské chrbáty. 

Zdroj: TSK, FB

Dvojdňové spomienkové podujatie s názvom November 1989 pripravilo mesto Trenčín pre svojich obyvateľov, 
aby si spoločne zaspomínali na udalostí, ktoré zažili počas Nežnej revolúcie. 

vom Korintskom prieplave, ktorý pre-
pája Korintský záliv s Egejským morom 
a na vlastné oči sme mohli vidieť, aký 
úžas a rešpekt táto stavba vzbudzuje.
Grécko nás zaujalo aj fantastickým 
jedlom, skvelou atmosférou a najmä 
neskutočne úžasnými ľuďmi, ktorí pô-
sobia naozaj priateľsky a vľúdne a už 
vôbec s vami nemajú problém viesť 
debaty dlhé tri hodiny. V Grécku sme 
si všetci vybudovali nezameniteľné 
priateľstvá v rámci medzinárodnej 
študentskej zostavy, na ktoré s určito-
sťou nezabudneme do konca života. 
Navyše sme si vycibrili naše jazykové 

schopnosti, čo nám zaručene pomôže 
aj pri nastávajúcich maturitách.
Jediné, čo k tomu môžem ešte do-
dať je konštatovanie, že sme si tento 
týždeň v každom smere užili naplno 
a môžeme len ďakovať Gymnáziu Pú-
chov za poskytnutie takejto jedinečnej 
príležitosti získať zručnosti a cenné sk-
úsenosti , ktoré každý z nás v živote 
zúročí. Poďakovanie patrí najmä p. p. 
Brtišovej a Cvachovej, vďaka ktorým 
sa projekt Erasmus plus na našej škole 
realizuje.

Lukáš Nechajev, 
Gymnázium Púchov, IV. B
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Na vši platí hygiena a disciplína 
Najúčinnejšia prevencia proti všiam 
je striktné dodržiavanie zásad osob-
nej hygieny. 

Prevádzkovatelia škôl nemajú po-
vinnosť zisťovať výskyt vší u žiakov, 
v prevádzkovom poriadku majú 
ale stanovený postup, ktorý musia 
uplatniť, ak sa u detí pedikulóza 
objaví. Zavšivenie – pedikulóza, 
je parazitárne ochorenie prenosné 
z človeka na človeka. Ak ním dieťa 
trpí, nesmie navštevovať školu ale-
bo škôlku a musí sa liečiť. Pokiaľ ide 
o liečbu a preventívne opatrenia 
proti šíreniu nákazy v rodine, každý 
jej člen by mal používať liečebný 
vlasový prípravok, až kým sa vší a 
hníd úplne nezbaví. „Vši a hnidy vy-
česávajte z vlhkých vlasov, smerom 
od pokožky až po končeky vlasov. Po 
každom prečesaní vlasy dôkladne pre-
zrite a hrebeň umyte. Nevyhnutné je aj 
dôkladné vypranie posteľnej bielizne a 
dezinfekcia predmetov osobnej potre-
by - hrebeňov, kief na vlasy, aj hračiek. 
Bielizeň perte pri čo najvyššej teplote, 
posteľnú bielizeň a uteráky aj vyvarte 
a vyžehlite. Teplota pri praní čiapok a 
šálov závisí od materiálu, z ktorého sú 

vyrobené. Na dezinfekciu použite bež-
ne dostupné dezinfekčné prípravky,“ 
radí docentka MUDr. Jana Hamade, 
vedúca Sekcie ochrany a podpory 
zdravia a špecializovaných činností 
Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky. Odborníčka upo-
zorňuje, že dezinsekcia prostredia je 
pri pedikulóze neúčinná, pretože voš 
hlavová mimo hostiteľa neprežíva.

Prevencia pedikulózy:
• striktne dodržiavať osobnú hygi-
enu, najmä pri používaní posteľnej 
bielizne a uterákov
• nevymieňať si osobné veci – čiapky, 
šály, oblečenie v kolektívoch malých 
detí, každé musí používať svoj hre-
beň
• pravidelné kontroly vlasov detí ro-
dičmi

Voš hlavová je cudzopasný hmyz, 
ktorý parazituje vo vlasoch, môže byť 
aj v obočí, vo fúzoch a v brade. Vši sa 
prenášajú kontaktom, najčastejšia je 
voš detská, ktorá sa najviac vyskytu-
je u detí od dvoch do dvanásť rokov. 
"Voš vie plávať, teoreticky sa ňou 
môžete nakaziť aj v bazéne, v ktorom 

sa v tesnej blízkosti kúpal zavšivave-
ný človek. Kontaktom možno pre-
niesť voš aj napríklad zo slúchadiel, 
prípadne z tapacírovaných stoličiek 
a opierok, napríklad v dopravných 
prostriedkoch, kde sa môže ľahko 
prichytiť,“ hovorí odborníčka.

Povinnosti prevádzkovateľa 
zariadenia pre deti a mládež
Povinnosti prevádzkovateľov zari-
adení pre deti a mládež upravuje 
zákon o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Pri výskyte 
vší u žiakov základnej školy bez ohľa-
du na ich počet, sa postupuje podľa 
prevádzkového poriadku, ktorý je 
prevádzkovateľ povinný vypracovať 
a predložiť na schválenie regionál-
nemu úradu verejného zdravotníc-
tva, vrátane návrhu na jeho zmenu. 
„Prevádzkovatelia škôl nemajú povin-
nosť zisťovania výskytu vší u žiakov, 
ale majú v prevádzkovom poriadku 
stanovený postup (vylúčenie žiaka 
z kolektívu a upozornenie rodiča, že 
žiak nesmie prísť do školy zavšivený 
a pod.), ktorý treba uplatniť, ak sa u 
žiaka, resp. žiakov alebo detí prejaví 

prenosné parazitárne ochorenie. Kon-
trolu dodržiavania prevádzkových 
poriadkov vykonáva príslušný regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva v 
rámci štátneho zdravotného dozoru“,  
hovorí doktorka Jana Hamade a do-
dáva: "Nakoľko pedagogický pracov-
ník nie je zdravotník, nemal by dieťaťu 
prehľadávať vlasy, ale usúdiť z jeho 
správania - často sa škriabe na hlave, 
je nepokojné, že ide o dieťa nakazené 
pedikulózou. Informáciu o podozrení 
na prenosné ochorenie poskytne pe-
dagogický pracovník rodičovi s tým, že 
rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa 
by mal zabezpečiť, aby dieťa vyšetril 
praktický lekár starostlivosti o deti a 
dorast.“

Pedikulóza nepatrí medzi povinne 
hlásené prenosné ochorenia, na-
priek tomu je bežnou praxou, že sa 
hromadný výskyt hlási na odbor epi-
demiológie príslušného regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva. 
Prevádzkovateľ kolektívneho zaria-
denia pri spracovávaní návrhu opat-
rení môže spomenutý úrad požiadať 
o odbornú pomoc.

ÚVZ SR

OKNÁ  ROLETY  DVERE  BRÁNY

Ku každej 
zákazke nad 
300€ malý darček 
GRÁTIS

MORAVSKÁ 1884 PÚCHOV
JM PLASTOBCHODNÝ 

PARTNER

0 905 842 149
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Aktuálne spod Lachovca: 
Obnova detského ihriska
Obnova detského ihriska Za cintorí-
nom, ako jedna z opakujúcich sa 
požiadaviek občanov, je jednou z pri-
orít VMČ č. 1 už od roku 2016 a bola 
aj súčasťou volebného programu v 
ostatných  komunálnych voľbách. 
Pôvodný zámer sme smerovali na 
komplexne nové detské ihrisko, avšak 
vzhľadom na obmedzené investičné 
zdroje a veľký počet ihrísk v meste 
(cca 40), som po konzultáciách na od-
delení dopravy a služieb odsúhlasil s 
pani Ing. T. Luhovou režim postupnej 
obnovy a výmeny prvkov, ktoré si pa-
mätajú 70-te roky minulého storočia 
a dnes už nespĺňajú požiadavky na 
bezpečnosť. Tento postup odobril aj 
VMČ. Korektná a ústretová spolupráca 
na príprave vyvrcholila na konci 46. 
týždňa, keď nastúpili pracovníci do-
dávateľa z Levoče a namontovali na 

vopred pripravenú betónovú plochu 
stolnotenisový stôl  namiesto zostavy 
troch hrázd a novú zostavu na šplha-
nie s gumenou dopadovou plochou 
namiesto „rebríkovej“ zostavy. Nákla-
dy na túto etapu sú cca 5000 eur. Pre 
budúci rok predpokladáme vymeniť 
staré reťazové hojdačky za moderné 
dvojité a starý „glóbus“ za nový detský 
kolotoč. Verím, že druhá etapa sa nám 
už časovo podarí zvládnuť lepšie - naj-
neskôr  do budúcoročných letných 
prázdnin.
Po vybudovaní polo podzemných 
kontajnerov, vybudovaní dvadsiatich 
parkovacích miest, spolu s novými 
lavičkami je to ďalší krok k pozitívnej 
vizuálnej zmene celej oddychovej 
plochy medzi panelákmi sídliska Za 
cintorínom.

Pavel Melišík, poslanec MsZ

Poznáte niekoho vo svojom 
okolí, kto potrebuje pomoc?

Podmienky zaradenia do losovania: 
plnoletá fyzická osoba s mentálnym 
alebo telesným postihnutím s trva-
lým pobytom v okrese Púchov. Do 
žiadosti je potrebné zadať: meno na-
vrhovanej osoby, adresa trvalého po-
bytu, telefónny kontakt, účel použitia 
finančného príspevku.

Finančný príspevok možno použiť na: 
- zdravotné pomôcky, hygienické po-
môcky
- rehabilitácie (masáže, cvičenia...)
- rehabilitačný alebo rekreačno-reha-
bilitačný pobyt
Žiadosti treba zasielať do 15. 12. 
2019 na emailovú adresu:
oznpo.puchov@gmail.com 
alebo písomne na adresu: 
Združenie na pomoc osobám s men-
tálnym a telesným postihnutím v Pú-
chove, J. Smreka 486, 02001 Púchov.

Výber troch žiadateľov bude usku-
točnený formou losovania s video 
záznamom v prítomnosti komisie OZ 
v stredu 18. 12. 2019 o 12:00 hod. 
Výherným žiadateľom sa cena odo-
vzdá 23. 12. 2019. Poznáte niekoho 
vo svojom okolí, kto potrebuje po-
moc? Napíšte nám!

Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Pú-
chove vyhlasuje súťaž o finančný príspevok. Výška finančného príspevku je 
3 x 350 eur, ktorý bude potrebné zdokladovať do 30. 6.  2020.

