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V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení § 12, ods. 1 zvolávam 
USTANOVUJÚCE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, 
ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2022 
(utorok) o 9.00 hod. v Divadle Púchov, Hoen-
ningovo námestie č. 2002, hlavná sála

PROGRAM:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisni

ce, predloženie programu ustanovujúceho zasad
nutia MsZ Púchov

c) Oznámenie výsledkov voľby primátora mes

ta a poslancov do Mestského zastupiteľstva  
v Púchove

d) Zloženie sľubu primátorky mesta Púchov, zá
pis do pamätnej knihy mesta a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primá
torkou mesta

e) Zloženie sľubu poslancov Mestského zastu
piteľstva Púchov, zápis do pamätnej knihy mesta

f ) Príhovor novozvolenej primátorky mesta
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasad

nutia Mestského zastupiteľstva Púchov
3. Výsledky voľby primátora mesta a volieb po

slancov do Mestského zastupiteľstva Púchov

4. Poverenie zástupcu primátora mesta Púchov  
a poverenie poslanca k zvolávaniu a vedeniu za
sadnutia mestského zastupiteľstva

5. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
6. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, 

voľba ich predsedov a členov
7. Zriadenie výborov v mestských častiach
8. Určenie sobášiacich a obradárov občianskych 

pohrebov
9. Určenie platu primátora mesta Púchov
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

Minulý týždeň sme si pripomenuli Medzinárod
ný deň študentstva, pri ktorej príležitosti som za 
Mesto Púchov ocenila dvadsaťjeden najúspešnej
ších stredoškolákov. Najlepší z najlepších – štu
denti stredných škôl v meste Púchov – Gymnázia 
Púchov, Spojenej školy v Púchove (I. Krasku), Stred
nej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove, 
ZUŠ v Púchove a Centra voľného času Včielka, si za 
prítomnosti svojich riaditeľov prevzali malé darče
ky a Diplom za úspešnú reprezentáciu v školskom 
roku 2021/2022. Všetkým oceneným študentom 
gratulujem a prajem na ceste životom mnoho no
vých objavov, skúseností, zdravia, energie a v ne
poslednom rade veľa splnených snov. Poďakovať 
sa chcem touto cestou aj rodičom a pedagógom 
za ich dôležitú a často nedocenenú prácu a po
priať im hlavne veľa zdravia a ďalších úspechov na 
ceste za splnením svojich snov.

V piatok (18.11.2022) som odovzdala Listinu  
o udelení mestského štipendia za Mesto Púchov 
študentom stredných a vysokých škôl z mesta 
Púchov, dosahujúcim nadpriemerné výsledky  
v štúdiu a ďalších záujmových činnostiach. Osob
ného stretnutia vo veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Púchov sa zúčastnilo 17 z 38 ocenených štu
dentov. V roku 2022 predložilo v termíne svoje žia
dosti 51 študentov, z ktorých špeciálne zostavená 
komisia vyhovela 38 z nich, a to na základe študij
ného prospechu a jednotlivých úspechov v aka
demickom i mimo akademickom prostredí, ktorý
mi reprezentujú seba i mesto Púchov. Na účet 
mestského štipendia prispeli sponzori finančnými 
darmi do celkovej výšky 5 254,33 eur a ja im touto 
cestou srdečne ĎAKUJEM. Porozprávali sme sa aj 
o súčasnom živote študentov, o ich radostiach, ale 
aj o problémoch, ktoré ich trápia. Ešte raz srdečne 
blahoželám študentom a ich rodičom, ktorí môžu 
byť na nich právom hrdí. 

Minulý týždeň sa uskutočnilo aj stretnutie s or
ganizátorom Ambulantnej pohotovostnej služby 
(APS) pre dospelých, ako aj s lekármi, ktorí vy
konávajú pohotovostnú službu pre dospelých  
v meste Púchov. Rokovanie organizoval Tren
čiansky samosprávny kraj a okrem jeho zástupcov 
som sa ho zúčastnila za samosprávu ja, poslan
kyňa MsZ v Púchove Irena Kováčiková a poslanec 
TSK za okres Púchov Milan Panáček. Na stretnutí 
zazneli zo strany lekárov a prevádzkovateľa APS 
pre dospelých podnety smerujúce k úprave času 

prevádzkovania pohotovosti, skrátením doby  
o dve hodiny a tiež k poplatkom za samotnú 
pohotovostnú službu. Problémom majú byť aj 
zvýšené náklady na energie. Všetky požiadav
ky budú zo strany TSK prerokované s ostatnými 

prevádzkovateľmi APS pre dospelých so sídlom 
v Trenčianskom kraji a následne budú predlože
né požiadavky na Ministerstvo zdravotníctva SR, 
ktoré je jediné kompetentné rozhodnúť o týchto 
požiadavkách a navrhnúť legislatívnu zmenu. 

V pondelok som na ustanovujúcom zastupi
teľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zloži
la sľub poslankyne TSK a v utorok nás čaká usta
novujúce mestské zastupiteľstvo v Púchove, na 
ktorom zložia sľub novozvolení poslanci MsZ ale 
i ja ako primátorka, čím sa oficiálne ujmeme funk
cií, do ktorých sme boli zvolení. 

Pred nami je advent – čas očakávania. Symbo
lom tohto obdobia je adventný veniec, ako znak 
víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V Biblii sa ho
vorí o venci ako prejave úcty, radosti a víťazstva. 
Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen  

v kostoloch, ale i v rodinách, nemocniciach či 
iných zariadeniach. Veriaci môžu v nedeľu priniesť 
svoje adventné vence do kostolov, kde ich kňazi 
posvätia počas prvej adventnej nedele alebo v jej 
predvečer. Už túto nedeľu zasvietime na advent
nom venci prvú sviečku – NÁDEJ. Adventné ob
dobie môžete spoločne s nami prežívať aj každú 
nasledujúcu nedeľu na pešej zóne, s výnimkou 
jarmočnej soboty 3. decembra, kde bude v po
poludňajších hodinách okrem zasvietenia prvej 
sviečky, prebiehať aj predvianočný kultúrny pro
gram a, samozrejme, bude dostupné aj tradičné 
predvianočné občerstvenie.

Je krásne hovoriť a písať o pekných veciach...  
a kedy inokedy, ak nie pred Vianocami? Stále po
kračujeme v úspešne rozbehnutej potravinovej 
zbierke Podeľ sa a pomôž, a vďaka Vašej solidár
nosti každý týždeň obdarovávame trvanlivými 
potravinami tých, ktorí to najviac potrebujú.

Na mestskom úrade sme opäť spustili krásny 
projekt s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok? Všetci máme možnosť urobiť na Via
noce radosť nielen seniorom v sociálnych zariade
niach, ale aj tým, ktorí sú osamelí či v tiesni. Viac 
sa dočítate na plagáte, ktorý nájdete aj v týchto 
Púchovských novinách. Ak máte chuť pomáhať, 
stále máte možnosť poskytnúť aj dobrovoľný prí
spevok na transparentný účet mesta, z ktorého 
venujeme príspevok rodinám alebo jednotlivcom, 
ktorí to skutočne potrebujú. 

S blížiacim sa vianočným obdobím prebieha  
v meste inštalácia vianočnej výzdoby a ja verím, 
že nám všetkým spríjemní adventné obdobie  
a priblíži nastávajúce čaro Vianoc. 

„Niekedy, aby sme boli šťastní, stačí len štipka ná-
deje a prestať otvárať staré rany. Vidieť jasne svoje 
chyby a prestať poukazovať na chyby iných. Hovoriť 
úprimne zo srdca a ceniť si to, čo už máme a neriešiť 
to, čo sa nestalo alebo je už dávno stratené... nie-
kedy na to, aby sme boli šťastní, postačí podeliť sa  
o dobro, ktoré je v našom srdci a pocítime tú silu lás-
ky, ktorá nás obohacuje, upokojuje a vráti sa nám 
dvojnásobne späť. Pretože dávať je ten najjedno-
duchší a najlepší spôsob, ako byť šťastný...“ Prajem 
Vám príjemné prežitie nasledujúcich dní, ktoré by 
mali byť naplnené očakávaním a nádejou. 

Katarína Heneková 

Slovami primátorky: Čas očakávania

Primátorka zvolala ustanovujúce mestské zastupiteľstvo
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V Zrkadlovej sieni Župného domu sa stretli tí naj
lepší z najlepších – študenti stredných škôl v meste 
Púchov – Gymnázia Púchov, Spojenej školy v Pú
chove (I. Krasku), Strednej odbornej školy obchodu  
a služieb v Púchove, ZUŠ v Púcho ve a Centra voľného 
času Včielka. Celkom bolo ocenených 21 študentov. 
Osobného stretnutia s primátorkou mesta Katarínou 
Henekovou sa zúčastnilo 20 študentov, ktorí si 
prevzali malé darčeky a diplom za úspešnú reprezen
táciu v školskom roku 2021/2022.

Slávnostného programu oceňovania najúspeš
nejších študentov sa zároveň zúčastnili aj riaditeľ 
Gymnázia Púchov PaedDr. Miroslav Kubičár, riadi
teľka Spojenej školy v Púchove (I. Krasku) Ing. Lenka 
Jancíková, riaditeľka Strednej odbornej školy ob
chodu a služieb Mgr. Iveta Mináriková, riaditeľ ZUŠ 
v Púchove Mgr. Peter Stupavský a riaditeľka Centra 
voľného času Včielka v Púchove PaedDr. Alena Strýč
ková. Programom sprevádzala referentka kultúry  
a ZPOZ MsÚ Púchov Ing. Karin Riljaková, ktorá spolu 
s vedúcou Oddelenia školstva a sociálnych služieb 
MsÚ Púchov Mgr. Danielou Gabrišovou celú slávnosť 
pripravili. O hudobný program sa postarali talenty zo 
ZUŠ v Púchove – Heidi Mária Beretová (o.i. ocenená 
za ZUŠ v Púchove) hrou na gitalele a klavír, Noemi
Faboková (o.i. ocenená za ZUŠ v Púchove) hrou na 
klavír a Lenka Jurdová hrou na akordeón. Pridanou 
hodnotou je tak vzájomná spolupráca škôl a prepo
jenosť študentov ako stredoškolákov, aktívne pôso
biacich v záujmových činnostiach v ZUŠ alebo v CVČ, 
o čom svedčí i stretnutie úspešných stredoškolákov 
aj ako hudobníkov alebo členov Mládežníckeho par
lamentu mesta Púchov.

Diplomy za úspešnú reprezentáciu v školskom roku 

2021/2022 si študenti stredných škôl prevzali vďaka 
svojej cieľavedomosti, ambíciám, pokore, trpezlivo
sti, talentu a entuziazmu, ktoré ich poháňajú vpred. 
Mnohí z nich sa pravidelne zúčastňujú vedeckých či 
humanitných súťaží, olympiád, zaujímajú sa o dianie 
v meste a pomáhajú ako dobrovoľníci aj v spolupráci 
s Mestom Púchov.

Na úvod predniesla príhovor primátorka Katarína 
Heneková: „Na prahu dospelosti si uvedomíte, že čo-
koľvek sa rozhodnete vo svojom živote skúsiť, nebojte 
sa. Neviete, čo Vám to môže priniesť, a vždy aj to, čo sa 
Vám javí ako náročné alebo nesprávne, je v konečnom 
dôsledku to najlepšie, čo sa Vám mohlo stať. Skúste 
malé i veľké veci, dôležité aj menej podstatné, pretože 
ja verím, že Vy to dotiah-
nete ďaleko. Nezaspite na 
vavrínoch, ale povedzte 
si, že všetko zvládnete, 
pretože len na Vás záleží, 
ako bude vyzerať budú-
cnosť nás všetkých. Pod-
pora rodiny, vyučujúcich, 
priateľov je tým zázemím, 
ktoré potrebujete pre svoj 
rozlet, istotu.“

Všetkým oceneným 
študentom gratuluje
me a prajeme na ceste 
životom mnoho nový
ch objavov, skúseností, 
zdravia, energie a v ne
poslednom rade veľa 
splnených snov.

Zoznam najúspeš-

nejších študentov mesta Púchov za školský rok 
2021/2022:

GYMNÁZIUM PÚCHOV: Pavol Beňo, Katarína Ce
kulová, Dominik Černuch, Boris Janík, Rebeka Ková
čová 

SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB: Lucia Vrabcová, Júlia 
Kukučiarová, Lucia Kardošová, Annamária Kuchtová

SPOJENÁ ŠKOLA: Lukáš Vranák, Karolína Sláde
ková, Matej Janto, Adam Urbaník

CVČ VČIELKA: Jakub Naňák, Leisha Taurani, Mi
chaela Kršková, Kristína Zvaková

ZUŠ V PÚCHOVE: Veronika Pilná, Noemi Faboková, 
Tomáš Jancík, Heidi Mária Beretová

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Mesto Púchov ocenilo najúspešnejších stredoškolákov
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Mesto Púchov i v tomto kalendárnom roku udelilo 
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva me
stské štipendium, študentom stredných a vysokých 
škôl z mesta Púchov, ktorí si v danom termíne po
dali žiadosť a splnili požiadavky na udelenie štipen
dia. Primátorka mesta Púchov Katarína Heneková 
odovzdala študentom dosahujúcim nadpriemerné 
výsledky v štúdiu a ďalších záujmových činnostiach 
Listinu o udelení mestského štipendia. Osobného 
stretnutia vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Pú
chov sa zúčastnilo 17 z 38 ocenených študentov.

V piatok 18. novembra sa deň po Medzinárodnom 
dni študentstva stretli nielen najúspešnejší študenti 
v Zrkadlovej sieni Župného domu, ale taktiež študen
ti stredných a vysokých škôl z mesta Púchov, ktorí si 
podali žiadosť o získanie mestského štipendia a spl
nili podmienky predmetnej žiadosti.

V roku 2022 predložilo v termíne svoje žiadosti 
51 študentov, z ktorých špeciálne zostavená komi
sia vyhovela 38 z nich, a to na základe študijného 
prospechu a jednotlivých úspechov v akademickom  
i mimo akademickom prostredí, ktorými reprezentujú 
seba a i mesto Púchov. Na účet mestského štipendia 
prispeli sponzori finančnými darmi do celkovej výšky  
5 254,33 eur, ktorá bola medzi vybraných študen
tov rozdelená podľa náročnosti štúdia, prospechu 
a aktivít. Pozvanie na osobné stretnutie s primátor
kou Katarínou Henekovou prijalo 17 z nich. Počas 
popoludňajšieho stretnutia mali študenti príležitosť 
na rozhovor s primátorkou mesta, ktorá sa zaujímala  

o úspechy prítomných študentov, aktuálne pod
mienky štúdia na vysokej škole na Slovensku  
a v zahraničí ako aj o ich vízie do blízkej budúcnosti, 
po ukončení štúdií. Prítomné študentky a prítomní 
študenti mali možnosť v krátkosti sa predstaviť a po
vedať niečo o svojom štúdiu a cieľoch.

Cieľom stretnutia bolo zo strany primátorky mesta 
a vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Púchov Daniely Gabrišovej, pripraviť pre študentov 
slávnostné stretnutie na pôde mestského úradu, 
kde môžu získať nové podnety, ktoré ich povzbudia  
v ďalšom študijnom napredovaní, a to aj s ohľadom 
na obnovenie prezenčnej výučby, návrat do školský
ch lavíc a univerzitných ául.