Foto: Pixabay

Čaj pre seniorov
Vo štvrtok 21 septembra sa v Divadle 
Púchov konal tohto roku predpo-
sledný "Čaj pre seniorov" organizova-
ný Púchovskou kultúrou, s. r. o. pod 
záštitou primátorky mesta. Na úvod 
podujatia vystúpili deti z Materskej 
školy Požiarna 1292 pod vedením 
pani riaditeľky Kataríny Tomanovej. 
Hlavným bodom obľúbenej akcie 
bola tanečná zábava. Seniorom do 

tanca zahrala hudobná skupina Profil 
z Topoľčian. Ich repertoár bol zložený 
zo známych šlágrov, ľudových piesní 
ale aj z piesní stredného prúdu od 
štýlu disco až po rokenrol. Piesne v 
ich podaní boli zdrojom pozitívnej 
energie a dobrej zábavy vhodnej pre 
všetky vekové kategórie. Posledným 
"Čajom pre seniorov" bude decem- 
brový s názvom Vianoce Gala.         -sf-

V Lúkach pokrstili novú 
monografiu obce

Monografia, ako to už pri takýchto 
typoch literárnych publikácií býva, 
faktograficky mapuje spoločenský, 
kultúrny, politický i športový život 
obce Lúky od najstarších čias až po 
súčasnosť. "Ide o jeden z najväčších 
literárnych počinov v histórii obce," 
uviedol na krste knihy starosta Ján 
Behro. Dielo vzniklo (okrem obec-
ných archívnych materiálov) na 
základe spolupráce mnohých obča-
nov a pamätníkov, ktorí prispeli pí-

somnými i fotografickými podklad-
mi zo svojich rodinných archívov. 
Monografiu obce Lúky v úzkej spo-
lupráci s obecným úradom zostavil 
spisovateľ Štefan Gardoň Kaštýľsky, 
ktorý ju spoločne so starostom a 
krstným otcom trenčianskym župa-
nom za charakteristických zvukov 
dlhých pastierskych fujár - trombít 
vyprevadil v plátennej šatke na ces-
tu k čitateľom. 

-tam-

Počas víkendu v obecnom dome kultúry v Lúkach 
uviedli do života novú monografiu obce, ktorá 
dovtedy v obecnom archíve chýbala.
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streda: 27. 11. o 18:00
DoSlova: Beseda so spisovateľom Pavlom Vitkom 
Publicista a autor literatúry faktu z Považskej 
Bystrice Pavol Vitko je jeden z autorov knihy 
Okamihy vzdoru o priebehu SNP na Považí. 
Titul mapuje protifašitický odboj a partizán-
ske hnutie na strednom Považí a desať bio-
grafických čŕt ľudí z regiónu, ktorí bojovali 
na frontoch 2. svetovej vojny, či trpeli v zajatí. 
Čitáreň Župného domu. Vstupné dobrovoľné.

štvrtok: 28. 11.  o 16:00
Kreatívny workshop: 
Prírodný vianočný svietnik 
Príďte si vytvoriť prírodný vianočný svietnik 
v obľúbenej farbe. Je potrebné sa nahlásiť 
prostredníctvom udalosti na FB. 
Čitáreň Župného domu. Vstupné: 5 €.

piatok 29.11. 2019 o 20:00
Koncert:  I am planet 
I AM PLANET, vlastným menom Patrik Korinok, je slovenský skladateľ a hudob-
ník silne inšipirovaný prírodou, spájajúci súčasnú klasickú hudbu s prvkami 
minimalizmu. V júli 2014 mu vyšiel debut Silene Stenophylla, ktorý sa na por-
táloch Bee.hy a Arcticdrones zaradil medzi najlepšie albumy roka 2014. 
Podkrovie Župného domu. Vstupné: 3 €.

November 2019
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898
Otváracie hodiny múzea: 

ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

beseda so spisovateľom

o knihe SNP na považí

DOSLOVA:

POZÝVAME VÁS NA BESEDU SO SPISOVATEĽOM PAVOLOM VITKOM O
KNIHE OKAMIHY VZDORU, NA KTOREJ SPOLUPRACOVAL UŽ S NEŽIJÚCIM
RODÁKOM Z PÚCHOVA VLADIMÍROM FRAŇOM, KTORÝ BOL PRIAMY
ÚČASTNÍK SNP.

27. NOVEMBER 18:00, Čitáreň Župného domu, Púchov

Mikulášsky 
jarmok 

7. 12. 2019, 
10.00  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE (materské a základné školy Púchova, základná umelecká škola, CVČ Včielka)

15.00   FS VÁH, ĽH VÁH 
16.00   Rozsvietenie vianočných  STROMČEKOV  pred  DIVADLOM, ktoré zdobili: Denné centrum seniorov mesta Púchov, 

  ZO SZZP Púchov, Liga proti reumatizmu – pobočka Púchov, ANEPS – centrum nepočujúcich Púchov, 

  Jednota dôchodcov Slovenska Púchov a následné PUTOVANIE MIKULÁŠA NA KOČI po meste s darčekmi pre deti 
17.00  ROZSVIETENIE STROMČEKA na pešej zóne s Mikulášom a anjelom a zapálenie druhej ADVENTNEJ sviece
17.30  Koncert hudobnej skupiny HRDZA - hudba hraná s radosťou a zo srdca 

Moderuje: Martin Hamšík

pešia zóna

Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f ) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. 
Bližšie info nájdete na webe mesta Púchov: www.puchov.sk/ochrana-osobnych-udajov.html

Tradičné remeselné výrobky s vianočnou tematikou, medovina i niečo pod zub...
Varenie tradičného punču v spojení so zbierkou na charitatívny účel.

MESTO PÚCHOV
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Streda: 27. 11.,17.30 h     

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku v Púchove späť! Snow Film Fest - zaži dobro-
družstvo na plátne kina! Celovečerné pásmo adrenalínových a cestovateľských filmov o zimných 
športoch prináša dobrodružstvo do všedných dní. Kompletný program nájdete na webe snow-
filmfest.cz
MN 12 rokov – SR, ČR – JL – 210 ´ – originálne znenie – outdoor. Vstupné 4 €.

Piatok: 29. 11., 17.30 h        Nedeľa: 1. 12., 17.30 h

VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
Film o najväčšej legende (česko)slovenskej poetickej scény - Jozefovi Urbanovi. Úsmevno-drama-
tický príbeh jedného z najväčších slovenských básnikov, predstaviteľa takzvanej stratenej gene-
rácie. Autora libreta k muzikálu Kráľ Dávid a mnohých známych piesňových textov, ako napríklad 
Vráť trochu lásky medzi nás, (Money Factor), Len s ňou (Miro Žbirka), ale hlavne Voda, čo ma drží 
nad vodou (Elán). Básnika, ktorý bol aj človekom a ktorý bol zároveň aj svojim vlastným protikla-
dom. Génia, ktorý jednoducho síce nebol schopný vyrovnávať sa s nástrahami každodennosti, 
ale už v svojej tridsiatke bol maturitnou otázkou. Film zachytáva obdobie od nástupu na poetickú 
scénu, ale hlavne posledných sedem rokov jeho búrlivého života. Jeho lásky, nádeje, sklamania, 
pády a vzostupy a boj so svojimi vnútornými démonmi. Vrcholí práve napísaním textu Voda čo 
ma drží nad vodou, popisuje autentické okolnosti jeho vzniku i obrovské nádeje, ktoré doň autor 
vkladal. Textu piesne, ktorej sa on už nedožil a tragicky zahynul pri autohavárii.
MN 15 rokov – SR, ČR – Continentalfilm – 73´ – originálna verzia – životopisný, dráma, hu-
dobný. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa: 1. 12., 13.30 h, 15.30 h       Piatok: 6. 12., 17.30 h  

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO II.
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff a Sven v dlhoočakávanom pokračovaní úspešnej animovanej komédie 
štúdia Disney.Prečo sa Elsa narodila s magickými schopnosťami? Odpoveď na túto otázku ju láka, 
zároveň však ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s Annou, Kristoffom, Olafom a Svenom sa vydávajú na 
pozoruhodnú a nebezpečnú cestu. Vo filme Ľadové kráľovstvo sa Elza obávala, či jej schopnosti 
nie sú pre svet príliš mocné a nebezpečné. V Ľadovom kráľovstve 2 musí dúfať, že sú dostatočné...
MP – USA – Saturn – 94´ – slovenský dabing – animovaná rodinná komédia. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  
6. 12. = MIKULÁŠ V KINE PÚCHOV! Každý divák pri vstupe dostane DARČEK = POPCORN SLANINA-SYR. 

Streda: 4. 12., 19.30 h      Sobota: 7. 12., 17.30 h

VÝNIMOČNÍ
Skutočný príbeh o priateľstve, húževnatosti a mimoriadnej obetavosti.Bruno (Vincent Cassel) 
vedie spolok pro autistické deti  a dospievajúcich, ktorých prípady sú tak komplikované, že ich 
všade odmietajú. Už vyše 20 rokov žijú Bruno a Malik vo svete ľudí, s ktorými si spoločnosť ne-
vie poradiť. Napriek tomu ich neopúšťa optimizmus a zmysel pre humor. Bohužiaľ však hrozí, že 
Brunova organizácia bude zrušená, pretože jeho osobitý prístup sa nie každému páči.Brunovi a 
Malikovi tak nezostáva nič iné ako presvedčiť úrady, že ich práca má zmysel. 
MN 12 rokov – Fr. – Magicboxv – 114 ´ – titulky – komédia.Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 6. 12., 19.30 h       Nedeľa: 8. 12., 17.30 h

VALHALA: RÍŠA BOHOV
Osud sveta je v ich rukách. Výpravné fantasy založené na severských bájach a mýtoch o Valhale, 
kam za sprievodu valkýr prichádzajú padlí bojovníci. Odin, Thor, Loki a ďalší bohovia z Valhaly sa 
musia postaviť svojmu osudu a odvrátiť Ragnarok – svoj zánik a koniec celého sveta. Zo zajatia sa 
totiž oslobodil obrovský vlk Fenrir a bohom hrozí úplne posledná bitka s odvekým nepriateľom, 
s divokými obrami. Svoju úlohu v ich boji zohrajú aj dve deti, ktoré si zo sveta ľudí priviedol Thor 
ako svojich sluhov.  
MN 15 rokov – Dánsko – Bontonfilm -  105´-  český dabing – fantasy, dobrodružný. Vstupné 
5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  
6. 12. = MIKULÁŠ V KINE PÚCHOV! Každý divák pri vstupe dostane DARČEK = POPCORN SLANINA-SYR. 

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Streda: 27. 11.       kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: HODINÁROV UČEŇ
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov v spoluprácii s Púchovskou kultúrou pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 €  do kina 
v Púchove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 0949 225 189. 

Nedeľa: 1. 12.        pešia zóna       16.00 h

ADVENT – ZAPÁLENIE PRVEJ ADVENTNEJ SVIECE
Vystúpenie žiakov ZUŠ Púchov, zapálenie PRVEJ adventnej sviece, vystúpenie detí zo ZŠ Mládež-
nícka, ADVENTNÉ ČÍTANIE, pešou zónou budú znieť vianočné koledy. Občerstvenie v predajných 
stánkoch. Podujatie sa koná pod záštitou primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej.