Vždy konštruktívne stretnutia so študentmi hod
notí primátorka Katarína Heneková veľmi pozitívne. 
„Dnešné stretnutie s úspešnými študentmi náš
ho mesta bolo veľmi inšpiratívne a mne bolo cťou 
odovzdať im listinu o udelení mestského štipendia. 
Porozprávali sme sa aj o súčasnom živote študentov, 
o ich radostiach, ale aj o problémoch, ktoré ich trápia 
a zároveň som im popriala do budúcnosti hlavne 
veľa úspechov pri naplnení životných cieľov a snov. 
Verím, že finančné prostriedky, ktoré mesto zaslalo 
jednotlivým študentom, im pomôže aspoň trochu 
lepšie zvládnuť náklady spojené so štúdiom. Ďaku
jem aj touto cestou všetkým Vám, ktorí ste finančne 
prispeli na mestské štipendium. Je skvelé, že aj tako
uto formou môžeme spoločne podporiť úspešných 
študentov nášho mesta. Ešte raz srdečne blahoželám 

študentom a ich rodičom, ktorí môžu byť na nich 
právom hrdí.“

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v roku 2022 prispeli fi
nančnou čiastkou na podporu vzdelania študentov  
z mesta Púchov, študujúcich na stredných a vysokých 
školách v Púchove, na celom Slovensku i v zahraničí.

Oceneným študentom GRATULUJEME a prajeme 
predovšetkým zdravie, energiu, entuziazmus, inšpi
rácie, nápady a ľahkosť, s ktorou všetko zvládnu aj  
v nasledujúcom období.

Zoznam ocenených študentov v roku 2022: 
Nina Cekulová, Silvia Čviriková, Daniela Dolinská, 

Michaela Ďurišová, Šimon Gabčo, Adam Gersch
dorf, Romana Halušková, Sandra Halušková, Natália 
Chanová, Vanda Chovancová, Miriam Jandušíková, 
Nina Jandušíková, Boris Janík, Petra Janíková, Lenka 
Klínovská, Jakub Klínovský, Martina Kovářová, Nina 
Klobučníková, Nikita Kováčová, Laura Kvaššayová, 
Adam Lokšík, Dávid Mareček, Matej Mareček, Monika 
Nábelková, Lucia Odváhová, Martin Opat, Marek Pu
tala, Marianna Rosinová, Natália Smatanová, Natália 
Šikutová, Peter Vojtík, Miriam Wikarská, Daniel Zie
gler, Barbora Zieglerová, Katarína Zieglerová, Denisa 
Žárska, Lukáš Žemla, Marek Žemla.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel

Mestské štipendium v roku 2022 dostalo 38 študentov

Zahraničnú návštevu z Talianska, Chorvátska, Po
ľska, Nórska, Belgicka, Islandu, ale i domácu návšte
vu zo Slovenska, privítali dňa 11. novembra členovia 
Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov v Klube 
mladých, a to pri príležitosti aktivity Participácia  Lí
derstvo v školských parlamentoch. 

Osobne sa piatkového programu zúčastnila taktiež 
primátorka mesta Katarína Heneková, ktorá prijala 
pozvanie riaditeľky CVČ Včielka Aleny Strýčkovej  
a koordinátorky práce s mládežou TSK Silvie Štefáni
kovej, aby na úvod programu predniesla zopár slov 
o tom, ako vyzerá práca a spolupráca s mládežou  
v meste Púchov, aktívnymi mládežníkmi z parla
mentu. Poďakovala sa za ich zapájanie sa do diania 

a snahu o zlepšovanie života v meste i skrášľovanie 
Púchova, ako aj nasadenie v pomoci mesta počas 
náročného covid obdobia. “Som veľmi hrdá na to, 
ako sa naše mesto za uplynulé obdobie posunulo 
v práci s mládežou a pri každej príležitosti verejne 
prejavujem vďaku za výnimočnú spoluprácu mesta 
s mládežníckym parlamentom. Práve obdobie pan
démie a obmedzení nám ukázalo, aká je dôležitá 
činnosť a spolupráca mládeže s mestom. Rozvozy 
potravín, nákupov, ale tiež environmentálna pro
blematika sú tie oblasti, v ktorých sa mládežníci ne
ustále angažujú,” uviedla Katarína Heneková. 

Cieľom stretnutia bolo ukázať príklady dobrej 
praxe práce s mládežou v Púchove a zároveň zahra

ničným hosťom odprezentovať fungovanie miestnej 
mládežníckej politiky, pracovať na budovaní par
tnerstiev medzi rôznymi zainteresovanými strana
mi, pochopiť národnú štruktúru a prínos projektu 
EuropeGoesLocal, DemocracyReloaded na miestnej 
úrovni a taktiež pochopiť a implementovať zásady  
a princípy práce s mládežou  Charta EGL. 

Členovia mládežníckeho parlamentu sa kontinuál
ne vzdelávajú v oblastiach vzdelávania, sociálneho 
začlenenia, dobrovoľníctva a životného prostredia, 
ktoré znalosti prakticky zúročujú v spolupráci s Mes  
tom Púchov. Ďakujeme za pozvanie a mládežnícke
mu parlamentu prajeme veľa úspechov!

MsÚ

Mládežnícky parlament privítal zahraničnú návštevu
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Mestská polícia

Považskobystrickí  policajti boli v ranných ho
dinách privolaní k dopravnej nehode, pri ktorej 
vodič narazil do brány rodinného domu a nako
niec sa odmietol podrobiť dychovej skúške.

Podľa doterajších zistení, 39ročný vodič jazdil 
na vozidle Škoda Octavia. Pri prechádzaní ľavoto
čivou zákrutou (z pohľadu vodiča) v obci Lednica 
nezvládol riadenie a narazil do betónového múri
ku, kovového oplotenia, kovovej brány rodinného 

domu a dvoch plechových smetných košov.
Po náraze nezostal na mieste nehody, vycúval 

odtiaľ  a pokračoval ďalej v jazde. Policajti v krát
kom čase vodiča vypátrali pár kilometrov od mies
ta  nehody v priľahlej silážnej jame medzi obcami 
Kvašov a Lednica. Vodič sediaci v poškodenom 
aute sa na výzvu policajta bezdôvodne odmietol 
podrobiť dychovej skúške, ale aj vyšetreniu spo
jeného s odberom krvi alebo iného biologického 

materiálu v zdravotníckom zariadení, aj keď 
toto vyšetrenie by nebolo spojené s nebe
zpečenstvom pre jeho zdravie. 

K zraneniu vodiča po náraze do brány  
a smetiakov nedošlo. Na vozidle vznikla 
škoda asi 500 € a na oplotení, bráne a sme
tiakoch vznikla škoda cca 2000 €.

Vodič už čelí obvineniu z prečinu ohro
zenia pod vplyvom návykovej látky, za čo 
zákon ukladá až ročný trest odňatia slo
body. O výške trestu rozhodne súd.                                                 

                KR PZ Trenčín 

Poriadnu spúšť narobil 39-ročný vodič so svojim automobilom v Lednici. Odmietol sa podrobiť dychovej skúške  
i vyšetreniu v nemocnici.                    FOTO: KR PZ Trenčín

Vodič v Lednici zdemoloval bránu, plot i smetné 
nádoby, ukryl sa s autom v silážnej jame

Dňa 12. novembra krátko pred pol jednou hodinou 
popoludní bola ohlásená dopravná nehoda jedného 
osobného motorového vozidla, ktorá sa stala pred 
obcou Ihrište, v okrese Púchov.

Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského  
a záchranného zboru z Púchova s jedným kusom te
chniky.

Po príchode na ohlásené 
miesto bolo zistené, že hava
rovaný automobil zostal po 
náraze do stĺpa prevrátený na 
strechu, pričom blokoval oba 
jazdné pruhy. Pri dopravnej 
nehode sa zranila jedna oso
ba, ktorá sa nachádzala mimo 
postihnutého vozidla.

Zasahujúci hasiči poskytli 
zranenej vodičke predlekár
sku pomoc a ošetrenie, po 
čom zranenú osobu prenesli 
do sanitného vozidla. Násled
ne pomocou absorpčnej látky 
zachytili a z vozovky odstránili 

vytečené prevádzkové kvapaliny.
Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou 

hasiči prevrátili havarovaný automobil späť na kole
sá. Následne vykonali požiarnobezpečnostné opa
trenia a vozidlo odtlačili na krajnicu, po čom bola 
cesta v danom úseku opäť sprejazdnená v plnom 
rozsahu.             KR HaZZ Trenčín 

Po nehode pri Ihrišti zostalo auto na streche

Hliadka pomohla mužovi do postele
Hliadku púchovskej mestskej polície požia

dali o pomoc zo Záchranárskeho centra. Po
moc potreboval zdravotne postihnutý muž 
z Námestia slobody, ktorý je po mozgovej 
porážke. Muž s väčšou hmotnosťou spadol  
z postele a manželka ho nedokázala postaviť 
na vlastné nohy. Hliadka mestskej polície zis
tila, že muž leží vedľa postele na zemi a javí 
známky dezorientácie. Následne sa hliadke po
darilo muža zdvihnúť a umiestniť ho na lôžko. 

Tri ôsmačky „suplovali“ dopravákov
Hliadka mestskej polície zasahovala na 

základe informácie pracovníka pri kamero
vom systéme, že na Štefánikovej ulici pred 
OD Plecháč niesli tri dievčatá dopravnú znač
ku. Hliadka na mieste našla tri ôsmačky, ktoré 
mestských policajtov informovali, že dopravnú 
značku upozorňujúcu na spomaľovací prah 
nesú bližšie k vozovke, aby ju bolo vidieť. Mest
skí policajti ich vyzvali, aby značku vrátili na 
pôvodné miesto, čo školáčky urobili. 

Gruzínec „zadymoval“ Púchov
Mestskí policajti preverovali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Royovej ulici  
v Púchove dve neznáme osoby spaľujú odpad. 
Hliadka mestskej polície po príchode na mie
sto zistila, že neznáme osoba má v záhradnom 
grile založený oheň a obťažuje okolie dymom. 
Priestupku sa dopustil muž z Gruzínska s pre
chodným pobytom v Púchove. Hliadka ho po
učila, že sa svojim konaním dopustil priestup
ku proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta. Priestupok vyriešili napomenutím.    

Hliadka pomohla opilcovi
Na žiadosť Odvodného oddelenia Policajné

ho zboru v Púchove zasahovala hliadka mest
skej polície na Nimnickej ceste, kde sa mal po 
zemi váľať starší opitý muž. Mestských policaj
tov po príchode na miesto nasmeroval k mužo
vi manželský pár, ktorý predtým pomohol mu
žovi vstať na nohy. Mestskí policajti následne 
uvideli potácajúceho sa a padajúceho muža, 
ako ide smerom k cintorínu. Hliadka mu po
mohla vstať a odprevadila ho do miesta bydli
ska. Muž mal poranenie na ruke, ošetrenie však 
odmietol. Priestupok vyriešili mestskí policajti 
napomenutím.

Nepodarený bonz...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo

nické oznámenie, podľa ktorého sú v jednej  
z púchovských kaviarní aj po konci otváracích 
hodín ľudia a stále rušia nočný pokoj. Hliadka 
mestskej polície našla v kaviarni čašníčku a jej 
manžela, ktorý ju čakal, aby následne šli do
mov. V prevádzke nebola pustená žiadna hud
ba. Mestskí policajti zistili totožnosť čašníčky, 
nie však protiprávne konanie.  

„Párty“ pred supermarketom 
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla

de telefonického oznámenia pred jedným  
z púchovských supermarketov, kde mala sku
pina opitých bezdomovcov robiť neporiadok, 
strach z nich mali okoloidúci ľudia. Hliadka 
na mieste našla štyri osoby, ktoré boli hlučné  
a popíjali pivo. Policajti priestupok vyriešili na
pomenutím.            MsP Púchov
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Púchovské stredné školy oslávili Deň boja za Púchovské stredné školy oslávili Deň boja za 
slobodu a demokraciu návštevou divadelného slobodu a demokraciu návštevou divadelného 
predstavenia November 1989 v Púchovskom di-predstavenia November 1989 v Púchovskom di-
vadle.vadle.

Autorská dokumentárna inscenácia November Autorská dokumentárna inscenácia November 
1989 (Sľúbili sme si…) predstavuje zavŕšenie trilógie 1989 (Sľúbili sme si…) predstavuje zavŕšenie trilógie 
dokumentárnych inscenácií režiséra Jána Šimka My dokumentárnych inscenácií režiséra Jána Šimka My 
sme tu doma (2017) a Fake News 1948 (2018), ktoré sme tu doma (2017) a Fake News 1948 (2018), ktoré 
realizoval pre Divadelné centrum. V inscenácii sú cirealizoval pre Divadelné centrum. V inscenácii sú ci
tované autentické materiály a príbehy, ktoré sa skutované autentické materiály a príbehy, ktoré sa sku
točne stali.točne stali.

V roku 1989 sa po viac ako štyridsiatich rokoch V roku 1989 sa po viac ako štyridsiatich rokoch 
podarilo zvrhnúť totalitný režim, ktorý si na Slovenpodarilo zvrhnúť totalitný režim, ktorý si na Sloven
sku vyžiadal státisíce obetí. Jeho represie sa dotkli sku vyžiadal státisíce obetí. Jeho represie sa dotkli 
dvoch miliónov ľudí. Od ľudí vyžadoval uniformitu, dvoch miliónov ľudí. Od ľudí vyžadoval uniformitu, 
poslušnosť, súhlas, priemernosť, opatrnosť, vernosť, poslušnosť, súhlas, priemernosť, opatrnosť, vernosť, 
vážnosť, lož. Desila ho kritika, výnimočnosť, samovážnosť, lož. Desila ho kritika, výnimočnosť, samo
statné myslenie, veľkorysosť, tolerantnosť, vzdelanie, statné myslenie, veľkorysosť, tolerantnosť, vzdelanie, 
mravnosť, zásadovosť, viera v Boha, znalosť cudzích mravnosť, zásadovosť, viera v Boha, znalosť cudzích 
jazykov, zmysel pre humor či dlhé vlasy. V ľuďoch znijazykov, zmysel pre humor či dlhé vlasy. V ľuďoch zni
čil odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie žiť  čil odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie žiť  
v pravde.v pravde.

Kto nesúhlasil s politikou Komunistickej strany Kto nesúhlasil s politikou Komunistickej strany 
Československa alebo s tým, čo robili jej chránenci, Československa alebo s tým, čo robili jej chránenci, 
musel svoj názor tajiť, klamať alebo sedieť vo väzení. musel svoj názor tajiť, klamať alebo sedieť vo väzení. 
Žiť v paralelnom vesmíre, v akejsi sivej zóne, kde sa Žiť v paralelnom vesmíre, v akejsi sivej zóne, kde sa 
tajne organizovali bytové semináre, divadlá a výstatajne organizovali bytové semináre, divadlá a výsta
vy, vydávali a rozširovali samizdaty. Títo ľudia bytostvy, vydávali a rozširovali samizdaty. Títo ľudia bytost
ne pociťovali potrebu slobody. Napriek sledovaniu, ne pociťovali potrebu slobody. Napriek sledovaniu, 
výsluchom, ponižujúcim domovým prehliadkam výsluchom, ponižujúcim domovým prehliadkam 
nachádzali zmysel v tom, prečo trpieť pre dôležité nachádzali zmysel v tom, prečo trpieť pre dôležité 
veci. Aké však boli tvoje šance po pätnástom roku veci. Aké však boli tvoje šance po pätnástom roku 
života, keď nerozhodovali tvoje schopnosti a talent, života, keď nerozhodovali tvoje schopnosti a talent, 
ale správanie tvojich rodičov? ale správanie tvojich rodičov? 

Inscenácia priniesla silné autentické príbehy z naInscenácia priniesla silné autentické príbehy z na
šej minulosti a po jej skončení nasledovala diskusia šej minulosti a po jej skončení nasledovala diskusia 
s hercami a s hercami a historikom z Ústavu pamäti národa historikom z Ústavu pamäti národa 
Patrikom DubovskýmPatrikom Dubovským, ktorý v roku 1989 patril k ak, ktorý v roku 1989 patril k ak
tivistom Verejnosti proti násiliu (VPN). Nedávno mu tivistom Verejnosti proti násiliu (VPN). Nedávno mu 
vyšla kniha „Ján Langoš – Od samizdatov a VPN k dovyšla kniha „Ján Langoš – Od samizdatov a VPN k do
kumentom ŠtB a ÚPN“ (2021). Po skončení podujatia kumentom ŠtB a ÚPN“ (2021). Po skončení podujatia 
sme mu položili dve otázky:sme mu položili dve otázky:

Čo z dnešného pohľadu považujete za najväčšiu Čo z dnešného pohľadu považujete za najväčšiu 
chybu lídrov Nežnej revolúcie v roku 1989?chybu lídrov Nežnej revolúcie v roku 1989?

Myslím, že to bola zlá personálna politika. Chápem, Myslím, že to bola zlá personálna politika. Chápem, 
že to bol istým spôsobom šok, keď ľudia, ktorí sa že to bol istým spôsobom šok, keď ľudia, ktorí sa 
dovtedy stretávali len v malých disidentských skupidovtedy stretávali len v malých disidentských skupi
nách, boli posunutí do role, aby niečo organizovali nách, boli posunutí do role, aby niečo organizovali 
a mali revolúciu tlačiť ďalej, aby bola úspešná. Mnoa mali revolúciu tlačiť ďalej, aby bola úspešná. Mno
hé sa im aj darilo – mítingy, generálny štrajk, zruhé sa im aj darilo – mítingy, generálny štrajk, zru
šenie vedúcej úlohy komunistickej strany v ústave. šenie vedúcej úlohy komunistickej strany v ústave. 
Zrazu sa predstavitelia VPN ocitli v situácii, že majú Zrazu sa predstavitelia VPN ocitli v situácii, že majú 
spoločnosť riadiť prostredníctvom nových ľudí vo spoločnosť riadiť prostredníctvom nových ľudí vo 
funkciách. A tu personálna politika VPN zlyhala. VPN funkciách. A tu personálna politika VPN zlyhala. VPN 
súhlasila, že v najvyšších štátnych orgánoch budú súhlasila, že v najvyšších štátnych orgánoch budú 
dovtedajší vysokí funkcionári komunistickej strany dovtedajší vysokí funkcionári komunistickej strany 
Rudolf Schuster a Milan Čič. Treba si tiež pripomenúť, Rudolf Schuster a Milan Čič. Treba si tiež pripomenúť, 
že VPN pustila to najvyššej politiky Vladimíra Mečiaže VPN pustila to najvyššej politiky Vladimíra Mečia
ra ako ministra vnútra. Možno za to všetko môže aj ra ako ministra vnútra. Možno za to všetko môže aj 
panika, ktorá vypukla vo vedení VPN pred voľbami panika, ktorá vypukla vo vedení VPN pred voľbami 
na jar 1990, keď preferencie VPN v prieskumoch vena jar 1990, keď preferencie VPN v prieskumoch ve
rejnej mienky prudko padali. VPN potom začala do rejnej mienky prudko padali. VPN potom začala do 
svojich radov prijímať aj tých tzv. polepšených komusvojich radov prijímať aj tých tzv. polepšených komu
nistov. Volebné preferencie VPN sa síce zachránili, ale nistov. Volebné preferencie VPN sa síce zachránili, ale 
kontaminovala sa jej politika týmito ľuďmi a ich nákontaminovala sa jej politika týmito ľuďmi a ich ná
zormi. Najväčšia absurdita bola, že predsedom vlády zormi. Najväčšia absurdita bola, že predsedom vlády 
SR sa stal Milan Čič, ktorý ešte pred pár mesiacmi ako SR sa stal Milan Čič, ktorý ešte pred pár mesiacmi ako 
minister spravodlivosti držal vo väzení odporcov kominister spravodlivosti držal vo väzení odporcov ko
munistického režimu Jána Čarnogurského s Miroslamunistického režimu Jána Čarnogurského s Mirosla
vom Kusým. Personálna politika VPN bola zlá  to sa vom Kusým. Personálna politika VPN bola zlá  to sa 
vzápätí ukázalo, keď Mečiar a jeho ľudia kobercovým vzápätí ukázalo, keď Mečiar a jeho ľudia kobercovým 
spôsobom obsadili všetky posty v spoločnosti. spôsobom obsadili všetky posty v spoločnosti. 

Problém „nežnosti“ revolúcie vidím v tom, že Problém „nežnosti“ revolúcie vidím v tom, že 
dodnes nebol nikto z komunistov a eštebákov pododnes nebol nikto z komunistov a eštebákov po
trestaný za svoje zločiny. Vytvorilo to precedens  trestaný za svoje zločiny. Vytvorilo to precedens  
a vedomie istej beztrestnosti. Tým pádom aj omnoho a vedomie istej beztrestnosti. Tým pádom aj omnoho 
horší ako radoví komunisti sa postupne znovu dostáhorší ako radoví komunisti sa postupne znovu dostá
vali do funkcií  a to považujem za veľké zlyhanie novali do funkcií  a to považujem za veľké zlyhanie no
vej moci. Napriek tomu som rád, že revolúcia nebola vej moci. Napriek tomu som rád, že revolúcia nebola 
krvavá.krvavá.

Čo dnes hodnotíte pozitívne z toho, čo nám pri-Čo dnes hodnotíte pozitívne z toho, čo nám pri-
niesol November 1989?niesol November 1989?

Najviac si vážim, že v revolúcii roku 1989 nebolo fyNajviac si vážim, že v revolúcii roku 1989 nebolo fy
zické násilie. Som rád, že sme postupnou demokratizické násilie. Som rád, že sme postupnou demokrati
záciou dokázali začleniť Slovensko do Európskej únie záciou dokázali začleniť Slovensko do Európskej únie 
a NATO. Že sme dnes, keď je krvavá vojna na Ukrajine, a NATO. Že sme dnes, keď je krvavá vojna na Ukrajine, 
poistení zmluvami a priateľstvom so silnými európpoistení zmluvami a priateľstvom so silnými európ
skymi štátmi a USA. A tiež som rád, že sa na Slovenskymi štátmi a USA. A tiež som rád, že sa na Sloven
sku  aj v porovnaní s okolitými štátmi Maďarskom, sku  aj v porovnaní s okolitými štátmi Maďarskom, 
Českou republikou a Poľskom  stále udržuje vysoký Českou republikou a Poľskom  stále udržuje vysoký 
stupeň politického pluralizmu. Ešte stále si máme vo stupeň politického pluralizmu. Ešte stále si máme vo 
voľbách z čoho vyberať a demokratické strany ešte voľbách z čoho vyberať a demokratické strany ešte 
stále majú šancu voľby vyhrávať.stále majú šancu voľby vyhrávať.

Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila k výročiu Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila k výročiu 
Nežnej revolúcie v priestoroch Divadla Púchov Nežnej revolúcie v priestoroch Divadla Púchov 
(na poschodí) aj výstavu fotografií a plagátov.  (na poschodí) aj výstavu fotografií a plagátov.  
V piatok 25. 11. o 19.00 hod. bude vo vestibule V piatok 25. 11. o 19.00 hod. bude vo vestibule 
divadla akcia zo série Dialógy s umením, tento-divadla akcia zo série Dialógy s umením, tento-
krát s témou Verejnosť proti násiliu – Za slobodu krát s témou Verejnosť proti násiliu – Za slobodu 
a demokraciu. Ako hostia sa predstavia historik  a demokraciu. Ako hostia sa predstavia historik  
a publicista František Neupauer, novinár Slavo-a publicista František Neupauer, novinár Slavo-
mír Flimmel a hudobný hosť – klaviristka a spe-mír Flimmel a hudobný hosť – klaviristka a spe-
váčka Mária Anna Špačková. Vstup je voľný.váčka Mária Anna Špačková. Vstup je voľný.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
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Čaj pre seniorov s Pavlom Latákom v Divadle Púchov
V stredu 16.11.2022 sme mali u nás vo veľkej sále obľúbené podujatie ČAJ PRE V stredu 16.11.2022 sme mali u nás vo veľkej sále obľúbené podujatie ČAJ PRE 

SENIOROV  stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštiSENIOROV  stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod zášti
tou primátorky mesta Kataríny Henekovej. Úvod patril deťom z materskej škôlky tou primátorky mesta Kataríny Henekovej. Úvod patril deťom z materskej škôlky 
Mládežnícka v Púchove. Pod vedením pani učiteľky Evky Zemanovej a Evky ŽatMládežnícka v Púchove. Pod vedením pani učiteľky Evky Zemanovej a Evky Žat

kovej si pripravili hudobnotanečné pásmo pod názvom „U babičky na dvore“. kovej si pripravili hudobnotanečné pásmo pod názvom „U babičky na dvore“. 
Do tanca a na počúvanie hral a spieval PAVOL LATÁK. Akciu moderoval riaditeľ Do tanca a na počúvanie hral a spieval PAVOL LATÁK. Akciu moderoval riaditeľ 
Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko.Púchovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír FlimmelPúchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel

Podujatie Noc divadiel 2022 s hrou „Life kouč“
Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila v sobotu 19.11.2022 pri príležitosti Noci diPúchovská kultúra, s.r.o. pripravila v sobotu 19.11.2022 pri príležitosti Noci di

vadiel 2022 divadelné predstavenie Life kouč. Divadlo Kontra zo Spišskej Novej vadiel 2022 divadelné predstavenie Life kouč. Divadlo Kontra zo Spišskej Novej 
Vsi predstavilo komediálny príbeh dvoch ľudí, z ktorých jeden nachádza svoje Vsi predstavilo komediálny príbeh dvoch ľudí, z ktorých jeden nachádza svoje 
miesto v džungli života a druhý si uvedomí, že cesta, ktorou šiel doteraz, nevedie miesto v džungli života a druhý si uvedomí, že cesta, ktorou šiel doteraz, nevedie 
tam, kam by si želal… tam, kam by si želal… 

Divadlo Kontra je nezávislé divadlo, ktoré vzniklo v roku 2007 a od svojho poDivadlo Kontra je nezávislé divadlo, ktoré vzniklo v roku 2007 a od svojho po

čiatku sa orientuje na divadelné hry z britskoírskeho či poľského kultúrneho čiatku sa orientuje na divadelné hry z britskoírskeho či poľského kultúrneho 
priestoru. Divadlo získalo v roku 2018 Cenu Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sepriestoru. Divadlo získalo v roku 2018 Cenu Slovenskej sporiteľne pre Divadlo se
zóny. Hru režijne naštudovala Klaudyna Rozhin a hrali: Peter Čižmár, Petra Čorňázóny. Hru režijne naštudovala Klaudyna Rozhin a hrali: Peter Čižmár, Petra Čorňá
ková Bačinská, Henrieta Kecerová a František Balog. Po predstavení nasledovala ková Bačinská, Henrieta Kecerová a František Balog. Po predstavení nasledovala 
neformálna diskusia divákov a hercov vo foyeri divadla.neformálna diskusia divákov a hercov vo foyeri divadla.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír FlimmelPúchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel
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Začiatkom mesiaca november sa už 
tradične na Slovensku oslavuje Deň 
materských škôl, ktorý vznikol z ini
ciatívy Slovenského výboru Svetovej 
organizácie pre predškolskú výchovu. 
Významným medzníkom predškol
skej pedagogiky na Slovensku sa stal 
dátum 4. 11. v roku 1829, kedy vznikla 
a bola založená 1. detská opatrovňa na 
území Slovenska, v Banskej Bystrici. Jej 
zakladateľkou bola Mária Terézia.

Do osláv spojených s týmto dňom sa, 

samozrejme, zapojili aj materské školy 
v meste Púchov, ktoré si pre deti po
čas tohto obdobia pripravili množstvo 
zaujímavých aktivít a neobyčajné pro
gramy.

V Materskej škole Lienka deti tvorili 
na jesennú nôtu, vyrábali si jesenné 
stromy v menších skupinkách a záro
veň si v pokusoch s farbami vytvárali 
jesenné lístie.

Materská škola Chmelinec ožila 
veľkou detskou diskotékou s Ujom 
Ľubom, ďalej pokračoval slávnostný 
obed, pričom deti si stoly samé vyzdo
bili. Každá trieda taktiež vyrobila z lístia 
veľké srdcia pre svoju milovanú škôlku.

Tekvičkové tvorenie v spolupráci  

s rodičmi si pripravili v Materskej škole 
Požiarna 1292/1, zo spoločnej aktivity 
tak boli nadšené nielen deti, ale aj ro
dičia a pani učiteľky, ktoré sa už teraz 
tešia na ďalšie kolektívne práce.

V Materskej škole Nosice deti upie
kli počas Dňa MŠ kreatívny a chutný 
„tortokoláč“, po ktorom sa im zbiehali 
slinky. A keďže v MŠ Nosice sa deti radi 
zapájajú do prác v kuchyni, nechýbala 
ani obľúbená sezónna činnosť – tlače
nie kapusty, z ktorej im následne pani 

kuchárka pripraví vianočnú kapustni
cu.

Materská škola Požiarna 1291 zarea
govala promptne na bohatú úrodu ja
bĺk. Rozhodli sa pre aktivity zamerané 
na spotrebovanie jabĺk  dopoludnia 
deti piekli podľa receptu podaného 
formou maľovaného čítania a pre svo
jich blízkych upiekli výborný koláč. 
Ďalšia skupinka sušila ovocie v sušič
ke a chystali aj suroviny na jesenný 
punč. Popoludní vspoločenskej mie
stnosti deti so svojimi rodičmi vyrábali 
razítkovanímorginálne tašky, etikety, 
svietniky a vyrobili si vlastnoručne aj 
jablkový kompót podľa starodávny
ch receptov. Už teraz sa celý kolek

tív škôlky teší na vianočné tvorenie  
a spoločné chvíle i s rodičmi, budova
nie pozitívnej klímy a hlavne na získa
nie krásnych spomienok pre všetky 
deti.

Deň materských škôl s Dňom otvo
rených dverí pre rodičov a priateľov 

spojili v Materskej škole Mládežnícka. 
Brány škôlky boli otvorené od 8:30 hod. 
do 11:00 hod. Niektorí rodičia využili 
možnosť pozrieť si priestory MŠ a zú
častniť sa aj na vzdelávaní ich dieťaťa. 
Predškoláci spolu s rodičmi zbierali 
lístie v okolí MŠ a z nich vytvárali rôzne 
zvieratá (stonožku Amálku a žirafu 
Žofku). Fantázia deťom nechýbala  
a spolu s rodičmi sa veľmi snažili. Pre 
mladšie deti bola prítomnosť rodičov 
náročnejšia. Väčšinou boli pri nich  
a viac plakali, ako sa hrali.