Štvrtok: 5. 12.      vestibul divadla       17.30 h    

VERNISÁŽ:  „DUCH KRAJINY - DUCHOVINY“
Výstava predstavuje prierez výtvarnej práce žiakov ZUŠ Púchov z výtvarného plenéra 2019, 
ktorá  obsahuje zbierku fotografického, písomného záznamu, tkaných či keramických objektov. 
Je najmä výpoveďou žiakov a učiteľov prichádzajúcich do Lazov pod Makytou hľadať pravdu o 
starých legendách duchov, strašidiel v našom okolí, v krajine. Tajomno, hľadanie, obavy, zábavu 
či strach z nadprirodzených bytostí rôznych druhov si budú môcť prísť diváci pozrieť doslova pre-
tkanú do výtvarnej tvorby. Strašidelná tematika zaujala aj študentov Spojenej školy v Púchove, 
ktorí ju spracovali po svojom a na výstave sa budú prezentovať kolekciou textilných šperkov. 
Výstava potrvá do 13. 1. 2020. Vstup voľný!  

Sobota: 7. 12.                                      pešia zóna      10:00 - 18:30 h

MIKULÁŠSKY JARMOK
Ďalší ročník obľúbeného celomestského podujatia. V programe vystúpia: materské a základ-
né školy Púchova, ZUŠ Púchov, CVČ Včielka, FS VÁH, ĽH VÁH. O 16.00 rozsvietenie vianočných  
STROMČEKOV pred DIVADLOM, ktoré zdobia spolupracujúce organizácie Púchovskej kultúry: 
Denné centrum seniorov mesta Púchov, ZO  SZZP Púchov, Liga proti reumatizmu – pobočka   Pú-
chov, ANEPS – centrum nepočujúcich Púchov, Jednota dôchodcov Slovenska Púchov a následne  
PUTOVANIE MIKULÁŠA NA KOČI po meste s darčekmi pre deti. O 17.00 ROZSVIETENIE STROMČE-
KA na pešej zóne s Mikulášom, anjelom a zapálenie druhej ADVENTNEJ sviece. O 17.30 HRDZA, 
koncert - hudba hraná s radosťou a zo srdca... Moderuje: Martin Hamšík. Vstup voľný. 

Utorok: 10. 12.       veľká sála        19.00 h 

HRÁČI
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN aj v Púchove! Podvod ako životný štýl - podvádzanie 
ako zamestnanie, umenie, zmysel života. Gogoľova inteligentná KOMÉDIA bez kladnej postavy 
ponúka nielen spoločensko-kritický obraz sveta, v ktorom nie je miesto pre morálne ideály, ale aj 
tragikomický príbeh ľudskej ambicióznosti. Vstupné 15 €, prístavky, balkóny 14 €, predaj i online.

Streda: 27. 11.        tanečná sála       18.00 h

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

Piatok: 29. 11.        tanečná sála       18.00 h

ZUMBA
Tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latin-
sko-americkú hudbu a tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Hodina/3 €. Info na tel. 0908 718 662, 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Pondelok: 2.12., 9. 12., 16.12.        tanečná sála       17.30 h

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické lopty, prí-
jemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cvičenie, sedenie, ak-
tívnu relaxáciu. 1 hodina 3 €. Info na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Pondelok: 2. 12., 9.12., 16.12.      veľká sála        18.40 h

FORMOVANIE POSTAVY S PRVKAMI KALANETIKY
Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej a pevnej postavy. Dá vám do poriadku chrbticu, 
vráti svižnú postavu. 1 hodina 3 €. Info na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

KURZY A KLUBY

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Rezervácie i predaj vstupeniek aj na 

www.kino.puchov.sk
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2. Penne Arabiata
3. Morčací steak na fazuľ. luskoch, dus. ryža
Dezert: Bounty Rez

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 26. 11. 
Hríbovica s klobásou/ Zelená s bylinkami
1. Farebné kuracie špízy s pečenými zemia-
kovými plátkami a bylinkovým dresingom
2. Brav. pliecko na hubách, ryža, kys. uhorka 
3. Slané palacinky plnené špenátom a 
ricottou, lahôdková kukurica
4. Ľad. šalát s tuniakom, vajíčkom, červ. ci-
buľ. a cherry rajčinami, toast - celý týždeň

Streda: 27. 11. 
Oravská kapustnica/ Cuketovo–rajčinová
1. Hovädzie varené s kôprovou omáčkou, 
kysnuté knedle
2. Kuracie roládky s prosciuttom a sušený-
mi paradajkami, dusená ryža
3. Jablkovo-tvarohová žemľovka s hrozien-
kami a ovocným sirupom

Štvrtok: 28. 11. 
Sedliacka hrachová/ Zeleninová s vajíčkom
1. Černohorský kurací rezeň, zemiaková 
kaša, miešaný šalát
2. Bravčové na čínsky spôsob, jazm. ryža
3. Cestoviny s horčicovo–medovou omáč-
kou, hubami a kuracím mäsom/bez (výber)

Piatok: 29. 11. 
Horárkina kuracia/ Syrová krémová
1. Vyprážaná bravčová krkovička, majoné-
zový šalát
2. Pečené kuracie stehno so syrovou 
kôrkou, dusená ryža, kompót
3. Tekvic. rizoto s nivou, karotkou a pomar.

Jedáleň Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok:  26. 11.
Škótska
1. Nitrianske brav. pliecko, varená knedľa
2. Kuracie soté s hlávkovou kapustou, 
pórkom, zeleninou s bulgurom

Streda: 27. 11.
Peruánske-fazuľová
1. Kurací FIT rezeň, dus. ryža, obedový šalát
2. Vyprážaný syr, hranolky, tatarská omáčka

Štvrtok: 28. 11.
Demikát
1. Francúzske kurča na víne, slovenská ryža
2. Plnený kapustný list, zem. kaša, uhorka

Piatok: 29. 11.
 Ružičková so zemiakmi
1. Vypráž. kur. gordon-bleu, op. zemiaky
2. Hovädzí stroganov, dusená ryža

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok:  26. 11.
Rascová so zemiakmi a šľahaným vajíčkom                                                                                                   
1. Kuracie prsia v slaninke na gril. zelenine 
so smot. pyré a jemnou brusn. omáčkou    
2. Bravčový mexický guláš s hráškom a 
strúhaným údeným syrom, dusená ryža
3. Zemiak. guľky plnené údeným mäsom 
na karamel. kyslej kapuste s praž. cibuľkou
4. Miešaný zelen.-list. šalát (tuniak, vajíčko, 
olivy, cibuľka), bagetka - celý týždeň   
                           
Streda:  27. 11.                                                                                                                                           
Šošovicová s párkom a zeleninou                                                                                            
1. Hov. roštenka na rukolovom šaláte s 
balsamicom, tymiánové peč. zemiaky    
2. Pečené kuracie stehno so slaninkou a 
bylinkami, dusená ryža, ovocný kompót       
3. Sladké ovocné lievance s čokoládou, 
ovocným krémom, šľahačkou a mätou                            

Štvrtok:  28. 11.                                                                                                                                           
Talianska MINESTRONE s parmezánom                                                                                    
1. Steak z brav. karé s BBQ omáčkou na 
jemne pikantnom fazuľ. šaláte, hranolky
2. Sviečková na smotane zjemnená brusni-
cami a šľahačkou, parená knedľa
3. Cestoviny fusili s krém. šunk. omáčkou, 
peč. cherry rajčinami a bazalkovým pestom 

Piatok:  29. 11.                                                              
Rajčinová s bazlkovým krémom a parmez.                  
1. Tilápia vo vínovo-syrovom cestíčku, pa-
rená zeleninka a pučené zemiaky s maslom                    
2. Kurací steak s krémovou pažítkovou 
omáčkou, pečená paradajka, dusená ryža
3. Bryndzové pirohy s kyslou smotanou, 
slaninkou a jarnou cibuľkou

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 26. 11.
Kulajda, chlieb    
Slepačí vývar s mäskom a rezancami    
1. Marinovaný kurací steak s lahôdkovou 
kukuricou, dusená ryža, hranolky
2. Plnená paprika v paradajkovej omáčke, 
zemiakové pyré
3. Špenátové halušky s nivovou omáčkou
4. Pizza Coloseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajky, syr)  

Streda: 27. 11.
Kalerábový krém s rest. slaninkou, chlieb   
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami     

1. Morčací steak na dubákovej omáčke, 
dusená ryža, zeleninová obloha       
2. Brav. steak s fazuľkou a slaninkou, puče-
né zemiaky s cibuľkou, zeleninová obloha   
3. Mieš. zelen. šalát s Feta syrom a olivami
4. Pizza Luciano (pomodoro, šunka, slani-
na, šampiňóny, pór, syr)  

Štvrtok: 28. 11.
Minestrone so syrom, chlieb            
Slepačí vývar s mäskom a rezancami  
1. Kuracie prsia s pažítkovým prelivom, kari 
ryža, zeleninová obloha    
2. Jelenie ragú, maslové halušky (5,90 €)
3. Ryžový nákyp s ovocím
4. Pizza Rucola (pomodoro, šunka, syr, 
rukola)
  
Piatok: 29.11.
Frankfurtská s párkom, chlieb       
Hovädzí vývar „Rissi-Bissi“    
1. Vyprážaný kurací karbonátok so syrom, 
varené zemiaky, zeleninová obloha    
2. Bravčové kocky na rasci, dusená ryža    
3. Lasagne „Bolognese“, parmezán   
4. Pizza Pette di Pollo (pomodoro, šunka, 
kuracie mäso, brokolica, kukurica, syr

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 4,50 Є
Utorok: 26. 11.
Hrášková s mrkvou a zemiakmi, chlieb
1. Belehrad. br. rezeň, zemiaky dus. na 
paprike
2.  Špenát. halušky so šampiňónmi a nivou
3.  Vypráž. hermelín, var. zemiaky, tatárska

Streda: 27. 11.
Zeleninový boršč, chlieb
1. Vyprážané kuracie stehno, var. zemiaky, 
šalátové obloženie
2. Domáca pizza s úd. slaninkou, klobásou 
a syrom
3.  Vypráž. hermelín, var. zemiaky, tatárska

Štvrtok: 28. 11.
Fazuľová maďarská s klobásou, chlieb
1. Brav. závitok plnený, hlivová šťava, ryža
2. Špagety s kuracím mäsom, strúhaný syr
3. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

Piatok: 29. 11.
Hovädzia s mäsom a rezancami, chlieb
1. Jelenie ragú na víne,  kysnutá knedľa
2. Trhanec s malinovou šťavou a šľahačkou
3. Vyprážaný hermelín, zemiaky, tatárska

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 26. 11.
Karfiolový krém, chlebové krutóny 
1. Domáce dukátové buchtičky s vanilko-
vým krémom a horúcim lesným ovocím 
2. Vypráž. brav. rezník plnený slaninkou a 
bryndzou, puč. zemiaky s pórom, uh. šalát  
3. India: Kur. mäso v pálivej cesnak. omáč-
ke, zeleninová smažená BASMATI ryža 

Streda: 27. 11.
Cesnačka so syrom a šunkou, chl. krutóny 
1. Musaka s mletým bravčovým mäsom 
2.  Pikantné kuracie soté so zeleninou a 
šampiňónmi, dusená ryža 
3. India: Brav. mäso LABBADAR, cesnakový 
chlieb NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Štvrtok: 28. 11.  
Hovädzí vývar s rezancami, zeleninou a 
domácimi pečeňovými haluškami 
1. Grécky zeleninový šalát s čiernymi 
olivami a Feta syrom, bagetka 
2. Domáci hovädzí burger, hranolky, 
tatárska omáčka 
3. India: Kuracie mäso v chilli OYSTER 
omáčke, vajíčková smažená ryža 