Aj v MŠ Slovanská spojili Deň ma
terských škôl s Dňom otvorených 
dverí. Rodičia mali možnosť prezrieť 
si priestory materskej školy, zúčastniť 
sa výchovno vzdelávacieho procesu 
a pozrieť si, ako ich deti pracujú a učia 
sa. Pani učiteľky si pre deti pripravili 

množstvo zábavných aktivít, prostred
níctvom ktorých si zopakovali farby. 
Hostia v závere ochutnali výborné 
zdravé nátierky, ktoré pre nich pripra
vili pani kuchárky.

Prajeme deťom v materských školá
ch v Púchove ešte veľa krásnych a bez
starostných dní, ktoré aktuálne trávia 
prípravami na nadchádzajúce vianoč
né besiedky, o ktorých Vás budeme 
informovať. Za fotografie ďakujeme 
riaditeľkám jednotlivých materských 
škôl.                       Laura Krošláková

Oslavy Dňa materských škôl v meste Púchov

MŠ Chmelinec

MŠ Požiarna 1291

MŠ Požiarna 1292

MŠ Slovanská
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Miesto: ZŠ a MŠ sv. Margity Púchov
Rok vzniku: 2020
Vedúci a asistenti: Tatiana, Mária a Andrea
Počet detí: 5 detí na jedno stretnutie
Počet skupiniek: 5
Počet stretnutí za týždeň: 5
Vekové rozhranie detí: 4 – 6 rokov 
Na Slovensku máme 57 miest, ktoré pracujú s kon

ceptom Katechéz Dobrého pastiera. Jedným z nich 
je aj Materská škola sv. Margity v Púchove, ktorá sa 
okrem základnej výchovy a vzdelávania, snaží ponú
knuť aj hodnoty, ktoré vychádzajú z kresťanského 
života. Na pomoc si pribrali aj Katechézy Dobrého 
pastiera.O Átriu, ktoré sa nachádza v materskej ško
le sv. Margity nám viac povedala Tatiana Bednárová  
a jej kolegyne Mária Kotlasová a Andrea Poláčková.

Začiatok našej cesty
S myšlienkou zriadiť átrium v našej materskej ško

le prišla naša pani riaditeľka PaedLic., Ing. Ľubica 
Mišíková, PhD. s podporou pána dekana Mgr. Sta
nislava Stolárika. Túžila obohatiť a pozdvihnúť život 
našich detí a dať im možnosť priblížiť sa k Bohu. Jed
ného dňa prišla s ponukou a možnosťou zúčastniť sa 
certifikovaného kurzu Katechéz Dobrého pastiera, 
ktorú sme s radosťou prijali. Tešili sme sa, že aj my sa 
môžeme stať súčasťou budovania viery detí v našej 
materskej škole. Okrem odbornej prípravy boli kurzy 
zamerané aj na prehĺbenie našej náboženskej skúse
nosti a taktiež nás naučili ako máme načúvať deťom 
a tak ich privádzať k Ježišovi  Dobrému pastierovi. 

Týždeň, čo týždeň sa deti tešia na stretnutie  
s Ježišom

V átriu sa stretávame každý deň od pondelka do 
piatka popoludní, pričom každý deň je iná skupina 
detí. V jednej skupine je 5 detí vo vekovom rozhraní 
46 rokov. Všetky deti veľmi rady navštevujú Átrium 
a týždeň, čo týždeň sa tešia na stretnutie s Ježišom. 
V prostredí átria sa deti v tichosti učia vykonávať 
činnosti každodenného života, pričom zažívajúra
dosť cez Božie slovo a liturgiu, ktorá im pomáha ešte 
viac sa priblížiť k Bohu. Taktiež majú príležitosť zvoliť 
si primeranú činnosť, ktorá vychádza z ich aktuálnej 
vnútornej potreby, čo vedie k zlepšeniu ich sebao

vládania, nezávislosti a samostatnosti.
Naše átrium je špecifické tým, že je súča
sťou denného programu v rámci škôlky. 
Je veľmi malé, avšak útulné. Vďaka tomu 
máme materiál vždy po ruke a deti na 
dosah. 

Ježiš sa prihovára i nám 
Vďaka katechézam, ktoré deťom pre

zentujeme, môžeme žasnúť spolu s nimi 
a tak, ako sa Ježiš prihovára im, tak sa vo 
veľkej miere prihovára i nám. Čím viac 
máme pochybnosti o deťoch, ktoré sa  
v istých chvíľach nedokážu stíšiť  
a načúvať, tým viac nás napĺňa Božia 
prozreteľnosť a milosť. Vďaka tomu sme 
objavili, že keď to všetko odovzdáme do 
Božích rúk, tak tie sa v tej chvíli stávajú 
ochrannými krídlami a deti malými anjel
mi. V takých chvíľach neprestajne žasne
me aj my nad nekonečnou Božou láskou 
a starostlivosťou. 

„Chcem, aby si ich odniesla do átria 
Ježišovi.“ 

Keďže sme aj učiteľky a s deťmi, ktoré 
chodia do átria, sa stretávame každý deň 
v triede, vidíme, že katechézy majú pre
sah aj do každodenného života našich 
detí. Spomínam si, ako po našom úplne 
prvom stretnutí v átriu, prišlo jedno diev
čatko naspäť do triedy a nakreslilo desať obrázkov 
pre Ježiša. Prišlo ku mne so slovami: ,,Chcem, aby 
si ich odniesla do átria Ježišovi“. Toto hyperaktívne 
dievčatko sa dokázalo stíšiť a sústredene kresliť. Tu 
vidíme, že iba jedno stretnutie s Ježišom v átriu, sa 
tak veľmi dotklo jej srdca, že ju naplnila túžba daro
vať mu niečo zo seba. 

Tak ako pre deti aj pre mňa je každá kateché
za niečím výnimočná. Spomínam si na katechézu 
Zvestovanie Panne Márii, Horčičné zrnko, Vzácna 
perla, Dobrý pastier či Mená dieťaťa, ktoré vo mne 
zanechali veľkú emóciu. Môjmu srdcu je veľmi blízky 
modlitbový kútik, ktorý je pre mňa miestom, kde 
sme s deťmi skrze modlitbu najbližšie k Ježišovi  

a môžeme ho vnímať ako Dobrého pastiera, ktorý sa 
stará o svoje ovečky. 

„Pretože ja som tá Perla, ktorú Ježiš hľadal.“
Deti a ich reakcie, či kresby ma neustále prekva

pujú. Spomínam si na katechézu Horčičné zrnko. 
Dieťa, ktoré vôbec nechodilo do kostola, žaslo nad 
malinkým zrnkom, ktoré malo na prste a povedalo: 
„Nebeské kráľovstvo je nekonečné a určite sa tam 
zmestí celá naša planéta!“ 

Alebo dievčatko, ktoré nemalo doma ideálnu rodi
nu, si vďaka katechéze Mená dieťaťa (Obdivuhodný 
radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja) uve
domilo, že Ježiš je pre ňu Večný Otec. 

Môjho srdca sa veľmi dotklo, keď po prezentácii 
podobenstva o Vzácnej perle, prišlo ku mne dievčat
ko a povedalo mi, aby som ju volala princezná Perla. 
Samozrejme som sa jej spýtala: „Prečo?“ Nad jej od
poveďou mi nezostávalo nič iné, len žasnúť: „Pretože 
ja som tá perla, ktorú Ježiš hľadal.“ 

Takýchto zážitkov je veľa a ja som vďačná Bohu, že 
môžem byť toho svedkom. 

Túžime sa i naďalej vzdelávať
Chceli by sme sa aj naďalej vzdelávať a odovzdávať 

skúsenosti našim zverencom. V tom nám je veľmi 
nápomocná možnosť permanentnej formácie, ktorú 
nám ponúka Občianske združenie Átrium Dobrého 
pastiera. Vďaka ich obetavej práci a tiež entuziazmu, 
láske a pokoju, môžeme my, aj naše átrium ďalej rásť. 

„Neboj sa, ja ti pomáham.“ (Iz 41,3)
Všetkým, ktorí cítia v srdci túžbu otvoriť átrium 

alebo pracovať v átriu, by sme chceli odkázať, aby 
sa nebáli. Ako hovorí moja kolegyňa z átria Majka:  
„K práci v Katechézach Dobrého pastiera ma inšpiro
vali kolegyne, ktoré už v átriu pracovali. Keď opisovali 
priebeh stretnutia a ako to deti pretvára, pocítila som 
túžbu byť súčasťou tohto diela. Súčasne si uvedomu
jem, že to nie je moja zásluha, ale Božia milosť a ve
denie Ducha Svätého“.

Čím dlhšie sme na tejto spoločnej ceste spoznáva
nia nekonečnej Božej lásky k nám a deťom, tým viac 
sa utvrdzujeme v tom, že sme na správnom mieste. 
To všetko sa deje vďaka Jeho starostlivosti a my sme 
veľmi vďačné, že môžeme byť nástrojmi v Jeho ruká
ch.                           Zdroj: OZ Átrium Dobrého pastiera

Átrium v Materskej škole sv. Margity v Púchove

Slovenská pošta vydala 11. 11. 2022 poštovú 
známku „Vianoce 2022: Kristologické motívy v diele 
P. M. Bohúňa (1822 – 1879)“ s nominálnou hodno
tou 0,65 €. Poštová známka rozmerov 26,5 × 33,9 
mm, vrátane perforácie, vyšla vo forme tlačového 
listu s 50 známkami. Známku vytlačila  technikou 
ofsetu spoločnosť TiskárnaHradištko, s.r.o. Motív 
známky je tvorený detailom oltárneho obrazu 
„Kráľovná nebies“ z rokov 1850 – 1859, ktorý  
P. M. Bohúň namaľoval pre kaplnku v obci Krivé na 
Orave, pričom v súčasnosti je v zbierkovom fonde 
Etnografického múzea SNM v Martine. Súčasne  
s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pe
čiatkou FDC a s dátumom 11. 11. 2022 a domicilom 
mesta Veličná. Na FDC je zobrazený celý oltárny 
obraz „Kráľovná nebies“, výrez z ktorého je na po
štovej známke. Motívom FDC pečiatky je hviezda. 
FDC vytlačila technikou digitálnej tlače spoločnosť 
TiskárnaHradištko, s.r.o. Autorom grafickej úpravy 
poštovej známky, FDC a autorom FDC pečiatky je 
Mgr. art. Peter Nosáľ. 

Slovenská pošta

Slovenská pošta vydala známku 
s kristologickým motívom
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ONDREJSKÝONDREJSKÝ  
JARMOK NA LYSEJJARMOK NA LYSEJ

ONDREJSKÝONDREJSKÝ  
JARMOK NA LYSEJJARMOK NA LYSEJ
SOBOTA 26. NOVEMBRA OD 11:00SOBOTA 26. NOVEMBRA OD 11:00SOBOTA 26. NOVEMBRA OD 11:00SOBOTA 26. NOVEMBRA OD 11:00

TEÁTER KOMIKATEÁTER KOMIKA
PRÍBEH RYTIERAPRÍBEH RYTIERA
TEÁTER KOMIKATEÁTER KOMIKA
PRÍBEH RYTIERAPRÍBEH RYTIERA14:3014:3014:3014:30

17:0017:0017:0017:00 COUNTRY ZÁBAVACOUNTRY ZÁBAVACOUNTRY ZÁBAVACOUNTRY ZÁBAVA

VYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SÚBOROVVYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SÚBOROVVYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SÚBOROVVYSTÚPENIA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

TVORIVÉ DIELNE - ZDOBENIE MEDOVNÍKOV, VÝROBA OZDÔBTVORIVÉ DIELNE - ZDOBENIE MEDOVNÍKOV, VÝROBA OZDÔB

OBČERSTVENIE - KAPUSTNICA A INÉ DOBROTYOBČERSTVENIE - KAPUSTNICA A INÉ DOBROTY

TVORIVÉ DIELNE - ZDOBENIE MEDOVNÍKOV, VÝROBA OZDÔBTVORIVÉ DIELNE - ZDOBENIE MEDOVNÍKOV, VÝROBA OZDÔB

OBČERSTVENIE - KAPUSTNICA A INÉ DOBROTYOBČERSTVENIE - KAPUSTNICA A INÉ DOBROTY
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Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti 
drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2022 
tento týždeň prebiehal od 14. do 20. novembra. tento týždeň prebiehal od 14. do 20. novembra. 
Jeho zámerom bolo zdôrazniť význam prevencie Jeho zámerom bolo zdôrazniť význam prevencie 
v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie 
povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.

V roku 2022 bol vládou Slovenskej republiky schváV roku 2022 bol vládou Slovenskej republiky schvá
lený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom lený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom 
na roky 20212030. Akčný plán vychádza z Globálnej na roky 20212030. Akčný plán vychádza z Globálnej 
stratégie znižovania škodlivých účinkov alkoholu  stratégie znižovania škodlivých účinkov alkoholu  
a Národného akčného plánu pre problémy s alkohoa Národného akčného plánu pre problémy s alkoho
lom na roky 2013 – 2020. Cieľom nového akčného lom na roky 2013 – 2020. Cieľom nového akčného 
plánu je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú plánu je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú 

gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sogramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, so
ciálnych a ekonomických účinkov škodlivého užíciálnych a ekonomických účinkov škodlivého uží
vania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady vania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady 
pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovapitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzova
ním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení ním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení 
zo strany štátu.zo strany štátu.

Alkohol je totiž jednou z najčasAlkohol je totiž jednou z najčas
tejšie požívaných návykových látok  tejšie požívaných návykových látok  
v Slovenskej republike. Spotreba v Slovenskej republike. Spotreba 
alkoholu v Slovenskej republike je alkoholu v Slovenskej republike je 
vyššia, ako je priemerná spotreba  vyššia, ako je priemerná spotreba  
v Európe:v Európe:

 Podľa Štatistického úradu Slo Podľa Štatistického úradu Slo
venskej republiky bola v roku 2019 venskej republiky bola v roku 2019 
spotreba alkoholických nápojov spotreba alkoholických nápojov 
(víno, pivo, destiláty) na 1 obyvate(víno, pivo, destiláty) na 1 obyvate
ľa (18+ rokov) 124 litrov, pričom išlo  ľa (18+ rokov) 124 litrov, pričom išlo  
o spotrebu 10,9 l liehovín, 23,5 l vína o spotrebu 10,9 l liehovín, 23,5 l vína 
a 89,6 l piva.a 89,6 l piva.

 Spotreba čistého alkoholu   Spotreba čistého alkoholu  
(v hod  note 100 % liehu) vo vybra(v hod  note 100 % liehu) vo vybra
ných alkoholických nápojoch (víno, ných alkoholických nápojoch (víno, 
pivo, destiláty) na 1 obyvateľa (18+ pivo, destiláty) na 1 obyvateľa (18+ 
rokov) v SR v roku 2019 bola 10,7 rokov) v SR v roku 2019 bola 10,7 
litra. litra. 

Početné zdravotné dopady kon-Početné zdravotné dopady kon-
zumácie alkoholuzumácie alkoholu

Alkohol je pritom toxická, psyAlkohol je pritom toxická, psy
choaktívna látka s vlastnosťami, ktoré vyvolávajú choaktívna látka s vlastnosťami, ktoré vyvolávajú 
závislosť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) závislosť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
upozorňuje, že konzumácia alkoholu každoročne upozorňuje, že konzumácia alkoholu každoročne 
prispieva k 3 miliónom úmrtí na celom svete. Ďalšie prispieva k 3 miliónom úmrtí na celom svete. Ďalšie 
milióny ľudí zas v dôsledku konzumácie alkoholu milióny ľudí zas v dôsledku konzumácie alkoholu 
čelia invalidite a zhoršenému zdravotnému stavu. čelia invalidite a zhoršenému zdravotnému stavu. 
Alkohol je podľa WHO hlavným rizikovým faktorom Alkohol je podľa WHO hlavným rizikovým faktorom 

predčasnej úmrtnosti a invalidity medzi osobami vo predčasnej úmrtnosti a invalidity medzi osobami vo 
veku 15 až 49 rokov, pričom predstavuje 10 percent veku 15 až 49 rokov, pričom predstavuje 10 percent 
všetkých úmrtí v tejto vekovej skupine.všetkých úmrtí v tejto vekovej skupine.

Alkohol ako omamná látka ovplyvňuje široké spekAlkohol ako omamná látka ovplyvňuje široké spek
trum štruktúr a procesov v centrálnom nervovom trum štruktúr a procesov v centrálnom nervovom 
systéme a zvyšuje riziko úmyselných a neúmyselsystéme a zvyšuje riziko úmyselných a neúmysel
ných zranení. Alkohol má tiež značné toxické účinky ných zranení. Alkohol má tiež značné toxické účinky 
na tráviaci a kardiovaskulárny systém. Alkoholické na tráviaci a kardiovaskulárny systém. Alkoholické 
nápoje sú Medzinárodnou agentúrou pre výskum nápoje sú Medzinárodnou agentúrou pre výskum 
rakoviny klasifikované ako karcinogénne, keďže rakoviny klasifikované ako karcinogénne, keďže 
preukázateľne zvyšujú riziko hneď niekoľkých typov preukázateľne zvyšujú riziko hneď niekoľkých typov 
rakoviny. Okrem toho alkohol ako imunosupresívum rakoviny. Okrem toho alkohol ako imunosupresívum 
zvyšuje riziko prenosných infekčných chorôb.zvyšuje riziko prenosných infekčných chorôb.

Vplyv alkoholu na nehodovosť v SR Vplyv alkoholu na nehodovosť v SR 
Okrem zdravotných dôsledkov sú výsledkom škodOkrem zdravotných dôsledkov sú výsledkom škod

livého požívania alkoholu aj značné sociálne a ekolivého požívania alkoholu aj značné sociálne a eko
nomické straty pre jednotlivcov aj pre spoločnosť.nomické straty pre jednotlivcov aj pre spoločnosť.

V roku 2021 bol podľa štatistík Prezídia policajného V roku 2021 bol podľa štatistík Prezídia policajného 
zboru celkový počet dopravných nehôd s následzboru celkový počet dopravných nehôd s násled
kom na živote alebo zdraví 4.281, pričom alkohol kom na živote alebo zdraví 4.281, pričom alkohol 
bol u vinníka nehody prítomný v 424 prípadoch, čo bol u vinníka nehody prítomný v 424 prípadoch, čo 
je takmer 10 %. Celkový počet dopravných nehôd  je takmer 10 %. Celkový počet dopravných nehôd  
s usmrtením bol 210 a alkohol bol u vinníka nehody s usmrtením bol 210 a alkohol bol u vinníka nehody 
prítomný v 35 prípadoch, teda v takmer 17 %. V roku prítomný v 35 prípadoch, teda v takmer 17 %. V roku 
2022 zaznamenala polícia nárast požitia alkoholu za 2022 zaznamenala polícia nárast požitia alkoholu za 
volantom. volantom. 

V snahe predchádzať ďalším tragickým udalostiam V snahe predchádzať ďalším tragickým udalostiam 
na cestách v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu na cestách v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu 
pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
informačnú kampaň s názvom „Alkohol za volantom informačnú kampaň s názvom „Alkohol za volantom 
môže zabíjať“. Kampaň bola spustená 27. októbra môže zabíjať“. Kampaň bola spustená 27. októbra 
2022 a bude trvať do konca roka. Hlavnými hesla2022 a bude trvať do konca roka. Hlavnými hesla
mi kampane sú „Všetci sa chceme vrátiť domov živí  mi kampane sú „Všetci sa chceme vrátiť domov živí  
a zdraví“ a „Šoféruj iba triezvy“. a zdraví“ a „Šoféruj iba triezvy“. 

ÚVZ SRÚVZ SR

Alkohol ako zdravotný a spoločenský problém
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11  27  
50. výročie

DDŠ OCHOTNÍČEK
Pozývame Vás na oslavu v réžii „Ochotníčkarov“. 

17.00 podkrovie Župného domu

2022

Kultúra
JOGA
Streda    23.11., 30.11.       tanečná sála       9.30 h
Utorok   22.11., 29.11.       tanečná sála     16.15 h
Okrem fyzického pohybu v nej ide hlavne o uvedomelý pohyb a znovuobjavenie svo
jho prirodzeného dychu a o spriechodnenie pohybu v tele po fyzickej i energetickej 
stránke. 1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@
puchovskakultura.sk

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Streda   23.11., 30.11.     tanečná  sála   17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť a 
rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: 
kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvojmesačne.

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Streda          23.11., 30.11.     tanečná sála    18.30 h 
Pondelok   28.11.                      tanečná sála    18.30 h
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba.1 vstup 4 €.  Info na č.t. 
0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk  

MODERNÁ  KALANETIKA 
Štvrtok    24.11.       tanečná sála     18.30 h
Dá Vám do poriadku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo 
prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková.1 lekcia 4 €. Info na č.t. 0908 718 
662, kultura@puchovskakultura.sk

KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA
Pondelok    28.11.        veľká sála       18.00 h
Kurzy sú prípravou na plesovú sezónu a rôzne spoločenské podujatia. Zvládnete 
základy jednotlivých štandardných a latinskoamerických tancov. Info 0908 718 662.

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok  22.11.           učebňa č.1     16.00 h
2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť do 11.11. emailom: kultura@
puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662.  Kurzový poplatok je 34 €, požičanie šijace
ho stroja je v cene poplatku.
EKOTOPFILM-ENVIROFILM 
Streda 23.11.     veľká sála 8.30 do 20.00 h
Filmy s tematikou životného prostredia, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja. Vstup 
voľný. Viac info na osobitnom plagáte.

Kino
NEOBYČAJNÝ SVET
Piatok  25.11.2022  17:30 h    Nedeľa  27.11.2022  15:30 h 
Vydajte sa na cestu hlboko do “Neobyčajného sveta”, ktorý sa odohráva v obrovskom, 
skrytom, podzemnom svete, kde na vás čakajú bizarné stvorenia, hroziace nebez
pečenstvá a úžasné dobrodružstvá.  Najväčší objav, ktorý na hlavných hrdinovrodinu 
Cladeov čaká, je však kľúčom k ich vzájomnému vzťahu a k tomu, čo ich čaká v budúc
nosti. MP – Cinemart – 95 min. – animovaný – komédia – dobrodružný – SD – USA. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

BONES AND ALL
Piatok  25.11.2022  19:45 h    Pondelok  28.11.2022  17:30 h 
Zaľúbia sa do seba a vydajú sa na cestu Amerikou osemdesiatych rokov. Okrem lásky 
ich však spája aj neodolateľná chuť na ľudské mäso... MP od 15 rokov – Continentalfilm 
– 130 min. – dráma – horor – titulky – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
VIANOČNÝ PRÍBEH
Nedeľa  27.11.2022  17:30 h    Streda  30.11.2022  17:30 h   
Originálna snímka plná nečakaných situácií, emócií, dojemných chvíľ, ale aj zábavy 
odkrýva rodinné vzťahy u Skálov, kde „vládne“ známa herečka Skálová v podaní Jiřiny 
Bohdalovej. Jej syn stvárnený Karlom Rodenom rieši svoju prostorekosť a priateľku. U 
Pazderkov sa zase preberajú nepozvaní hostia a vzájomné vzťahy, ale pri sviatočnom 
stole sa nakoniec stretnú všetci tí, ktorí tam patria. Na horách sa sviatky rozhodne os
láviť Viktorova rodina, ktorá rieši manželský ,,štvoruholník,,  on, ona, jej milenec a opa
trovateľka v podaní Hynka Čermáka, Jany Plodkovej, Jana Nedbala a Sáry Sandeva.MP 
od 12 rokov – Cinemart – 118 min. – komédia – SD – ČR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

PÁNSKY KLUB 

Streda  30.11.2022    10:00 h – PREMIETANIE LEN PRE DCS.
Komédia o láske a jej podobách a o tom, že nikdy nie je neskoro pokúsiť sa niečo 
napraviť. MP od 12 rokov – Continentalfilm – 89 min. – komédia – OV. Premietanie len 
pre DCS. Vstupné 3 €. 
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVAZĽAVA
4400%%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK                                   0915 378 744                            WWW.DROPTIC.SK   

MORAVSKÁ 11 PÚCHOVMORAVSKÁ 11 PÚCHOV

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 22.11.
Polievka: Škótska 
1. Hovädzie varené, sviečková omáč
ka, knedľa
2. Údená krkovička, zemiakový šalát  
s majonézou
Streda: 23.11.
Polievka: Hŕstková 
1. Kurací závitok so slivkou a slanink
ou, francúzska omáčka, dusená ryža
2. Bravčové výpečky z krkovičky, 
štuchané zemiaky, kyslá uhorka
Štvrtok: 24.11.
Polievka: Hríbovicakyslá  
1. Srbské bravčové ražniči, varené 
zemiaky, obedový šalát
2. Kurací rezeň TRIO (brokolica, mrkva, 
karfiol, syr)ryža
Piatok: 25.11.
Domáca fazuľová s rezancami 
1. Mexický hovädzí guláš, dusená ryža
2. Kuracie stehenné soté na karí s 
kukuricou a pórom, zemiaková placka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 6,50 €
Utorok: 22.11.
Polievka: Brokolicová jemná, chlieb  
1. Obrátený východniarsky hovädzí 
rezeň, zemiaková kaša, kyslá uhorka 
2. Bryndzové halušky so slaninkou 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 
Streda: 23.11. 

Polievka: Slepačí vývar s cestovinou 
1. Kuracie stehno pečené, dusená 
ryža, miešaný kompót 
2. Važecká pochúťka v zemiak. placke 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 
Štvrtok: 24.11.
Polievka: Domáca fazuľová, chlieb 
1. Bravčová roláda z br. bôčika, varené 
zemiaky, kyslá uhorka 
2. Ovocné zemiakové gule s makom
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza 
Piatok: 25.11.
Paradajková s cestovinou, chlieb
1. Kuracie „chilli con carne“, tarhoňa  
so zeleninou 
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky  
s petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 6,90 €
Utorok: 22.11.
Zabíjačková kapustnica   
1. Marinované kuracie mäsko, amer
ické zemiaky, dresing, zeleninapríloha  
2. Zabíjačkový tanier, varené zemiaky, 
kyslé pochutiny   
3.Tibet: Kuracie mäsko v omáčke 
z čierneho korenia, vajíčková ryža 
basmati 
Streda: 23.11.    
Hokaido krémová, tekvicové semienka  
1. Zapekané zemiaky 4 druhy syra, repa  

2. Morčací burger, hranolky, tat. om.
3. India: Bravčové mäsko DAL  
MASALA, cesnakový chlieb Naan, šalát 
Štvrtok: 24.11.
Pórová so zemiakmi a zeleninou   
1. Špagety so zeleninou a pomodorom, syr
2. Švédske mäsové guľky v horčicovej 
omáčke, hrášok, zemiakové pyré  
3. Tibet: Kuracie mäsko s hubami, 
ryžové rezance 
Piatok: 25.11.
Šošovicová nakyslo, chlieb  
1. Parené buchty s makom   
2. Kuracie nugetky v cornflakesoch, 
pečené zemiaky, dresing, zelena
3. India: Bravčové pečené mäso s kori
androvým chutney, šafránová ryža 

Alexandra Šport Hotel
obedové menu od 6,90 €
Utorok: 22.11.
Šampiňónová polievka so zeleninou    
Slepačí vývar rissibissi
1. Grilované kuracie stehno, ryža,kompót  
2. Bravčový stroganoff, hranolky
3. Fazuľový chilli guláš, chlieb 
Streda: 23.11.
Fazuľovica so smotanou  zeleninou, 
Slepačí vývar stracciatella 
1. Cigánsky kurací paprikáš, parená 
knedľa
2. Burgundské bravčové stehno,  
zemiaková kaša, šalát 
3. Cestoviny s grilovanou cuketou  
a parmezánom 
Štvrtok: 24.11.
Polievka: Rajčinová polievka so syrom
Slepačí vývar s mäsovými knedličkami

1. Kurací gyros, hranolky, tzatziky 
2.Jelenie stehno na šípkach, zemia
ková kaša
3. Bryndzové halušky so slaninkou 
Piatok: 25.11.
Šošovicová polievka na kyslo
Slepačí vývar s cestovinou a zeleninou
1. Kurací steak na mede, zeleninový 
závin
2. Vyprážaná ryba v trojobale,  
zemiakový šalát
3. Moravské pečené buchty  
s tvarohom    
Špecialita na tento týždeň:
Pizza „Grécia“ (mleté mäso, balkánsky 
syr, cibuľa, paradajky)
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Po Covidovej dlhej pauze sa znova rozbehla ha
lová súťaž majstrovstvami Slovenskej republiky pod 
hlavičkou DPO SR dňa 12. 11. 2022 v Svite. Tu sa za 
obrovskej účasti 106 družstiev  z toho 61 chlapcov 
a 37 dievčat. Domáci organizátori tohto podujatia 
sa na to dobre pripravili. Súťaž sa začínala nástupom  
a prítomnosťou viacerých starostov obci i prezidenta 
DPO SR Bc. Jozefa Smolinského a jeho príhovorom. 
Plná športová hala deti pôsobila ako mravenisko. Náš 
okres reprezentovali 2 družstvá chlapcov Púchova  
a Streženíc a 2 družstvá dievčat z Dohňan. 

Ako prví do bojov nastúpili Púchovčania so štar
tovným číslom 11 s trénerom Jozefom Ridzikom st. 
Vstup do bojov sa na začiatku skomplikoval, ale po
tom družstvo zabojovalo a 5. miesto zodpovedalo 
jeho účinkovaniu. Druhé sa zapojilo družstvo Stre
ženíc s štartovným číslom21 s trénerom Martinom 
Ňaňakom, ktoré bojovalo v rámci svojich možnosti  
a 21.miesto zodpovedalo ich výkonnosti. Po nich na
stúpili so štartovnými číslami 86 a 87 s trénerom Pet
rom Galdom dievčatá z Dohňan, kde prvé družstvo 
podalo slušný výkon a až do záveru figurovali na 
stupni víťazov. Nakoniec skončili na 4. mieste. Druhé
mladé družstvo skončilo na 18. mieste. Je vidieť, že
hasičské súťaže mládeže naberajú na obrátkach, čo 
je veľmi dobré pre rozvoj hasičstva v našom okrese  
a celého Slovenska.

Jozef Ridzik st., predseda DHZM Púchov

So začiatkom novembra nás potešila 
skvelá správa – naša trieda 4.A získala prvé 
miesto a3.A získala 2. miesto v okresnom 
kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát 
2022! 