Piatok: 29. 11.  
Fazuľová so zeleninou 
1. Bryndz. pirohy s kysl. smot. a slaninkou 
2. Brav. segedínsky guláš, varená knedľa 
3. India: Kuracie TIKKA MASALA, maslový 
chlieb NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 26. 11.
Mrkvový krém so slaninkou
1. Hovädzí tokáň na  čer. víne, tarhoňa
2. Paradajkové rizoto
3. Morčacie prsia zapekané s broskyňou a 
syrom, zemiakové hranolky, dusená ryža
Dezert: Vanilkový muffin

Streda: 27. 11.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Divinový guláš, karlovarská knedľa
2. Palacinky s nutelou a šľahačkou
3. Kur. stehno pečené, hrášk. ryža, kompót
Dezert: Karamelový rez

Štvrtok: 28. 11.
Paradajková so syrom
1. Kurací steak s hermelínom, dusená ryža
2. Pstruh grilovaný, zem. pyré, uh. šalát
3. Teľacie ragú, pučené zemiaky
Dezert: Kokosová guľka

Piatok: 29. 11.
Zemiaková na kyslo
1. Hovädzie kúsky na smotane, cestovina
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Zuzana Kardošová tretíkrát vicemajsterkou sveta
Dňa 16. 11. 2019 sa v Piešťanoch 
konala pohárová súťaž vo fitness, 
bodyfitness, bikiny fitness a wellness 
fitness Grand Prix Slovakia. Víťazkou 
súťaže v kategórii bikiny do 160 cm 
sa stala Púchovčanka Zuzana Kardo-
šová súťažiaca za Yamamoto Slova-
kia. 

Na svojej facebookovej stránke sa svo-
jimi fanúšikmi podelila o svoje pocity: 
"Táto sezóna začala veľmi zle. Po 
mojom neúspechu mi nikto neveril. 
Všetci dúfali, ale nikto neveril. Na 
konci ani ja sama sebe... Ale hovorím 
si, kedy keď nie TERAZ? Doslova... Na 
druhý deň mi Matúš zohnal stacio-
nárny bike a ja som začala drieť ako 
kôň. Nevedela som, či to vyjde. Skôr 
som verila. Dala som do toho všetko. 
Stávka na istotu, 100 %... To u mňa 
nikto doposiaľ nevidel taký režim. Aj 
sám tréner bol na pochybách. Bolo to 
čisté JA vs JA. Ale viete čo? V mojom 
srdci sila športovca nikdy neumrie. A 
aj keby to mal byť neskôr iný šport, 
moje srdce bije práve pre toto. Škola 
je fajn, dobré známky sú fajn, spon-
zoringy sú fajn, ale nič z tohto vo mne 
nevyvolá ten POCIT ako šport. Drina, 
odhodlanie, vytrvalosť, disciplína - 
tieto slová sú ZIMOMRIAVKY. Toto 
ma robí tým, kým som. Ja, Zuzka... A 
preto chcem s vami zdieľať svoju ces-
tu. Nie pre lajky, nie pre chvály, ale 
pre to, aby aspoň väčšina z vás na-
šla to, čo vás naozaj baví a posúva-
la svoje hranice až tam kde to nie je 
možné..." Poďakovala tiež svojmu rea-
lizačnému teamu a rodine za podporu 
a reprezentačnej trénerke za dôveru, 
že už tretí rok môže nosiť reprezentač-
ný dres.

IFBB World Junior Championships
2019 Budapešť
V dňoch 22. až 24. novembra 2019 sa 
v Budapešti konali IFBB majstrovstvá 
sveta určené pre vekovú kategóriu 
juniorov. Do Budapešti prišiel rekord-
ný počet atlétov - v zozname súťažia-
cich ich bolo 230 z 23 krajín Európy a 
z dvanástich krajín Ázie, Afriky, Ame-
riky a Austrálie. V piatok 22. 11. IFBB 
World Junior Championships odštar-
toval vážením, meraním a prezentá-
ciou súťažiacich. Do hlavného mesta 
Maďarska prišla aj početná výprava 
reprezentantov zo Slovenska, ktorí 
nastúpili v sobotu a nedeľu na súťaž-
né pódium. V kategórii BikiniFitness 

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

OPERA
29. november 2019

+RAKÚSKA ČOKOLÁDOVŇA
  a VIANOČNÉ TRHY
  v bratislavskom Starom
  Meste

www.artravel.sk       0907 074 694

Cena podľa sedenia vrátane dopravy: 28 €, 35 €, 45 €

ĎALŠIE ADVENTNÉ ZÁ JAZDY

8. 12.

13. 12.

21. 12.

18. 12.

Adventný KRAKOW a soľná baňa Wieliczka: 26 €

Adventná BUDAPEŠŤ a Oceanárium: 28 €

na zámku SCHLOSS HOF
a nákupy v rakúskom 
PARNDORFE: 22 € 

+ bratislavské vianočné trhy: 
29 € / senior 23 € 

(komédia)

V HISTORICKEJ BUDOVE SND

M. Dvorský D. Jenis M. Fabiánová F. Tůma

HVIEZDNE OBSADENIE!

CARMEN

Ľ. Vargicová

5. 12. Adventná BUDAPEŠŤ + Oceanárium: 28 € Pridaný
termín!

JAMA DERAVÁ

VIANOČNÉ TRHY

Veľkolepá scéna, romantický
príbeh, temperamentná hudba!

16 - 20 rokov do 163 cm výšky medzi 
jedenástimi súťažiacimi z celého sve-
ta reprezentovala Slovensko aj Pú-
chovčanka Zuzana Kardošová, ktorá 
získala striebornú medailu za krásne 
druhé miesto. Najvyššie umiestnenie 
a zlatú medailu získala Poľka Natalia 
Czajkowská, tretie miesto a bronzo-
vú medailu získala Litovčanka Laura 
Stalinkeviciute. Význam Svetového 
šampionátu juniorov IFBB 2019 v Bu-
dapešti je o to dôležitejší, že hneď po 
ňom - v dňoch 30. 11. -  1. 12. 2019 - sa 
konajú Majstrovstvá sveta seniorov 
vo fitnes IFBB 2019 v Eurovia aréne v 
Bratislave.

Zdroj: eastlabs.sk, FB
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PRERAĎTE 
NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
OPTICKÝ MAGIO INTERNET A TV UŽ AJ 
U VÁS DOMA V PÚCHOVE

Bližšie informácie vám poskytneme v Telekom Centre Púchov, Moyzesova 1 744, na www.telekom.sk/puchov, 
na�tel. čísle 0903 801 890, na Zákazníckej linke 0800 123 456 alebo vás náš osobný�predajca navštívi priamo doma.

Uvedené služby sú poskytované na optickej technológii. Konkrétny rozsah poskytovanej služby závisí od zvoleného programu služby a�podmienkou je uzavretie zmluvy. Dostupnosť technológií 
si môžete overiť na www.telekom.sk/dostupnost. Služba Magio GO je služba televízie poskytovanej prostredníctvom internetu; je možné ju využívať samostatne alebo ako doplnkovú službu 
k�Magio Televízii. Službu Magio GO je možné využívať bezplatne len ako doplnkovú službu k�službe Magio Televízia, inak je spoplatnená v�zmysle podmienok služby. Všetky podmienky nájdete na 
www.telekom.sk alebo na 0800 123 456.

MAGIO INTERNET
PRIPOJTE SA K NOVÝM ZÁŽITKOM
Surfujte neobmedzene na všetkých svojich zariadeniach. 
Vďaka Magio internetu s rýchlosťou až do 600 Mb/s si 
obľúbený  lm stiahnete za pár minút, online videá pozriete 
bez sekania a webstránky sa načítajú super rýchlo. 

S Magio Televíziou vás čaká viac ako 120 kanálov. 
Užite si exkluzívne športové stanice Digi Sport alebo 
rozprávkový svet s�Ťuki TV. Navyše s bezplatnou 
službou Magio GO môžete sledovať televíziu kdekoľvek 
a�kedykoľvek v�rámci pokrytia.

MAGIO TELEVÍZIA
PREPNITE NA SKVELÚ ZÁBAVU
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Plávanie Masters z Púchova
Ako pravidelne informujeme o úspe-
choch našich mladších plavcov, bolo 
by nefér neinformovať aj o našich síce 
vekovo starších, ale o to duchom a te-
lom mladých reprezentantov. Jedným 
z tých, ktorí nás reprezentujú nielen 
na poli pretekárskom, ale aj rozhod-
covskom, je Miroslav „Ťoťo“ Soško. 
Miro je jedným z najrešpektovanej-
ších slovenských rozhodcov v plávaní, 
vlastní ako jeden z mála licenciu Sve-
tovej plaveckej federácie FINA, ktorá 
ho oprávňuje rozhodovať aj európske, 
či svetové šampionáty. Samozrejme 
sa na niektorých aj zúčastnil, takže 
Slovensko malo reprezentačnú účasť 
nielen v plavcoch a realizačnom tíme, 
ale aj v rozhodcovskom zbore. Každý 
rok je hlavným rozhodcom na vrchol-
nom podujatí v slovenskom plávaní a 
to na Majstrovstvách Slovenska v plá-
vaní OPEN. 

Čo sa však týka jeho plaveckej výkon-
nosti, Miroslav Soško reprezentuje 
náš plavecký klub v kategórii Masters 
na domácich i zahraničných prete-
koch. Druhý novembrový víkend nás 
reprezentoval na preteku „V. zimní 
mezinárodní mistrovství ČR v plavá-
ní masters, XX. Korunní cup“, ktorý sa 
konal u našich susedov v České Lípe.  
A že nás reprezentoval so cťou, doká-
zal aj ziskom druhého miesta v disci-
plíne 400 metrov voľný spôsob v kate-
górii 50 až 54 rokov. 
Z ostatných výsledkov bol štvrtý  
v disciplíne 200 metrov polohový pre-
tek, piaty na 200 metrov voľný spôsob 
a šiesty na 50 metrov motýlik. 
Týmto mu chceme poďakovať za 
vzornú reprezentáciu klubu, ale i mes-
ta Púchov a popriať mu ešte mnoho 
športových úspechov.

Peter Bílik

Volejbal: Ďalší plný počet bodov na pôde Komárna 
Dňa 17. 11.  2019 sa konal ďalší tur-
naj v kategórií mladších žiakov v 
šestkovom volejbale. Naši chlapci sa 
prvýkrát v tejto sezóne predstavili 
na hosťujúcej pôde Komárna, kde si 
zmerali sily proti družstvám VK Nové 
Mesto nad Váhom, MVK Nové Mesto 
nad Váhom, VK Komárno. 
Do prvého zápasu sme nastúpili 
proti družstvu VK Nové Mesto nad 
Váhom, kde po suverénnom a kolek-
tívnom výkone sme zmietli súpera 
z palubovky a vyhrali v pomere 3:0. 
Do druhého zápasu sme nastúpili 
proti domácemu mužstvu VK Ko-
márno, ktorému sme nedali šancu 
na prekvapenie a zaslúžene sme zví-
ťazili 3:0. 