V úvodnom kole celoslovenského šam
pionátu dosiahli naši žiaci skvelý výsle
dok – denný priemer až1833 bodov (tzv. 
WocaPoints) na jedného žiaka.Pre lepšiu 
predstavu – jedna správna odpoveď pri 
precvičovaní slovíčok znamená zisk pri
bližne 2 body. Víťazstvo v okresnom kole 
je pre nás o to cennejšie, že celková účasť  
v štvrtom ročníku šampionátu dosiahla 
rekordný počet 47.735 žiakov a študentov  

z celého Slovenska.
Spolu s počtom zapojených tried ra

stie aj kvalita šampionátu – na víťazstvo  
v každom kole je potrebné viac motivácie 
a úsilia. Súťaž Jazykový WocaBee šampi
onát prebieha pod záštitou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaží 
sa v inovatívnej online v aplikácii na učenie 
slovíčok  WocaBee. V súťaži sa nehodnotia 
konkrétne vedomosti žiakov, ale usilov
nosť v precvičovaní (a zároveň učení sa) 
novej slovnej zásoby. V okresnom kole naši 
žiaci získali titul Okresní šampióni.

ZŠ s MŠ Dohňany

Filmový festival Ekotopfilm  Envirofilm prináša už 
23. novembra 2022 do Púchova víťazné dokumen
tárne filmy festivalu počas svojej TOUR 2022.

Medzinárodná porota nemala na jeseň 2022 ľahkú 
úlohu. Jej členovia vyberali z prihlásených 1725 sní
mok z celého sveta tie najlepšie. Festival Ekotopfilm 
– Envirofilm prináša výber víťazných filmov do Nové
ho divadla.Festival Ekotopfilm začína o 16:00 progra
mom pre deti a mládež troma animovanými filmami. 
Deti sa môžu zamyslieť nad filmami prostredníctvom 
postavičiek na plátne.

Jednu z hlavných cien si počas slávnostného 
udeľovania odniesol dokumentárny film z Kolum
bie s názvom EXPEDÍCIA TRIBUGÁ. Sledujeme boje  
v zálive Tribugá, kde je panenská príroda s pôvod
nými obyvateľmi ohrozená výstavbou námor
ného prístavu. Podarí sa zachrániť neprebádané 
ekosystémy a komunity, ktoré žijú v rovnováhe so 
svojím prostredím?

Predstava, že sa po Afrike preháňajú obrovské 
stáda zvierat má dnes, bohužiaľ, ďaleko od pravdy. 

Zvieratá v Afrike nenávratne miznú a takýto smut
ný osud postihol aj zebru bezhrivú, ktorú do Českej 
republiky priniesol v 70. rokoch zoológ JosefVágner. 
Odvtedy sa množila v našich zoologických záhradá
ch, ale nikto presne nevedel, či sa stále vyskytuje vo 
voľnej prírode. Film ZEBRA BEZ HRIVY vás spoločne 
s českou expedíciou skúsených zoológov zavedie do 
Ugandy. Dokážeme zistiť, či zebra bezhrivá dokázala 
čeliť obrovskému loveckému tlaku a prežiť vo vojne 
zmietanom území až do súčasnosti a ak áno, tak pris
pieť k jej záchrane.

Čarovné formulky, mágia a obradné rituály pomá
hali ochrániť stádo a pastierov oviec pred choroba
mi, zlými silami a živelnými pohromami. Mali sme to 
šťastie, že sme ešte zažili odchádzajúcu generáciu 
gazdov, ktorí sa postupne vytrácali z našej rodnej 
krajiny. Vydajte sa spolu s nami na ovčiarsku cestu po 
Slovensku  krajine zasadenej v srdci Európy. Sprie
vodcami vo filme OVČIARSKOU CESTOU nám budú 
ľudia, ktorí svoj život zasvätili nielen chovu oviec, 
ale aj zachovaniu zvykov, spojenými so životom na 

slovenských salašoch, ale hlavne svoje životy prežili  
v harmónii s prírodou.

TAK SORRY!Kampaň festivalu Ekotopfilm pokračuje 
ospravedlnením sa velikánom doby. Vy ste vymysle
li vodu vo fľaši, my fľašu vo vode. Takto znie odkaz 
kľúčového vizuálu kampane tohtoročného festivalu. 
Pán Wyeth je autor praktickej plastovej fľaše, ktorá 
mala uľahčiť život. Avšak my konzumenti, svojim ne
zodpovedným správaním odhadzujeme tieto fľaše 
do prírody, končia v oceánoch a na skládkach.

Vezmite rodinu, partnerov, kamarátov a príďte. 
Tešíme sa na vás!

PROGRAM:
16:00  Blok animovaných filmov pre deti 
16:30  Zebra bez hrivy 26’ (CZ)
17:00  Ovčiarskou cestou 53’ (SK)
18:00  Expedícia Tribugá 54’ (SK dabing)
19:00  Kam sa podeli vtáky z nášho vidieka 
20:00  Cesta proti času (86’) (SK dabing + titulky)
Vstup na festival je voľný.          

www.ekotopfilm.sk

EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2022 - 23. novembra v Púchove

Sme okresní šampióni v učení cudzích jazykov!

Deti z okresu Púchov sa na halových majstrovstvách SR nestratili 



oznamyoznamy1616

Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z.  Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z.  
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskora o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
ších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prá
ce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa (ky) Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, riaditeľa (ky) Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, 
Púchov.Púchov.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomerDruh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2023Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2023
Mzdové ohodnotenie:Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z.   v zmysle zákona č.553/2003 Z.z.  

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých závo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zá
konov v znení neskorších predpisovkonov v znení neskorších predpisov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá 
a požiadavky:a požiadavky:

1. vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č.138/2019 o peda1. vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č.138/2019 o peda
gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskora o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
ších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z.z.“) a kvališích predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z.z.“) a kvali
fikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 fikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamesto kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamest
nancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné nancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné 
stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti 
v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zav príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického za
mestnanca,mestnanca,

2. splnenie podmienky zaradenia do kariérneho stupňa 2. splnenie podmienky zaradenia do kariérneho stupňa 
samostatný pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec, 

3. mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najme3. mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najme
nej 5 rokov pedagogickej činnosti, nej 5 rokov pedagogickej činnosti, 

4. ovládanie štátneho jazyka, 4. ovládanie štátneho jazyka, 
5. znalosť príslušnej legislatívy, organizačné a riadiace 5. znalosť príslušnej legislatívy, organizačné a riadiace 

schopnosti, komunikatívnosť,schopnosti, komunikatívnosť,
6. osobnostné a morálne predpoklady,6. osobnostné a morálne predpoklady,
7. aktívna znalosť práce s PC (Word, Exel, internet),7. aktívna znalosť práce s PC (Word, Exel, internet),
8. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,8. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
9. občianska bezúhonnosť podľa §15 zákona č.138/2019 9. občianska bezúhonnosť podľa §15 zákona č.138/2019 

Z.z., Z.z., 
10. zdravotná spôsobilosť podľa §16 zákona č.138/2019 10. zdravotná spôsobilosť podľa §16 zákona č.138/2019 

Z.z.Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 štruktúrovaný profesijný životopis, štruktúrovaný profesijný životopis,
 úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stup úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stup

ni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského ni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysvedvzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysved
čenie),čenie),

 potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnos čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnos

ti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z., ti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z., 
 návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej  návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej 

forme (v rozsahu maximálne 4 strany),forme (v rozsahu maximálne 4 strany),
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti 

vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa(ky) materskej školy, vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa(ky) materskej školy, 
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na 

účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov.rých zákonov.

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvá čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvá
dzaných v prílohách žiadosti.dzaných v prílohách žiadosti.

Termín a miesto podania žiadosti:Termín a miesto podania žiadosti:
 písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania  písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 

so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej 
obálke osobne, alebo poštou na adresu:obálke osobne, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov,Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov,
 termín podania: do 12.12.2022 do 12:00 hod., termín podania: do 12.12.2022 do 12:00 hod.,
 obálku označte heslom:  obálku označte heslom: 
„Výberové konanie – riaditeľ(ka) Materskej školy, Mlá„Výberové konanie – riaditeľ(ka) Materskej školy, Mlá

dežnícka 1438/13, Púchov  neotvárať!“.dežnícka 1438/13, Púchov  neotvárať!“.
Termín a miesto výberového konania: Termín a miesto výberového konania: uchádzači, ktouchádzači, kto

rí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, rí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, 
budú písomne pozvaní na výberové konanie.budú písomne pozvaní na výberové konanie.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 

Oznámenie o vyhlásení 
výberového konania

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topáKoľko lásky sa zmestí do krabice od topá
nok?nok?

Na celom Slovensku sa už piaty rok s konNa celom Slovensku sa už piaty rok s kon
com mesiaca november spája aj výzva plná com mesiaca november spája aj výzva plná 
lásky, radosti, potešenia a zadosťučinenia lásky, radosti, potešenia a zadosťučinenia 
KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOKOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TO
PÁNOK? Projekt venovaný seniorkám a senioPÁNOK? Projekt venovaný seniorkám a senio
rom, ktorých môžete obdarovať a spríjemniť rom, ktorých môžete obdarovať a spríjemniť 
im tak krásny čas Vianoc. im tak krásny čas Vianoc. 

Jubilejný 5. ročník celoslovenskej výzvy Jubilejný 5. ročník celoslovenskej výzvy 
štartuje dňa 23. 11. 2022. Naplniť balíč-štartuje dňa 23. 11. 2022. Naplniť balíč-
ky plné lásky a odovzdať ich môžete na ky plné lásky a odovzdať ich môžete na 
zbernom mieste MESTSKÝ ÚRAD PÚCHOV, zbernom mieste MESTSKÝ ÚRAD PÚCHOV, 
Štefánikova 821/21 - až do 5. 12. 2022 (vrá-Štefánikova 821/21 - až do 5. 12. 2022 (vrá-
tane). tane). V prípade potreby sa obráťte na konV prípade potreby sa obráťte na kon
taktnú osobu, s ktorou sa dohodnete na odotaktnú osobu, s ktorou sa dohodnete na odo
vzdaní krabičky. vzdaní krabičky. 

Kontaktná osoba za MsÚ Púchov je Mgr. DaKontaktná osoba za MsÚ Púchov je Mgr. Da
niela Gabrišová: +421 42 465 08 31.niela Gabrišová: +421 42 465 08 31.

NEZABUDNITE, že je nutné zabaliť spodok NEZABUDNITE, že je nutné zabaliť spodok 
a vrch krabičky oddelene. Z bezpečnostných a vrch krabičky oddelene. Z bezpečnostných 
dôvodov balíčky kontrolujeme a prípadne aj dôvodov balíčky kontrolujeme a prípadne aj 
prerábame, aby boli rovnomerné a podľa naprerábame, aby boli rovnomerné a podľa na
šich štandardov, aby neobsahovali nevhodné šich štandardov, aby neobsahovali nevhodné 
darčeky, napr.: alkohol, sviečky, depresívne darčeky, napr.: alkohol, sviečky, depresívne 
knihy, staré/obnosené kusy oblečenia, zapráknihy, staré/obnosené kusy oblečenia, zaprá
šené sošky, potraviny po exspirácii atď.šené sošky, potraviny po exspirácii atď.

Ďalšie zberné miesto v Púchove nájdete Ďalšie zberné miesto v Púchove nájdete 
v predajni Oravský korbáčik, Tesco Púchov v predajni Oravský korbáčik, Tesco Púchov 
(PONE 9:0019:00 hod.), ďalšou kontakt(PONE 9:0019:00 hod.), ďalšou kontakt
nou osobou bude p. Martina Gerschdorfová.  nou osobou bude p. Martina Gerschdorfová.  
V prípade, že majú záujem zapojiť sa do výzvy V prípade, že majú záujem zapojiť sa do výzvy 
aj obce v okrese Púchov, môžu jednotlivci či aj obce v okrese Púchov, môžu jednotlivci či 
zamestnanci OcÚ alebo školských zariadení zamestnanci OcÚ alebo školských zariadení 
kontaktovať p. Gerschdorfovú. Zberné miesto kontaktovať p. Gerschdorfovú. Zberné miesto 
bude tento rok taktiež na Obecnom úrade Bebude tento rok taktiež na Obecnom úrade Be
luša: 042/2853 512, obec@belusa.skluša: 042/2853 512, obec@belusa.sk

Spoločne tak potešíme babičky a deduškov Spoločne tak potešíme babičky a deduškov 
žijúcich v zariadeniach: CSS Chmelinec, Dožijúcich v zariadeniach: CSS Chmelinec, Do
mov sociálnych služieb Púchov – Nosice, Pod mov sociálnych služieb Púchov – Nosice, Pod 
Lachovcom, Púchov, Centrum sociálnych sluLachovcom, Púchov, Centrum sociálnych slu
žieb Kolonka, Senior Klub, n.o., HUBERTUS n.o. žieb Kolonka, Senior Klub, n.o., HUBERTUS n.o. 
 zariadenie pre seniorov, Púchov. zariadenie pre seniorov, Púchov.

ČO BY MALA KRABIČKA OBSAHOVAŤ?ČO BY MALA KRABIČKA OBSAHOVAŤ?
Podľa tipov uvedených na oficiálnej stránke Podľa tipov uvedených na oficiálnej stránke 

projektu www.kolkolasky.sk/pokyny je vhodprojektu www.kolkolasky.sk/pokyny je vhod
né do krabičiek zabaliť napríklad:né do krabičiek zabaliť napríklad:

NIEČO SLADKÉ: keksík, perníčky, DIA keksy, NIEČO SLADKÉ: keksík, perníčky, DIA keksy, 
ovocné detské taštičky, čokoládka, mäkké suovocné detské taštičky, čokoládka, mäkké su
šené ovocie, venčeky...šené ovocie, venčeky...

NIEČO SLANÉ: praclíky, chrumky, krekry, tyNIEČO SLANÉ: praclíky, chrumky, krekry, ty
činky...činky...

NIEČO HREJIVÉ: čaj, káva, cappuccino, horúNIEČO HREJIVÉ: čaj, káva, cappuccino, horú
ca čokoláda...ca čokoláda...

NIEČO MÄKKÉ: teplé ponožky, rukavice, paNIEČO MÄKKÉ: teplé ponožky, rukavice, pa
pučky, tielko, čiapka, malý uteráčik...pučky, tielko, čiapka, malý uteráčik...

NIEČO VOŇAVÉ: sprchovací gél, telové mlieNIEČO VOŇAVÉ: sprchovací gél, telové mlie
ko, šampón, tekuté mydlo, vlhčené obrúsky, ko, šampón, tekuté mydlo, vlhčené obrúsky, 
zubná pasta, toaletná voda, parfum...zubná pasta, toaletná voda, parfum...

NIEČO ZÁBAVNÉ: krížovky, knihy s pozitívNIEČO ZÁBAVNÉ: krížovky, knihy s pozitív
nou/duchovnou tematikou, vlastnoručný nou/duchovnou tematikou, vlastnoručný 
list...list...

NIEČO OD SRDCA: kresby od detí, drobná NIEČO OD SRDCA: kresby od detí, drobná 
vianočná dekorácia, nevypísaná pohľadnica  vianočná dekorácia, nevypísaná pohľadnica  
s nalepenou známkou, náramok na ruku, šáls nalepenou známkou, náramok na ruku, šál
ka, hrebienok...ka, hrebienok...