Do tretieho a zároveň posledného 
zápasu turnaja sme nastúpili proti 
silnému družstvu MVK Nové Mesto 
nad Váhom. Po bojazlivom začiatku 
a pár chybách na oboch stranách, 
sa nakoniec vyvíjal prvý set v náš 
prospech a zvíťazili sme v prvom 
sete 25:20. V druhom a treťom sete 
sme kvalitným servisom a dobrou 
hrou na útoku a v poli nedali šancu 
súperovi a zaslúžene sme zvíťazili v 
pomere 3:0. 
Chlapcom a trénerom gratulujeme  
k ďalším cenným bodom. 

Ďalší turnaj sa bude konať dňa 8. 12. 
2019 (nedeľa) na hosťujúcej pôde 
MVK Nové Mesto nad Váhom. 

Hráči: Michal Križák, Šimon Žiačik, 
Radoslav Prokop, Zachariáš Galánek, 
Peter Kaňka, Zachariáš Moravčík, 
Maximilián Moravčík, Samuel Ďuro-

vec, Jakub Struhár, Marek Vozár, Leo-
pold Valach, Dávid Trnka 
Tréneri: Martin Dvorský, Matej Pecho

VO 1970 MŠK

Majstrovstvá Slovenska 
v karate a kobudo 2019
V Šali dňa 9. 11. 2019 skončila toh-
toročná sezóna karatistov Sloven-
skej federácie karate a kobudo. 
Nechýbali ani pretekári CVČ ZŠ Go-
razdova z Púchova a podarilo sa im 
získať aj tie najcennejšie medaily. 
Turnaje SFKBU tradične začínajú sú-
ťažami kobudo a kata najmladších 
vekových kategórií. Tu sme získali 
dve z troch zlatých medailí. V najná-
ročnejšej kategórii, cvičenie kobudo 
s dlhými zbraňami, s prevahou vybo-
joval zlato dlhoročný reprezentant 
SR a Púchova Michal Kunst. Neskôr 
ku zlatu v kobudo pripojil aj zlato v 
najcennejšej kategórii Kata muži.
Druhý, kto priniesol do Púchova zlatú 
medailu, tentoraz v kategórii kata 
chlapci do deväť rokov bol Maťko 
Jancík. Druhý veľmi dobrý Púchovčan 

v tejto kategórii bol Maťko Behro na 
štvrtom mieste. V dievčenskej kate-
górii do deväť rokov po mimoriad-
nom výkone skončila Nikol Arany na 
štvrtom mieste. Nikol je mimoriadny 
talent a pracant, preto je len otázkou 
času medailové umiestenie.
O vekovú kategóriu vyššie doplatil 
Rado Čač na to, že štartoval ako prvý. 
Rozhodcovia si na ňom nastavovali 
známky a skončil na štvrtom mies-
te. Hoci podľa jeho trénera patril k 
dvom najlepším v kategórii. V tejto 
kategórii získal Púchovčan Jakub 
Hikl pomerne spoľahlivo striebornú 
medailu.
Ďalšie strieborné medaily získala Ni-
kol Arany, Matej Behro a Matej Jan-
cík v cvičení družstiev kata a Terézia 
Rosinová v kata dorasteniek. Vanesa 
Iman Kebisová získala striebro v ku-
mite dorasteniek a spolu s družstvom 
Starej Bystrice aj bronz v súťaži druž-
stiev. Bronz získal v kata 15-ročných 
chlapcov Filip Máček. Filip spolu s Mi-
chalom Kunstom odviedli aj výbornú 
prácu ako kouči mladších pretekárov. 
Posledná medaila je bronz Viktórie 
Turzovej. Viki bola v podobnej po-
zícii, ako je dnes Nikol. Cvičila kata 
veľmi čisto a technicky, avšak bez 
medaily. Po rade turnajov konečne, 
zaslúžene, skončila na medailovej 
pozícii. V družstve Púchova podali 
aj ďalší pretekári dobré výkony, hoci 
bez medaily. Ale tak ako Viki, musia 
počkať do budúcej sezóny. Dúfajme, 
že bude aspoň tak úspešná, ako toh-
toročná.

František Komora
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V desiatom kole nastrieľali Púchovčania desiatku 
HOKEJ 

Dimitriev si v stretnutí s Bratislavským hokejovým klubom pripísal tri kanadské body za gól a dve asistencie. 
                                                         FOTO: Slavomír Flimmel

Extraliga dorast
Po sérii víťazstiev sa extraligovým dorastencom 

postavil do cesty súper najvyššieho rangu. Trenčania 
boli tentokrát nad sily Púchovčanov a prerušili ich 
víťaznú sériu. 

19. kolo: 
HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov 3:1 (1:0, 1:1, 

1:0), 40. Plochotkin (Vojtech, Rusnák)
Zostava MŠK Púchov: Boľo – J. Pobežal, Grbál, Ma-

jerík, A. Vojtech, Krajčoviech, Svinčák, Druga, Bubela 
– Kuriš, Moravanský, M. Urban, Papán, Plochotkin, 
Rusnák, Mišák, M. Pobežal, Veteška, M. Vojtech, Žem-
la, Suchánek, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 19. kola: Trnava – Banská Bystri-
ca 1:4, Slovan Bratislava – Žilina 2:1 pp, Nitra – Spišská 
Nová Ves 1:0, Skalica – Poprad 1:6, Martin – Michalov-
ce 5:4, Košice – Liptovský Mikuláš 8:3

20. kolo:
HK Dukla Trenčín – MŠK Púchov 2:0 (1:0, 0:0, 

1:0)
Zostava MŠK Púchov: Boľo – Veteška, Grbál, Ma-

jerík, A. Vojtech, Krajčoviech, Svinčák, Druga, Bubela 
– Kuriš, Moravanský, M. Urban, Papán, Plochotkin, 
Rusnák, Mišák, M. Pobežal, Suchánek, M. Vojtech, 
Žemla, tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 20. kola: 
Trnava – Banská Bystrica 3:2, Slovan Bratislava – Ži-

lina 4:2, Nitra – Spišská Nová Ves 2:1, Skalica – Poprad 
4:3, Martin – Michalovce 1:2 sn, Košice – Liptovský 
Mikuláš 6:4
1. Košice  24 19 2 1 2 99:43 62
2. Nitra  26 16 3 1 6 99:53 55
3. Poprad  24 15 1 4 4 85:55 51
4. Trnava  24 14 2 1 7 87:55 47
5. Trenčín  24 14 1 2 7 78:50 46
6. MŠK Púchov  24 14 1 4 5 91:53 45
7. Slovan  26 12 4 1 9 84:66 45
8. B. Bystrica  24 12 2 0 10 76:50 40
9. Martin  24 8 2 3 11 65:82 31
10. Michalovce  24 9 1 1 13 57:83 30
11. Skalica  24 5 2 1 16 44:89 20
12. Sp. N. Ves  24 5 1 2 16 52:88 19
13. Žilina  24 3 1 2 18 38:103 13
14. L. Mikuláš  24 0 1 1 22 37:122 0

1. liga starší žiaci
8. HT
16. kolo: MŠK Púchov – MHK Ružomberok 10:1 
(4:0, 5:0, 1:1), 4. Smolka (Brežný, Mikovič), 6. Lazkov 
(Smolka), 10. Štrbáň (Lazkov, Smolka), 20. Mikovič 
(Hazala), 25. Lazkov (Mikovič, Seiler), 29. Pobežal, 
29. Hazala (Brežný, Suchý), 32. Pobežal (Lazkov), 36. 
Mikovič (Pobežal, Lazkov), 60. Pobežal (Lazkov), Altis 
Orava – Žilina 1:4, Považská Bystrica – Martin 2:6
1. Žilina  14 12 0 2 87:32 24
2. MŠK Púchov  14 9 2 3 103:56 20
3. Orava  14 8 2 4 76:47 18
4. P. Bystrica  14 6 1 7 84:79 13
5. Ružomberok  14 2 1 11 30:122 5
6. Martin  14 2 0 12 33:77 4
7. HT
11. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
0:13 (0:7, 0:4, 0:2), 3. Plevák, 3. Plevák (Langer, Vrti-
el), 5. Janíček (Koncový), 7. Langer (Plevák, Seiler), 10. 
Luhový (Vrtiel), 12. Vrba (Seiler), 19. Luhový, 22. Sei-
ler (Vrtiel), 29. Koncový (Luhový), 35. Plevák (Langer, 
Luhový), 38. Plevák, 55. Plevák (Luhový), 58. Plevák 
(Langer, Luhový), Martin – Dolný Kubín 11:5
1. MŠK Púchov  11 7 3 1 81:52 17
2. Martin  11 8 1 2 68:44 17
3. Žilina  11 7 1 3 74:32 15

4. P. Bystrica  11 1 2 8 23:73 4
5. Dolný Kubín  12 1 1 10 45:90 3

1. liga mladší žiaci
6. HT
11. kolo: ŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 7:3 
(2:1, 4:1, 1:1) – predohrané, Dubnica nad Váhom 
– Ružomberok 6:7, Altis Orava – Žilina 6:8
1. Žilina  14 14 0 0 178:51 28
2. Orava  14 11 0 3 125:75 22
3. P. Bystrica  14 8 1 5 93:64 17
4. Martin  13 8 0 5 86:54 16
5. MŠK Púchov  14 6 1 7 81:86 13
6. D. Kubín  14 4 1 9 81:106 9
7. Dubnica  13 2 1 10 62:142 5
8. Ružomberok  14 0 0 14 36:164 0
5. HT
11. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
6:8 (3:3, 0:2, 3:3), Dubnica nad Váhom – Ružombe-
rok 4:7, Martin – Dolný Kubín 15:1
1. MŠK Púchov  12 11 0 1 116:48 22
2. Martin  11 10 0 1 119:31 20
3. Žilina  12 8 0 4 95:80 16
4. Dolný Kubín  12 4 1 7 73:101 9
5. Ružomberok  12 4 0 8 71:115 8
6. P. Bystrica  12 3 0 9 66:87 6
7. Dubnica  11 0 1 10 32:110 1

1. liga muži
11. kolo: MŠK Púchov – HK 91 Senica (30. 11. o 

17.30)
Extraliga dorast
21. kolo: HC Košice – MŠK Púchov (30. 11. o 

14.00)
22. kolo: HC Košice – MŠK Púchov (1. 12. o 

10.30)
1. liga starší žiaci
8. HT
12. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov (30. 11. o 

10.00)
7. HT
12. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina (30. 11. o 

9.00)

Kto s kým na ľade

2. liga muži 
10. kolo:
MŠK Púchov – Bratislavský hokejový klub 10:1 

(3:0, 2:1, 5:0), 4. Pšurný (Romanov, Okuliar), 10. Tren-
čan (Húska), 15. Húska (Prus, Trenčan), 32. Romanov 
(Okuliar, Brňák), 33. Haluška (Trenčan, Augustín), 41. 
Kvocera (Zúbek, Zemko), 43. Bajtala (Mičuda, Kvo-
cera), 49. Romanov (Jakubec, Dmitriev), 54. Okuliar 
(Dmitriev, Jakubec), 58. Dmitriev (Haluška, Augustín)

Strely: 47/30, Presilovky: 4/1 – 6/0, rozhodovali 
Pleško – Tvrdoň, Hodoň, 620 divákov

Pred najvyššou návštevou sezóny a vo výbornej at-
mosfére začali favorizovaní Púchovčania už od úvod-
ného buly potvrdzovať predzápasové prognózy. Do 
vedenia ich poslal už po necelých štyroch minútach 
Pšurný a ešte do prvej prestávky sa do streleckej lis-
tiny zapísali aj Trenčan a Húska, ktorý zvyšoval na 
3:0. V druhej tretine domáci trochu povolili, napriek 
tomu sa strelecky presadili Romanov a Haluška. Bra-
tislavčania v závere druhej tretiny síce znížili na 5:1 
Ševčíkom, ale záverečná tretina už bola exhibíciou 
v podaní domácich. Strelecky sa postupne presadili 
Kvocera, Bajtala, Romanov, Okuliar a volanie divákov 
po vytúženej desiatke vypočul dve minúty pred kon-
com stretnutia Dmitriev. Muži MŠK Púchov si tak aj 
po desiatom kole udržali plné bodové konto a upev-
nili si pozíciu lídra druhej ligy.

Zostava MŠK Púchov: Crkoň – Kvocera, Mikuš, Br-
ňák, Augustín, Okuliar, Haluška – Zemko, Pšurný, Zú-
bek, Jakubec, Dmitriev, Romanov, Prus, Mičuda, Tren-
čan, Furo, Húska, Bajtala, tréner Branislav Okuliar      

Ostatné výsledky 10. kola: 
Brezno – Žiar nad Hronom 5:6 pp, Prievidza – Dolný 

Kubín 1:2, Senica – Partizánske 6:2, Budapešť mala 
voľno
1. MŠK Púchov  9 9 0 0 0 54:17 27
2. Dolný Kubín  9 7 0 1 1 50:20 22
3. Žiar  9 5 2 0 2 43:22 19
4. Brezno  9 5 0 1 3 42:32 16
5. Partizánske  9 4 0 0 5 32:37 12
6. BHK  9 4 0 0 5 41:51 12
7. Prievidza  9 2 0 0 7 25:39 6
8. Senica  9 1 1 0 7 22:57 5
9. Budapešť  8 0 0 1 7 16:50 1
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9. kolo: FBK Púchov – AS Trenčín 8:10 (2:4, 2:4, 
4:2), 3. Beriac (Fleger), 18. Haluška (Žilinský), 22. Kraj-
ci (Haluška), 30. Beriac, 38. Ševčík, 41. Mišík (Beriac), 
48. Ševčík (Beriac), 50. Podmanický, 56. Beriac (Mišík)
Ostatné výsledky 9. kola: FBC Trenčín – Záhorská 
Bystrica 15:5, Nižná – Prešov 6:5, Florko Košice – ATU 
Košice 8:9, Prírodovedec – Žilina 10:3, Spišská Nová 
Ves – Snipers Bratislava 7:8
1. FBC Trenčín 9 9 0 0 0 98:37 27
2. Florko Košice 9 4 2 2 1 70:57 18
3. Prírodovedec 9 5 1 1 2 60:47 18
4. ATU Košice 9 5 1 1 2 71:45 18

5. AS Trenčín 9 3 2 1 3 52:63 14
6. Z. Bystrica 8 4 0 1 3 52:49 13
7. Nižná 9 4 0 1 4 40:46 13
8. Žilina 9 3 1 1 4 74:60 12
9. Snipers BA 8 3 1 1 3 56:55 12
10. Prešov 9 2 1 1 5 65:69 9
11. FBK Púchov 9 1 1 0 7 49:83 5
12. Sp. Nová Ves 9 0 0 0 9 36:112 0
Program 10. kola: ATU Košice – FBK Púchov (30. 
11. o 18.00), Žilina – FBC Trenčín, Záhorská Bystrica 
– Florko Košice, AS Trenčín – Nižná, Spišská Nová Ves 
– Prírodovedec, Snipers Bratislava – Prešov

Florbal - extraliga muži

Záverečný finiš Púchovčanov prišiel neskoro

Púchovský zimný štadión sa počas víkendu stal 
centrom slovenského mládežníckeho krasokorčuľo-
vania. Na siedmom ročníku Veľkej ceny Púchova v 
krasokorčuľovaní sa predstavilo 150 detí z celého 
Slovenska, ktoré súťažili celkovo v 19. kategóriách. 
Veľkolepé podujatie pripravil Krasoklub Púchov z 

poverenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. 
Podujatie okrem množstva sponzorov podporilo 
mesto Púchov a v rámci svojho dotačného programu 
aj Trenčiansky samosprávny kraj. 

Na ľadovej ploche púchovského zimného štadióna 
sa predstavilo aj trinásť nádejí Krasoklubu Púchov. 
Spomedzi zverenkýň trénerského tria sestry Nikole-
ta Drábová, Sabína Drábová (na snímke s N. Masari-
kovou) a Eva Simančíková zažiarila Sofia Motolová,
ktorá v kategórii staršie nádeje dievčatá B oslovila 
porotu najintenzívnejšie a stala sa celkovou víťazkou 
kategórie. Ostatným dievčatám Krasoklubu Púchov 
sa síce na pódium vystúpiť nepodarilo, no kvalitná 
súťaž bola pre nich výbornou školou a odrazovým 
mostíkom do ďalšej krasokorčuliarskej kariéry. 

Umiestnenia dievčat Krasloklubu Púchov:
Hobby silver mladšie: Žofia Kubíková - 5. miesto
Nádeje dievčatá 9: Laura Kolmanová - 7. miesto
Mladšie nádeje dievčatá B: Sofia Jáňová - 8. mies-

to, Bela Belobradová - 9. miesto, Natália Michalíková  
-11. miesto

Ml. žiačky B: Adriana Michalíková - 18. miesto     
Staršie žiačky: Lucia Kolmanová - 8. miesto
Staršie nádeje dievčatá B: Sofia Motolová - 1.

miesto, Adela Kaňková - 8. miesto, Natália Masariková 
- 10. miesto, Barbora Belobradová - 16. miesto, Sára 
Kuťková - 19. miesto, Eliška Veličová - 20. miesto. 

(r)     

Sofia Motolová na najvyššom stupienku

Krasokorčuľovanie - Veľká cena Púchova, 23. - 24. 11.

Lucia Motolová z Krasoklubu Púchov triumfovala v kategórii starších nádejí B.    FOTO: Krasoklub Púchov

Lucia Kolmanová skončila medzi staršími žiačkami 
na ôsmom mieste. 

V akcii víťazka starších nádejí B Sofia Motolová.

Adela Kaňková obsadila v kategórii staršia nádeje B 
peknú ôsmu priečku. 

Skúsenosti zbierala aj Barbora Belobradová. 



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY20
šport20 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Stolný tenis

Dohňany druhýkrát zvíťazili, doma zdolali Nozdrovice
5. liga
7. kolo: 
Beluša A – TTC Považská Bystrica B 12:6 predo-
hrávka, M. Konrád, Ľ. Hrevuš po 4, I. Hrevuš 3, 1 štv. 
– Čelko st. 2, Dujsíková, F. Kulich, D. Kulich po 1, 1 štv., 
Slovan Považská Bystrica A – Pruské A 4:14 pre-
dohrávka, Šuba 2, Tománek 1, 1 štv. – Joz. Šatka, On-
druška po 4, Kopačka 3, Cibík 2, 1 štv., Dubnica nad 
Váhom – Nová Dubnica B 15:3, Páleník, Gereg po 
4, Palček, Slivka po 2, Mutala 1, 2 štv. – Machciníková 
2, Košík 1, Dolné Kočkovce B – Medeko Považská 
Bystrica B 12:6 predohraté, J. Škrabko, P. Majdán po 
4, Fedora 3, Crkoň 1 – Ľ. Melicherík 2, Herco, Filípek 
po 1, 2 štv., Sedmerovec B – Ladce B 16:2, F. Bar-
ták, M. Šelinga ml., M. Šelinga st. po 4, Galko 2, 2 štv. 
– Hromek, Popelka po 1, Dohňany A – Nozdrovice A 
12:6, M. Baška 4, Junga, Gajdoš po 3, 2 štv. – Vavrík, 
Didek po 2, Koštialik, Zemanovič po 1.
1. Dubnica   7 7 0 0 94:32 21
2. Pruské   7 7 0 0 93:33 21
3. Sedmerovec B  7 5 0 2 82:44 17
4. Slovan PB   7 4 1 2 72:54 16
5. Beluša   7 4 1 2 63:63 16
6. D. Kočkovce B  7 3 1 3 65:61 14
7. Ladce B  7 3 1 3 63:63 14
8. Dohňany   7 2 1 4 53:73 12
9. N. Dubnica B  7 2 0 5 50:76 11
10. TTC PB B  7 2 0 5 41:85 11
11. Nozdrovice   7 0 1 6 46:80 8
12. Medeko PB B  7 0 0 7 34:92 7
6. liga
7. kolo: 
Zliechov – Pružina A 12:6, Topák, J. Vicen po 4, Mišík 
st. 3, 1 štv. – Behro 2, Topor, Sádecký, Krupa po 1, 1 
štv., Slovan Považská Bystrica B – Pruské B 8:10, 

J. Gálik 3, Babušík 2, P. Gálik, Višenka po 1, 1 štv. – Ci-
bík 4, Beránek 3, Černej 2, 1 štv., Dolná Mariková A 
– Horná Breznica 9:9, Žiačik 3, Tretiník, Striženec, V. 
Melicherík po 2 – Tomanica 4, Lipták 2, Kocúr 1, 2 štv., 
Červený Kameň – Sedmerovec C 9:9, Ľ. Dohňanský 
3, D. Dohňanský, Rydlo po 2, Bajzík 1, 1 štv. – P. Štefa-
nec, Mazán po 3, Miloš Šelinga 2, 1 štv., Nová Dub-
nica C – JoLa Dubnica nad Váhom 7:11, Palieska 3, 
Kulina 2, J. Pšenka 1, 1 štv. – Rojkovič 3, Švikruha, La-
linský po 2, Kminiak, Bílý, Zajac po 1, 1 štv., Milochov 
A – Udiča A 8:10, Kunovský 4, B. Mihálik 2, Balušík 
1, 1 štv. – Kostka, Ignácik ml. po 3, Šuška 2, Ignácik 
st. 1, 1 štv.
1. JoLa DCA   7 6 1 0 82:44 20
2. Sedmerovec C  7 4 3 0 73:53 18
3. Zliechov   7 5 1 1 74:52 18
4. D. Mariková   7 4 2 1 68:58 17
5. H. Breznica   7 3 2 2 68:58 15
6. Udiča   7 3 1 3 64:62 14
7. Pružina   7 3 0 4 65:61 13
8. Milochov   7 3 0 4 69:57 13
9. Pruské B  7 2 1 4 55:71 12
10. Slovan PB B  7 2 0 5 52:74 11
11. Č. Kameň   7 1 1 5 54:72 10
12. N. Dubnica C  7 0 0 7 32:94 7
7. liga
7. kolo: Nozdrovice B – Miracles Dubnica nad Vá-
hom 7:11, Vavrík 3, Letko, Otruba po 1, 2 štv. – R. Fa-
trsík, Trenčan, Heštera po 3, Jakuš 1, TTC Považská 
Bystrica C – Milochov B 11:7, Sádecký 4, Martaus, D. 
Kulich po 3, Ďurajka 1 – Hradňanský, M. Mihálik po 2, 
Horečný 1, 2 štv., Pružina B – Sedmerovec D 8:10, D. 
Olšovský, P. Kvaššay, Čelko ml. po 2, J. Petrovič 1, 1 štv. 
– Kasenčák, Minárik po 4, F. Štefanec 1, 1 štv., Púchov 
A – Dolné Kočkovce C 12:6, J. Kvasnička, Lefko po 3, 