Ďakujeme všetkým VÁM  ľuďom, ktorí sa zaĎakujeme všetkým VÁM  ľuďom, ktorí sa za
poja do zbierky a potešia osamelých seniorov poja do zbierky a potešia osamelých seniorov 
aj tieto Vianoce. aj tieto Vianoce. 

PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA: PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA: 
www.kolkolasky.sk www.kolkolasky.sk 

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Koľko lásky sa zmestí Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?do krabice od topánok?
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V poradí 18. ročník Slovensko – moravskej hasičskej 
ligy je za nami, a tak je čas nadviazať na sumár po 
polovici ročníka. V ňom sme naznačili napr. možnosť 
prekonania viacerých rekordov, či zaujímavých zvra

tov, ktoré by ešte mohli 
prísť.

Druhá polovica ročníka 
bola celkom určite zaují
mavá. Udialo sa toho 
mnoho a dočkali sme 
sa aj avizovaných zvra
tov, či krásnych súbojov 
až do posledného kola. 
Opäť si preto vypichne

me rôzne štatistiky a zaujímavosti, ktoré nám druhá 
polovica ročníka priniesla.

Účasť družstiev na súťažiach mierne rástla
Už záver prvej polovice ročníka naznačil, že účasť 

družstiev na súťažiach by sa predsa len mohla zvyšo
vať. Nie na všetkých kolách to platilo, ale pravdou je, 
že v druhej polovici ročníka počet družstiev predsa 
len začal mierne stúpať.

Väčšiu účasť sme videli v Zbore, Francovej Lhote, 
Nedašovej Lhote a v Ďurďovom, kde je štartová li
stina obrovská každoročne. Družstvá sa postupne 
prebúdzali a vo väčšej miere sa zapájali do súťaží.  
A to je smerom do ďalších ročníkov dobrá správa.

Brumov B si udržal náskok, u žien a mužov nad 
35 rokov dráma až do konca

Brumov B vyhral v prvej polovici ročníka päť súťaží 
za sebou, čím vytvoril nový rekord. V druhej polovici 
už žiadne ďalšie víťazstvo nepridal, no svoj náskok na 
čele si udržal a stal sa víťazom SMHL tretíkrát za se
bou. A to sa žiadnemu mužskému družstvu doteraz 
nepodarilo.

Druhé miesto v celkovom poradí si vybojovala Zbo
ra. Tá bola po polovici ročníka na treťom mieste, no 
ziskom 98 bodov sa posunula na spomínané druhé 
miesto. Nebyť nešťastnej súťaže v Podlužanoch, 
mohlo to v boji o titul vyzerať o niečo inak. Tretie 
miesto celkovo si vybojovalo Ďurďové, ktoré ho na 
domácej súťaži uhájilo pred štvrtou Hoštinou.

U žien to dlho vyzeralo na pohodlné víťazstvo 
Zlatníkov, ktoré viedli aj po deviatom kole. Bodové 
rozdiely medzi najlepšími družstvami sa však zmen
šovali. Zamotávať sa to začalo na 10. kole, po ktorom 
sa do vedenia dostala Nedašova Lhota. Na jej domá
cej súťaži bola zápletka dokonaná a pred finálovým 
kolom mali tri ženské družstvá rovnaký počet bodov.

Napätie vo finále by sa dalo krájať a rozhodnúť 
mohli aj tie najmenšie detaily. Súboj nervov napo
kon najlepšie zvládol Dulov a získal svoj prvý titul 
v SMHL. Zlatníky zaostali len o päť stotín sekundy  
a skončili celkovo druhé. Tretia miesto  získala Neda
šova Lhota, ktorej finálový útok nevyšiel úplne ideál
ne.

Súboj o titul až do konca predviedli aj Lednické 
Rovne a Ihrište v kategórii muži nad 35 rokov. Tieto 
družstvá pravidelne zbierali prvé a druhé miesta a si
tuácia dospela až do bodu, že po finálových pokuso
ch mali obe družstvá rovnaký počet bodov a zhodné 
umiestnenia.

O titule tak rozhodli až rozstrelové útoky, v ktorý
ch mali pevnejšie nervy hasiči z Lednických Rovní. Tí 
sa stali premiérovými víťazmi SMHL v kategórii muži 

nad 35 rokov. Ihrište tak skončilo na druhom mieste, 
tretie miesto mala už dlhšie jasné Lehota pod Vtáč
nikom.

Najrýchlejšie útoky a zostreky doménou 
družstiev na 2. mieste celkového poradia

Je skutočne zaujímavé a zábavné, že tak najrý
chlejšie požiarne útoky, ako aj najrýchlejšie zostreky 
sezóny ovládli takmer kompletne družstvá, ktoré sa  
v celkovom hodnotení ročníka umiestnili na 2. mie
ste. Výnimkou je v tomto smere len najrýchlejší zo
strek medzi ženami.

Zbora podala na domácej trati fantastický 
výkon.

V štatistike najrýchlejších útokov dominovala med
zi mužmi Zbora s časom 13,43 s (13,34 L), ktorý dosia
hla fantastickým výkonom na domácej súťaži. V de
siatke najlepších časov má potom Zbora ešte ďalšie 
štyri výsledky, všetky pod hranicou 14 sekúnd.

Podobne päť časov majú v najlepšej desiatke Zlat
níky, ktoré sú držiteľkami najrýchlejšieho požiarneho 
útoku medzi ženami. Svoj dovtedy najlepší výkon 
(16,22 s) vylepšili o dve stotiny sekundy vo Svinnej, 
kde zastavili časomieru na čase 16,20 s (15,91 P).

Medzi mužmi nad 35 rokov sme si na najrýchlejší 
útok ročníka museli počkať až do samotného finále, 
kde ho stanovilo Ihrište na fantastických 14,73  
s (14,50 P). Ďalší štrnástkový čas si Ihrište pripísalo aj 
v Zbore, celkovo má v TOP 10 až šesť časov.

Aj štatistiku najrýchlejších zostrekov ovládla med
zi mužmi Zbora. Celkovo do TOP desiatky zmestila 
päť časov. Ten najlepší dosiahli na súťaži vo Svinnej.  
A že to nebol hocijaký zostrek. Na ľavom terči zasvie
til neskutočný čas 12,95 s.

Spomínanou výnimkou sú držiteľky najrýchlejšieho 
zostreku medzi ženami. Držia ho víťazky SMHL 2022 
z Dulova, keď na súťaži v Podlužanoch dosiahli na ľa
vom prúde fantastický čas 15,73 s. Okrem toho majú 
v najlepšej desiatke už len jeden čas (Lednické Rovne 

– 16,46 P).
Ani muži nad 35 rokov sa nedali zahanbiť a pred

viedli viacero veľmi kvalitných zostrekov. Ten najrý
chlejší padol v samom závere ročníka v Ďurďovom. 
Ihrište tu zabehlo nielen spomínaný najrýchlejší 
útok, ale zapísalo si aj najrýchlejší zostrek ročníka za 
čas 14,50s na pravej strane. Potvrdilo tak svoju domi
nanciu v tejto štatistike, nakoľko je držiteľom siedmy
ch najrýchlejších zostrekov ročníka.

Prekonania rekordov sme sa napokon nedočkali
V sumáre prvej polovice ročníka sme načrtli, že 

by sme mohli byť svedkami prekonania rekordov  
v počte víťazstiev či bodových priemeroch v jednom 
ročníku. Ako ukázal neskorší vývoj, tieto rekordy na
koniec predsa len odolali.

Brumov B sa napokon v počte víťazstiev zastavil na 
čísle 5, no na toto číslo sa do konca ročníka dostala aj 
Zbora. A tak máme na čele tejto štatistiky rovno dve 
družstvá. Vo zvyšných súťažiach si víťazstvá podelili 
Ďurďové a Zbora B.

Aká by to však bola štatistika, keby aj v ďalších 
kategóriách neboli na čele poradia zhodne dve 
družstvá. Medzi ženami v tomto smere kraľujú Zlat
níky a Nedašova Lhota s 5 víťazstvami, majstrovský 
Dulov ukoristil potom 2 víťazstvá. Medzi mužmi nad 
35 rokov nazbierali zhodne po 4 víťazstvá Lednické 
Rovne a Ihrište.

Už spomínané bodové priemery víťazných 
družstiev boli v prípade Brumova B 14.3 bodu na 
kolo, ženy z Dulova nakoniec dosiahli víťazný prie
mer 7.8 bodu/kolo. Vysoký bodový priemer na kolo 
(7.0 bodu/kolo) si udržali aj Lednické Rovne a Ihrište 
v kategórii muži nad 35 rokov.

18. ročník je tak úspešne za nami. Napriek prvotnej 
neistote, či menším očakávaniam, bol nakoniec zau
jímavý a dramatický až do konca. Rozdané sú takmer 
všetky trofeje, zostáva nám už len oceniť najobľúbe
nejšiu súťaž SMHL 2022.                              Zdroj: SMHL

Štatistiky a zaujímavosti po skončení 18. ročníka 
Slovensko-moravskej hasičskej ligy

Slovensko-moravská hasičská liga

Výbornú sezónu a druhé miesto v 18. ročníku SMHL vyšperkovali dobrovoľní hasiči Zbory skvelým tretím miestom 
v Superpohári.                  FOTO: SMHL
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1. liga muži
8. kolo: 
MŠK Púchov – HO Hamuliakovo 8:2 (1:0, 2:2, 

5:0), 7. Ladecký (Deneš, Hajský), 33. Šadivý (Sc
heuer), 34. Zemko (Minárik, J. Pobežal), 42. Šedivý 
(Luhový, Kanaet), 44. Mavrin (Lapin, Scheuer), 48. 
Zemko (Deneš, J. Pobežal), 56. Deneš (Zemko, Ko
páč), 57. Kanaet (Luhový, Šedivý)

Strely: 49/29, presilovky: 3/2 – 2/0, rozhodco-
via: Vido, Danko, Bezák

Púchovčania sa síce ešte v prvej polovici úvod
ného dejstva ujali vedenia gólom Ladeckého, no 
v druhej tretine hostia zásluhou Kovačiča a Jaš
ka otočil priebeh stretnutia. Dôležité momenty 
prišli v 33. a 34. minúte, kedy Šedivý (v presilovej 
hre) a Zemko vrátili v rozpätí 82 sekúnd vedenie 
opäť na púchovskú stranu – 3:2. Hostia sa z toho 
nedokázali spamätať a hneď v úvode záverečnej 
tretiny Šedivý a Mavrin dvomi gólmi v podstate 
zlomili odpor húževnatého súpera. A keď Zem
ko, Deneš a Kanaet pridali ďalšie tri góly, na svete 
bolo víťazstvo rozdielom dvoch tried. 

Zostava MŠK Púchov: Komošena – Brňák,  
J. Pobežal, Deneš, Minárik, Zemko – Scheuer, Ko
hutiar, Luhový, Šedivý, Kanaet – Haluška, Filo, 
Húska, Ladecký, Hajský – Mavrin, Kleman, Lapin, 
Kopáč, tréner: Miroslav Nemeček

Ostatné výsledky 8. kola: Senica – Rimavská 
Sobota 6:2, Partizánske – Delikateso Bratislava 2:7

9. kolo: HK Delikateso Bratislava – MŠK Púc-
hov 6:4 (2:2, 2:1, 2:1), 7. Deneš (Zemko, Minárik), 
16. Brňák (Deneš), 36. Luhový (Minárik, Brňák), 56. 
Scheuer (Šedivý, Hajský)

Strely: 35/37, presilovky: 6/1 – 4/1, rozhodco-
via: Píšťanský, Danko, Šebeň

Bratislavčania mali výborný nástup a už po pia
tich minútach viedli dvojgólovým rozdielom po 
góloch Abaffyho a Vargu. Púchovčania sa z gólov 
otriasli a Deneš a Brňák ešte do prvej prestávky 
vyrovnali. V druhom dejstve domáci ušli Púc
hovčanom opäť na rozdiel dvoch gólov, Luhový 
dokázal ešte vsietiť kontaktný gól na 4:3. Bratislav
čania ale v záverečnej tretine zvýšili po góloch 
Fýbryho a Pisaroviča na 6:3 a v podstate bolo roz
hodnuté. Necelých päť minút pred koncom ešte 
Scheuer znížil, no Púchovčania svojmu súperovi 
podľahli aj druhýkrát v sezóne. Paradoxne, aj ten
tokrát boli strelecky aktívnejší, domáci však boli 
efektívnejší. Delikateso sa vyšplhal do čela tabu
ľky, Púchovčania klesli až na štvrtú priečku. Majú 
však rovnaký počet bodov ako Rimavská Sobota 
a Senica. 

Ostatné výsledky 9. kola: Partizánske – Detva 
5:7, Hamuliakovo – Senica 1:7
1. Delikateso 8 5 1 0 2 35:26 17
2. R. Sobota 7 5 0 0 2 40:19 15
3. Senica 8 5 0 0 3 42:22 15
4. MŠK Púchov 8 5 0 0 3 43:29 15
5. HK Detva 7 4 0 2 1 30:22 14
6. Hamuliakovo 8 1 1 0 6 21:56 5
7. Partizánske 8 0 0 0 8 19:56 0

Program 10. kola: MŠK Púchov – Iskra Parti-
zánske (26. 11. o 17.30), Detva – Rimavská Sobo
ta, Senica – Delikateso Bratislava   

1. liga juniori
17. kolo: MŠK Púchov – D. Kubín 8:4 (2:1, 2:1, 

4:2), 11. Pancza (M. Pobežal, Lazkov), 19. Moravan

ský (Žemla, Šmigura), 25. Hudík (Hajas, Hýrroš), 27. 
Šmigura (Moravnský, Žemla), 41. F. Pobežal (M. Po
bežal), 41. Moravanský (Šmigura), 47. Mišák (Škul
téty, Moravanský), 51. Hajas (Hýrroš), Dubnica – 
Prievidza 6:2, Trenčín B – Považská Bystrica 6:5 sn

18. kolo: Púchov – D. Kubín 5:2 (2:0, 2:0, 1:2), 
2. Hajas (Bobík, Hudík), 9. Moravanský (F. Pobežal, 
Lazkov), 28. Grežďo (Hudík, Bobík), 40. Pancza 
(Lazkov, J. Pobežal), 57. Bobík (Škultéty, Grežďo), 
Dubnica – Prievidza 8:3, Trenčín B – P. Bystrica 4:0
1. Púchov 18 15 0 0 3 93:37 45
2. P. Bystrica 18 14 1 1 2 72:36 45
3. Trenčín B 20 11 1 0 8 82:50 35
4. D. Kubín 20 4 1 3 12 49:81 17
5. Prievidza 18 4 1 1 12 57:102 15
6. Dubnica 18 3 1 0 14 44:91 11

Extraliga dorast
19. kolo: Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 3:0, 

Michalovce – Trnava 2:1, Košice – Nitra 0:4, Slovan 
Bratislava – Trenčín 5:1, Hoba Bratislava – Skalica 
4:6, Poprad – Žilina 4:1, Martin – Zvolen 5:7, Lip
tovský Mikuláš – Banská Bystrica 3:2 pp