Miko, Sitár po 2, 2 štv. – M. Majdán 4, Chobot 2, Še-
bešťanová – Papradno A 13:5 predohraté, Mitaš, 
Mroščák po 4, Zaukolec, J. Petrík po 2, 1 štv. – Říčková 
2, Martin Žilinčík, Záhorec po 1, 1 štv.
1. Nozdrovice B  7 6 0 1 78:48 19
2. Šebešťanová   7 6 0 1 82:44 19
3. Miracles DCA   7 4 1 2 72:54 16
4. Papradno  7 4 1 2 70:56 16
5. Sedmerovec D  7 3 0 4 66:60 13
6. Milochov B  7 2 2 3 62:64 13
7. Pružina B  7 3 0 4 60:66 13
8. Púchov  7 2 1 4 57:69 12
9. TTC PB C  7 2 1 4 49:77 12
10. D. Kočkovce C  7 0 0 7 34:92 7
8. liga
7. kolo: 
Beluša B – Udiča B 14:4, Ochotnický, Janeková po 4, 
A. Hrevuš, K. Vyhnička po 2 2 štv. – Hruška, Kališík po 
2, Papradno B – Dohňany B 0:18, Marman, Gombár, 
V. Baška, Štrbák po 4, 2 štv., TTC Považská Bystrica 
D – Púchov B 9:9, Kotačka, F. Kulich po 3, Kucharík, 
Kucharíková po 1, 1 štv. – T. Kvasnička, Kutlík po 3, 
Pecho 2, 1 štv., 3. ZŠ Dubnica nad Váhom – voľno, 
Lysá pod Makytou B – Dolná Mariková B 16:2, Pa-
náčková, M. Panáček, Janíček ml. po 4, Š. Panáček 2, 2 
štv. – Gabko, Ragula po 1. 
1. Lysá B  7 6 0 1 85:41 19
2. Dohňany B  6 6 0 0 91:17 18
3. TTC PB D  6 4 1 1 72:36 15
4. Púchov B  6 4 1 1 65:43 15
5. ZŠ Dubnica   6 4 0 2 77:31 14
6. Beluša B  6 2 0 4 44:64 10
7. Papradno B  6 1 0 5 22:86 8
8. D. Mariková B  7 0 0 7 27:99 7
9. Udiča B  6 0 0 6 21:87 6

V sobotu 23. novemb-
ra naše družstvo starších 
žiakov cestovalo do Tren-
čína, aby potvrdilo svoje 
suverénne postavenie 
v súťaži, keďže so skóre 
10-0 na zápasy a 30:0 na 
sety vedie tabuľku. Našim 
súperom bolo družstvo 

COOP Trenčín, ktoré sa nachádzalo na druhom mies-
te s bilanciou 8 výhier, dve prehry.

Do zápasu sme vstúpili jednoznačne, keď sme sú-
pera v prvom sete zdolali 25:12. Následné poľavenie 
koncentrácie malo za následok kopenie chýb, ktoré 
pribúdali aj na súperovej strane, ale set sme nakoniec 
vyhrali rozdielom triedy 25:19. Tretí set už bol opäť 
jednoznačný a po výsledku 25:15 sme prvý zápas 
vyhrali 3:0.

Druhý zápas začal opäť v jednoznačnom duchu, 
keď sme v prvom sete zdolali súpera 25:14. V druhom 
sete sme opäť začali kopiť chyby, čo v kombinácii s 
bojovným výkonom súpera v obrane (žiaľ chvíľami 
lepším, ako bol ten náš) viedlo k tesnému víťazstvu 
25:22. Posledný set sa začala prejavovať únava, čo 
však nemohlo zdramatizovať zápas a po výsledku 
25:19 sme opäť zvíťazili 3:0 a upevnili si prvú priečku 
v tabuľke.

Vyzdvihnúť treba najmä výkon Mareka Pivka, kto-
rý výborne nahrával a taktiež hral obetavo v poli a 

rovnako aj Alexeja Masláka a Tobiasa Medňanského, 
ktorý družstvo podržali hlavne na útoku.

V doterajšej súťaži sa darí aj našim ostatným „šest-
kovým“ družstvám. Kadeti sú rovnako ako starší žiaci 
na prvom mieste s jediným zaváhaním a skóre na 

zápasy 11-1 aj napriek tomu, že nám reprezentačné 
povinnosti troch hráčov nabúravajú tréningovú kon-
cepciu. Mladší žiaci, ktorí začali súťaž neskôr, sú so 
skóre 6-0 na zápasy a 18-0 na sety taktiež jednozna-
čne na prvom mieste.                     (r)

Volejbal

Mladí púchovskí volejbalisti kraľujú na všetkých frontoch



šport 21šport 21

6. liga muži

Tabuľky oblastných futbalových súťaží po jesennej časti

1. liga mladší žiaci U13

2. liga starší dorast U19

1. liga mladší žiaci U12

2. liga mladší dorast U17

12. kolo:  MŠK Púchov – Slovan 0:4 (0:1), Prievidza 
– Domino 7:0, Karlova Ves – Trenčín 1:1, Dubnica – Tr-
nava 0:10, Petržalka – Nitra 5:3, Skalica – Levice 0:5, 
Zl. Moravce – D. Streda 4:6, Senica – Inter 0:1
1. Trnava 12 11 0 1 73:6 33
2. Slovan 12 8 3 1 46:9 27
3. Karlova Ves 12 8 2 2 46:18 26
4. Prievidza 12 8 1 3 38:14 25
5. Petržalka 12 8 1 3 46:23 25
6. Trenčín 11 5 3 3 41:16 18
7. Nitra 12 5 2 5 38:37 17
8. Inter 11 4 4 3 23:19 16
9. MŠK Púchov 12 5 1 6 35:33 16

12. kolo: MŠK Púchov – Slovan 0:22 (0:13), Prie-
vidza – Domimo 10:11, K. Ves – Trenčín 1:16, Dubnica 
– Trnava 7:10, Petržalka – Nitra 9:12, Skalica – Levice 
9:0, Zl. Moravce – D. Streda 1:25, Senica – Inter 15:0
1. Slovan 12 11 0 1 251:37 33
2. Nitra 11 10 0 1 205:54 30
3. Trenčín 11 9 0 2 170:57 27
4. Trnava 12 9 0 3 143:93 27
5. Senica 12 9 0 3 126:84 27
6. D. Streda 12 7 0 5 175:121 21
7. Petržalka 11 6 0 5 129:85 18
8. Inter 11 6 0 5 107:97 18
9. Prievidza 12 6 0 6 118:117 18
10. Karlova Ves 12 5 0 7 93:98 15
11. Domino 12 5 0 7 83:143 15
12. Skalica 12 4 0 8 68:127 12
13. Dubnica 12 3 0 9 99:159 9
14. MŠK Púchov 12 3 0 9 84:172 9
15. Zl. Moravce 12 1 0 11 41:186 3
16. Levice 12 0 0 12 22:283 0

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

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

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

1. H. Poruba 10 10 0 0 65:8 30
2. Pružina 11 9 0 2 34:13 27
3. Udiča 11 7 1 3 28:17 22

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

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

Prípravky U11
Skupina A
1. Ilava 10 9 0 1 70:9 27
2. Dubnica B 10 9 0 1 54:6 27
3. Košeca 10 5 0 5 19:47 15
4. Beluša 10 3 0 7 22:54 9
5. H. Poruba 10 2 0 8 13:38 6
6. Ladce 10 2 0 8 6:30 6

Skupina B
1. Horovce 10 8 1 1 71:5 25
2. Bolešov 10 7 1 2 36:14 22
3. Kvašov 10 6 0 4 27:21 18
4. L. Rovne 10 4 1 5 23:30 13
5. Pruské 10 2 2 6 12:49 8
6. Tuchyňa 10 0 1 9 7:57 1

Skupina C
1. FC Púchov 10 10 0 0 74:16 30
2. Visolaje 10 8 0 2 48:22 24
3. D. Mariková 10 5 1 4 31:28 16
4. Brvnište 10 4 1 5 38:34 13
5. Šebešťanová 10 1 0 9 17:52 3
6. Jasenica 10 1 0 9 10:66 3

Skupina D
1. Plevník  10 8 0 2 44:18 24
2. Praznov 10 4 4 2 22:13 16
3. Sverepec 10 4 2 4 16:22 14
4. Domaniža 10 3 4 3 29:26 13
5. Prečín 10 4 0 6 21:32 12
6. Podmanín 10 1 2 7 8:29 5

7. liga muži SEVER

7. liga muži JUH

6. liga dorast

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

4. liga starší žiaci SEVER

4. liga starší žiaci JUH

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

4. liga mladší žiaci

8. Beluša 7 0 0 7 9:34 0

Prípravky U9
1. Ilava 10 9 1 0 25:5 28
2. FC Púchov 10 4 2 4 10:10 14
3. Plevník 10 4 2 4 16:13 14
4. P. Bystrica B 10 4 1 5 19:12 13
5. Prečín 10 2 2 6 7:27 8
6. N. Dubnica 10 1 4 5 4:14 7

Výsledkový servis slovenských futbalových súťaží mládeže

16. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 7:1 (4:1), 
Rak, Šamorín – Gabčíkovo 1:0, Senec – Petržalka 0:3, 
Lokomotíva Trnava - Myjava 2:0, Komárno – Piešťany 
2:0, Domino – Skalica 2:1, Partizánske – Dubnica 1:5, 
Karlova Ves – Zl. Moravce 2:1
1. Komárno 16 14 2 0 63:15 44
2. Petržalka 16 14 1 1 54:13 43
3. Dubnica 16 13 2 1 55:13 41
4. Šamorín 16 10 4 2 27:14 34
5. Skalica 16 9 1 6 45:22 28
6. Inter 16 7 3 6 43:27 24
7. Piešťany 16 7 2 7 22:27 23
8. Zl. Moravce 16 7 1 8 41:35 22
9. Myjava 16 6 2 8 19:22 20
10. Domino 16 5 4 7 16:24 19
11. Karlova Ves 16 4 3 9 30:35 15
12. Trnava 16 5 0 11 23:31 15
13. Partizánske 16 3 2 11 15:40 11
14. MŠK Púchov 16 3 2 11 22:57 11
15. Gabčíkovo 16 2 4 10 14:61 10
16. Senec 16 2 1 13 13:66 7

10. D. Streda 12 5 1 6 34:50 16
11. Zl. Moravce 12 4 1 7 40:32 13
12. Levice 12 3 2 7 26:36 11
13. Domino 12 3 2 7 15:43 11
14. Senica 12 2 3 7 11:32 9
15. Skalica 12 2 0 10 16:91 6
16. Dubnica 12 1 0 11 10:79 3

16. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 4:1 (0:1), 
Kľúčik, Šamorín – Gabčíkovo 4:0, Senec – Petržalka 
1:1, Lok. Trnava – Myjava 3:0, Komárno – Piešťany 0:0, 
Domino – Skalica 0:8, Partizánske – Dubnica 0:0
1. Trnava 16 13 1 2 59:17 40

2. Petržalka 16 12 3 1 58:17 39
3. Inter 16 12 1 3 42:15 37
4. Skalica 16 11 0 5 41:22 33
5. Dubnica 16 10 1 5 43:24 31
6. Zl. Moravce 15 9 2 4 47:21 29
7. Piešťany 16 8 4 4 23:23 28
8. Myjava 16 7 2 7 37:27 23
9. Komárno 16 6 4 6 25:25 22
10. Senec 16 6 3 7 30:46 21
11. Šamorín 16 5 2 9 23:40 17
12. Partizánske 16 3 6 7 16:29 15
13. Karlova Ves 15 3 3 9 13:38 12
14. MŠK Púchov 16 2 1 13 17:43 7
15. Gabčíkovo 16 1 2 13 12:66 5
16. Domino 16 1 1 14 11:44 4
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PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu zariadený 4-izbový byt v cen- 
tre Púchova. Nájomné 600 € mesačne. Tel. 0904 
755 107.
• Dám do prenájmu obchodné priestory 80 m², 
v centre Púchova. Viac info na 0903 944 573.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Maľby, stierky. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytového jadra. Tel. 
0904 628 324.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 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.
• KADERNÍCTVO HAIR CENTER PM (v pasáži oproti 
divadlu) strihanie dámske, pánske, detské, farbe-
nie, melírovanie,  účesy, líčenie. Len bez objedná-
vok. Tešíme sa na vás. Po - Pia  7:00 – 18:30 So 7:00 
– 14:00.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, lik-
vidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, staho-
vaniepuchov.sk 
• Ponúkam elektroinštalačné práce, montáž bles-
kozvodov, revízne správy. Tel. 0905 633 817.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepra-
vu materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• METROVÝ TEXTIL oproti Bille – matrace, papló-
ny, obliečky - overená kvalita. Výroba na mieru.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám si prácu ako opatrovateľka alebo  upra-
tovačka. Tel. 0944 050 777.

PRÁCU PONÚKA
• WILI SLOVAKIA s. r. o. 
Hľadáme spoľahlivú dôchodkyňu do nášho tímu 
na upratovanie firemných priestorov v Púchove. 
Tel. 0918 707 125.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Mestský šatník "Veci za úsmev" organizuje 
zbierku posteľnej bielizne, pyžám, županov pre 
opustených, starých ľudí. Ak máte tieto kúsky  
v domácnosti navyše, môžete ich priniesť počas 
otváracích hodín do prevádzky mestského zaria- 
denia na Nám. slobody (1. posch., vchod vľavo 
od pekárne). Mestský šatník zároveň robí zbierku 
jednoraz. plienok pre 12-roč. chorého chlapčeka.

OZNAMY
• ZO JDS Púchov poriada 5. 12. Mikulášske pose-
denie  v reštaurácii U JAKUBA o 16.00. Poplatok 10 
eur. Účasť nahláste p. Vráblovej, tel. 0949 833 781.
• SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 2/2019 na prenájom nebytových 
priestorov (kancelárske priestory) v školskom 
pracovisku Hotel Študent Považská Bystrica. OVS 
bude prebiehať do 23. 12. 2019 do 12.00 h. Celé 
znenie OVS bude zverejnené na www.tsk.sk a 
www.sosospu.sk.

STRATY A NÁLEZY
• V pondelok (25. 11.) večer sa našli na Moravskej 
ulici kľúče. Info v inzertnej kancelárii PN v divadle.  

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa  
16. 11. 2019 prišli naposledy rozlúčiť s našou dra-
hou Máriou DLHOLUCKOU, rod. Dorociakovou 
z Púchova.  
Ďakujeme za prejavenie sústrasti, kvetinové 
dary a zároveň ďakujeme pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúčku a taktiež pani  
Češkovej a pánovi Jankurovi. 

Smútiaca rodina.  

SPOMIENKA
Odišiel tíško, ako odchá- 
dza deň a v našich srdciach  
zostáva spomienka len...
Nech s nami spomína  
každý, kto ho mal rád. 
So smútkom v srdci si 
dňa 29. 11. 2019 pripo-
míname prvé smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil  náš drahý manžel, otec, starý otec a brat 
Ondrej KUCHTA  z Mestečka. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Drahého človeka nám 
osud vzal, zostali len spo-
mienky a v srdci žiaľ.
Dňa 30. 11. 2019 si  
pripomíname 1. smut-
né výročie, kedy nás 
odpustil náš drahý man-
žel, otec, dedko Marián 
JANOVEC. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomína celá rodina. 

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 
POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH:

PO - PIA: 16.00 – 22.00, SO - NE: 7.00 – 22.00 
Tel. 042/46 05 319  
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ:   

SO - NE:  8:00 – 14:00

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: 
155

SPOMIENKA
Dňa 29. 11. 2019 si pri-
pomíname 1. smutné 
výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, 
otca, dedka Františka  
LACKA z Nimnice a tiež 
si 23. 11. 2019 pripome- 
nieme jeho nedožité 
74. narodeniny. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky  
v srdci zostávajú, tí čo Ťa 
mali radi, stále spomí-
najú.
Dňa 29. 11. 2019 si pri-
pomenieme 1. výročie 
úmrtia našej mamy, 
babky Anny MARTÁ-
KOVEJ z Mostíšť. 

S láskou a úctou spomína syn Jaroslav, Marian 
s manželkou, vnučky Vaneska, Romanka s pria-

teľom a Simonka s manželom.

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

Otváracie hodiny 
krytej plavárne MŠK Púchov
Pondelok - piatok: 17.30 - 20.30
Sobota, nedeľa: 14.00 - 20.30

Zľavnené plávanie za 1 euro 
od pondelka do piatka od 10.00 do 12.00. 

Raňajšie plávanie vždy utorok, streda, štvrtok 
od 7.00 do 8.00.  
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OBEC NIMNICA, č. 115, 020 71

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nimnica 114, 020 71  Nimnica
Kvali�kačné predpoklady a požiadavky:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických
   zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR 
   č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné predpoklady a osobitné kvali�kačné požiadavky pre 
   jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie, 
- bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, �exibilita, komunikatívnosť, 
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z., 
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy, 
- znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov,
- znalosť práce s PC, MS O�ce  
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, 
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 
- profesijný štruktúrovaný životopis, 
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (maximálne 4 strany) 
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho
   pedagogického zamestnanca, 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, 
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122
   /2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvali�kačnými predpokladmi a požiadavkami doručte
osobne na Obecný úrad v Nimnici, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Nimnica, č. 115, 020 71  
Nimnica  v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ 
Nimnica, č. 114, 020 71 Nimnica “ do 9. 12. 2019 do 12,00 hod.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim
podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním. 

Nimnica, 11. 11. 2019 Ladislav Ďureček, starosta obce

NOVÉ DOMY V BELUŠI
Splňte si sen o vlastnom bývaní...

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

Podhorie-Malinová

Predajňa inštalačného materiálu - Púchov servis, s. r .o.
Súčasťou mestskej spoločnosti Púchov servis, s. r.o. je aj predajňa s vodoinšta-
lačným a kúrenárskym materiálom, ktorá sídli na Sedlišti v areáli MsBP, s. r. o.  
a má otváraciu dobu v pracovné dni od 6:30 do 16:30.

PONÚKANÝ SORTIMENT:
Voda - pákové batérie, umývadlá, WC, pancierové hadičky, sifóny, plavákové prípoj-
kové a guľové ventily, izolácia, čerpadlá, prietokové ohrievače, bojlery, potrubia pit-
nej a úžitkovej vody (oceľové, medené, PPR Ekoplastik, PVC a tvarovky).
Kúrenie - rozvody vonkajšie aj vnútorné (príruby, varné kolená, redukcie, oceľové 
potrubia), podlahové kúrenia, vykurovacie telesá, kotly elektrické, plynové, tuhé pa-
livo, expanzomaty, manometre, teplomery, meranie, regulácia.
Záhradný program - nástavce na postrekovanie, rýchlospojky, hadice.
Kontakt: 0905 756 557, 042/46 517 13
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem prevádzkovateľovi ART&SPORT, o. z., sídlom Dvory 581, 020 01 Púchov, SR, IČO: 31 813 273, zastúpený: Katarína Bradáčová, predseda Správnej rady, kontaktné údaje: mobil: 
0911430547 e-mail: artsport@artsport.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas:

1. so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail a so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, vek dieťaťa na účel účasti na akcii pre deti s 
názvom „Športové vianočné  hry pre  deti 2019“, ktorú organizuje prevádzkovateľ dňa 13.12.2019 v športovej hale sTC ARÉNA. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, najviac však na 
dobu piatich rokov od poskytnutia osobných údajov.   áno    nie 

2. so spracúvaním svojej fotogra�e a fotogra�e svojho dieťaťa, resp. videozáznamu, ktorý ma zachytáva, resp. zachytáva moje dieťa, na účel zverejnenia fotogra�e resp. videozáznamu na webovej stránke 
prevádzkovateľa, sociálnej sieti Facebook a plagátoch prevádzkovateľa s cieľom propagácie prevádzkovateľa. Fotogra�e resp. videozáznam budú zhotovované počas účasti na akcii pre deti s názvom „Športové 
vianočné  hry pre  deti 2019“, ktorú organizuje prevádzkovateľ dňa 13.12.2019 v športovej hale sTC ARÉNA. Súhlas udeľujem na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, najviac však na dobu piatich rokov od 
zverejnenia.  áno    nie

Dotknutá osoba si je vedomá, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na 
adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo na právo na prístup k osobným údajom, právo na výmaz, právo na opravu, právo na 
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely oprávneného záujmu, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 
poskytnutých so súhlasom dotknutej osoby, právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
Nižšie uvedené dotknuté osoby zároveň svojím podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili a vzali na vedomie informáciu o spracúvaní osobných údajov na účel propagácie prevádzkovateľa.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  podpis dotknutej osoby 

Prihláška na Športové vianočné hry  pre deti 2019

Meno a priezvisko dieťaťa:

Meno a priezvisko rodiča:

Email a telefónne číslo:

Vek dieťaťa:

2019

od 15.00 - 15.30 h. registrácia | 16.15 h. začiatok súťažných disciplín

Doprovod dospelej osoby je nutný! Športová obuv nutná!
Vyhráva každý, kto príde v športovom oblečení, obuvi a v dobrej nálade.

PIATOK 13.12.2019
sTC ARÉNA športová hala

Uzávierka prihlášok 
do 10.12.2019