20. kolo: Spišská Nová Ves – Púchov 8:1 (3:1, 
3:0, 2:0), 9. Mikovič (Garaj, Suchánek), Košice Ni
tra 0:2, Michalovce – Trnava 0:3, HOBA Bratislava 
– Skalica 4:3 sn, Slovan Bratislava  Trenčín 1:2, 
Poprad – Žilina 8:1, Liptovský Mikuláš – Banská 
Bystrica 1:7, Martin – Zvolen 5:4 sn
1. Slovan 20 14 2 1 3 85:30 47
2. B. Bystrica 20 15 0 1 4 80:32 46
3. Nitra 19 14 1 0 4 80:33 44
4. L. Mikuláš 20 13 2 0 5 94:60 43
5. Trenčín 19 12 0 0 7 65:49 36
6. Zvolen 20 9 3 3 5 77:66 36
7. Poprad 20 11 1 0 8 72:49 35
8. Sp. N. Ves 20 9 2 3 6 80:60 34
9. Michalovce 20 7 4 1 8 52:65 30
10. Košice 19 8 1 3 7 55:60 29
11. Žilina 20 8 1 2 9 57:67 28
12. Martin 19 6 2 1 10 43:77 23
13. Trnava 20 4 0 5 11 54:72 17

14. Skalica 20 4 1 1 14 52:97 15
15. HOBA 20 2 2 1 15 40:73 11
16. MŠK Púchov 20 0 0 0 20 16:112 0
1. liga starší žiaci AA
11. kolo: MŠK Púchov – B. Bystrica 1:7 (0:4, 

1:1, 0:2), 38. Brindza, Prievidza – Zvolen 2:5, Mar
tin – L. Mikuláš 2:7, Ružomberok – Žilina 2:13

Predohrávka 13. kola: MŠK Púchov – HKM 
Zvolen 4:7 (0:2, 1:3, 3:2), 23. Hudák (Botka), 43. 
Brindza, 49. Kováč), 55. Červený (Brindza, Bajtala)
1. B. Bystrica 11 10 1 0 59:22 21
2. Zvolen 12 9 1 2 75:38 19
3. Žilina 11 8 0 3 74:35 16
4. L. Mikuláš 11 6 3 2 62:53 15
5. Dubnica 10 5 1 4 52:59 11
6. Martin 11 5 0 6 42:56 10
7. Ružomberok 11 3 2 6 41:60 8
8. Prievidza 11 2 1 8 31:45 5
9. MŠK Púchov 12 2 0 10 42:71 4
10. P. Bystrica 10 0 1 9 27:66 1
1. liga starší žiaci A

11. kolo: Žilina – MŠK Púchov 7:3 (3:1, 1:0, 
3:2), 13. Vrabec (Plevák), 41. Plevák (Haluška), 45. 
Weissabel (Kučíková), Žiar nad Hronom – Banská 
Bystrica 1:30, Dolný Kubín – Martin 2:5
1. B. Bystrica 11 10 1 0 186:19 21
2. Martin 11 7 1 3 86:29 15
3. Žilina 11 6 2 3 65:36 14
4. D. Kubín 11 5 3 3 53:48 13
5. MŠK Púchov 11 5 2 4 63:55 12
6. Prievidza 10 3 1 6 49:109 7
7. Dubnica 10 2 0 8 37:95 4
8. Žiar 11 0 0 11 19:167 0

 1.liga mladší žiaci AA
MŠK Púchov – Zvolen 4:4 (0:0, 3:1, 1:3), T. 

Tomáš 3, Kozák
MŠK Púchov – Banská Bystrica 2:13 (1:6, 1:4, 

0:3), Škripec, T. Tomáš
1.liga mladší žiaci A
Martin – Púchov 7:1 (1:0, 2:1, 4:1), Ďuďák
Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 8:6 (0:4, 

4:1, 4:1), Velas 3, Ďuďák, Krovina, Mazák

Hokej

Muži MŠK Púchov vo štvrtok zdolali na domácom ľade Hamuliakovo, v sobotu však podľahli Bratislavčanom. 
FOTO: Miroslav Mikáč
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Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

2. liga dorast U19 2. liga dorast U17
15. kolo: 
RSC Banská Bystrica – MŠK Púchov 3:2 (1:0)
Góly: Šimo, Adamec, Palko – Štrauch, Kasza
Zostava MŠK Púchov: 
Drahuta – Keznikl, Kutnár, Šurian, Klúčik, Paná

ček, Porubčan, Bologa, Lacko, Kasza, Štrauch, 
striedali: Brezáni, Bistiak, tréner: Peter Mičic

Ostatné výsledky 15. kola:
Martin – Prievidza 6:0, Partizánske – Šamorín 1:6, 

Lokomotíva Trnava – Domino 2:1, Karlova Ves Bra
tislava – Skalica 1:1, Malacky – Inter Bratislava 1:2, 
Čermáňsky FK Nitra – Dubnica nad Váhom 0:4
1. B. Bystrica 14 9 4 1 23:12 31

2. Šamorín 14 9 2 3 38:17 29
3. Karlova Ves 14 8 4 2 25:10 28
4. Dubnica 14 7 5 2 31:9 26
5. Skalica 14 6 6 2 25:16 24
6. MŠK Púchov 14 7 3 4 35:22 24
7. Inter 14 8 0 6 23:18 24
8. Martin 14 7 1 6 38:28 22
9. Trnava 14 7 0 7 29:25 21
10. Domino 14 6 2 6 23:18 20
11. Komárno 14 4 4 6 26:22 16
12. Nitra 14 4 3 7 20:29 15
13. Partizánske 14 2 3 9 16:40 9
14. Prievidza 14 1 2 11 14:54 5
15. Malacky 14 0 1 13 7:53 1

15. kolo: 
RSC Banská Bystrica – MŠK Púchov 0:3 (0:1)
Góly: Kušík, Papučiar, Ročiak
Zostava MŠK Púchov: Vavrík – Valachovič, 

Vrábel, Čmelo, Janek, Papučiar, Ročiak, Jánovský, 
Kušík, Baláž, Pavlík, striedali: Tvarožek, Paliesek, 
Kuciak, tréner: Patrik Mynář

Ostatné výsledky 15. kola: 
Martin – Prievidza 6:0, Karlova Ves Bratislava – 

Skalica 3:0, Partizánske – Šamorín 3:1, Lokomotíva 
Trnava – Domino 2:0, Malacky – Inter Bratislava 
1:8, Čermáňsky FK Nitra – Dubnica nad Váhom 0:1
1. MŠK Púchov 14 12 2 0 59:12 38
2. Domino 14 11 0 3 43:18 33
3. Trnava 14 10 2 2 27:5 32
4. Dubnica 14 10 1 3 40:9 31
5. Karlova Ves 14 9 2 3 28:18 29
6. Nitra 14 8 2 4 27:17 26
7. Inter 14 6 3 5 41:24 21
8. Komárno 14 6 1 7 31:25 19
9. Martin 14 5 1 8 29:31 16
10. Skalica 14 4 3 7 29:34 15
11. B. Bystrica 14 4 3 7 19:24 15
12. Šamorín 14 4 2 8 20:36 14
13. Partizánske 14 2 1 11 9:62 7
14. Prievidza 14 1 2 11 14:51 5
15. Malacky 14 0 1 13 10:60 1

Mladší dorastenci MŠK Púchov prezimujú v čele druholigového pelotónu. Počas celej jesene neokúsili pocit prehry 
a len dvakrát odchádzali z trávnikov po nerozhodnom výsledku. Do jarnej časti súťaže tak vstúpia so sľubným 
päťbodovým náskokom.                     FOTO: Facebook MŠK Púchov

Výkonný výbor Západoslovenského futbalové
ho zväzu na svojom novembrovom zasadnutí 
odporučil delegátom riadnej Konferencie Zápa
doslovenského futbalového zväzu schváliť dňa 
30. 11. 2022 predložený návrh programu. 

1. Otvorenie, vyhlásenie o zvolaní konferencie v 
súlade so Stanovami ZsFZ

2. Procedurálny úvod: a) menovanie skrutátorov 
a overovateľov zápisnice, b) schvaľovanie pracov
ných komisií (mandátová, návrhová)

3. Správa predsedu mandátovej komisie
4. Schvaľovanie návrhu programu riadnej konfe

rencie ZsFZ
5. Udeľovanie ocenení
6. Správa kontrolóra ZsFZ za rok 2022
7. Správa predsedu ZsFZ o činnosti od pred

chádzajúcej konferencie
8. Doplňujúca voľba člena Výkonného výboru 

ZsFZ za ObFZ Topoľčany a N. Zámky
9. Schvaľovanie návrhu reorganizácie doraste

neckých súťaží ZsFZ
10. Diskusia
11. Informácia o prijatých uzneseniach
12. Záver

Vedúci sekretár ZsFZ vyzýva oprávnené osoby, 
aby najneskôr sedem dní pred konaním konferen
cie písomne doručili na sekretariát ZsFZ prípadné 
návrhy na doplnenie alebo zmenu programu kon
ferencie, s ich krátkym odôvodnením a prísluš
nými sprievodnými dokumentmi (čl. 41/6 Stanov 
ZsFZ)  mail: zsfz@futbalsfz.sk, poštová adresa: 
Západoslovenský futbalový zväz, ul. Rázusova 23, 
949 01 Nitra.

Zasadnutie riadnej Konferencie ZsFZ sa uskutoč
ní dňa 30.11. o 17.00 hod. v zasadačke Agroinšti
tútu v Nitre.        Ľ Zábojník, vedúci sekretár ZsFZ

V Nitre bude 30. novembra riadna konferencia 
Západoslovenského futbalového zväzu

Region’s Cupu – najlepším futbalovým 
amatérom, naďalej na Slovensku vládne vý
ber Západoslovenského futbalového zväzu, 
ktorý turnaj vyhráva nepretržite od sezóny 
2015/16. Západniari tentoraz vo finále zdolali 
Výber Bratislavského futbalového zväzu po 
jedenástkovom rozstrele. Reprezentanti Zápa
doslovenského futbalového zväzu si tak vybo
jovali miestenku na kvalifikačný medzinárodný 
turnaj, kde sa bude bojovať o postup na záve
rečný šampionát Region‘s Cupu. 

Výber ZsFZ otočil duel s mužstvom Vý
ch o doslovenského futbalového zväzu, do 
finálového duelu sa prebojoval po víťazstve 
2:1. Druhým finalistom bol Výber BFZ, ktorý 
zdolal tím Stredoslovenský futbalový zväz 2:0. 

V zápase o 3. miesto, ktoré napokon obsadil 
Výber SsFZ, ten zdolal hráčov VsFZ. Duel, ktorý 
sa v riadnom hracom čase skončil 2:2, mal vyvr
cholenie v jedenástkovom rozstrele – 5:4 ho 
vyhrali Stredoslováci. 

Aj finálové stretnutie malo rovnaký vývoj. 
Meranie síl medzi BFZ a ZsFZ sa po riadnom 
hracom čase skončil 2:2. Bratislavčania viedli 
už 2:0, Výber Západu sa nevzdal, stav vyrovnal 
a napokon jedenástkovú lotériu vyhral 4:3. 

VÝSLEDKY: Výber ZsFZ – Výber VsFZ 2:1, 
góly: Matuškovič, Vida – Ivanecký, Výber BFZ 
– Výber SsFZ 2:0, góly: Kmiť, Čemba

O 3. miesto: SsFZ – VsFZ 2:2, 5:4 na 11 m
Góly: Jurky, Jackuliak – Martinko, Pásztor
Finále:  BFZ – ZsFZ 2:2, 3:4 na 11 m
Góly: Angelovič 2x – Radványi, Matuškovič.
VÝBER ZsFZ: Hrenák Michal, Holíček Roman, 

Remeň Lukáš, Michalička Marek, Vida Attila, 
Spód Tibor, Michalík Marko, Krivošík Patrik, Bo
rovský Daniel, Hudák Michal, Hučko Thomas, 
Kastsiukevich Andrej, Pánsky Denis, Baranovič 
Filip, Domasta Frederik, Radványi Viktor, Diba
la Šimon, Londák Tomáš, Kišac Andrej Nikolas, 
Jambor Roman, Floriš Daniel, Pipíška Tomáš, 
Matuškovič Matúš, Babašta Radovan, Bublák 
Dušan, Molnár Jakab, Dvorák Daniel. Tréner: 
Pavlovič Milan.       Zdroj: Futbalnet

Amatérskemu futbalu 
naďalej kraľuje ZsFZ
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Stolný tenis

4. liga muži
5. kolo: 
Bystričany B – Lazan B 9:9, Medeko Považská 

Bystrica – Nové mesto nad Váhom C 7:11, Dolná 
Breznica – Lysá pod Makytou 4:14, Ladce – Dolné 
Kočkovce 14:4, Trenčianska Teplá C – Trenčianske 
Jastrabie 11:7, Pruské – ChocholnáVelčice 14:4, 
Dolný Moštenec – Nové Mesto nad Váhom C 6:12, 
Dolná Breznica – Dolné Kočkovce 13:5, Ladce 
– Lazy pod Makytou 5:13, Trenčianska Teplá C – 
ChocholnáVelčice 15:3

5. liga muži
9. kolo: 
Dolná Mariková – Dolné Kočkovce B 12:6 (Stri

ženec 4, Melicherík 3, Žiačik 2, Seko 1, 2x štvorhra 
– Michalec 3, fedora 1, Majdán 1, Kutlík 1), Slovan 
Považská Bystrica  - TTC Považská Bystrica B 
11:7 (M. Bačík 3, Zemančík 3, Šuba 2, Hlubina 1, 
2x štvorhra – D. Kulich 4, F. Kulich 2, Kulichová 1), 
Nozdrovice – Pruské B 3:15 (Didek 1, Koštialik 1, 
štvorhra – J. Šatka 4, Cíbik 4, Černej 3, Burdej 3, 
štvorhra), Beluša – Dohňany 10:8 (Ľ. Hrevuš 4, 
M. Konrád 3, Ochotnický 1, 2x štvorhra – Junga 
3, Gajdoš 2, R. Baška 2, Štrbák), Milochov – Nová 
Dubnica 8:10 (Kunovský 4, Hojdík 2, Mihálik 1, 
štvorhra – Prkeop 3, Palieska 3, Oravec 2, Lászlová 
1, štvorhra), Sedmerovec – Dubnica 11:7 (Stra
novský 4, Barták 3, Zvoníček 1, Šelinga ml. 2, 
štvorhra – Páleník 3, Topák 2, Kalus 1, štvorhra), 
Ladce B mali voľno

1. Sedmerovec 8 8 0 0 110:34 24
2. Dubnica  8 7 0 1 101:43 22
3. Slovan PB  9 6 1 2 88:74 22
4. D. Kočkovce B 9 5 0 4 84:78 19
5. Pruské B 8 5 0 3 86:58 18
6. Dohňany  8 5 0 3 86:58 18

7. N. Dubnica  8 4 2 2 71:73 18
8. D. Mariková  9 4 0 5 79:83 17
9. TTC PB B 9 3 1 5 75:87 16
10. Beluša  8 2 0 6 45:99 12
11. Nozdrovice 8 1 1 6 49:95 11
12. Milochov  8 1 0 7 46:98 10
13. Ladce B 8 0 1 7 52:92 9

Program 10. kola: 
Dolné Kočkovce B – Dubnica, Nová Dubnica – 

Sedmerovec, Dohňany – Milochov, Pruské B – Be
luša, Ladce B – Nozdrovice, Dolná Mariková – Slo
van Považská Bystrica, TTC Považská Bystrica má 
voľno

6. liga muži
10. kolo: 
Šebešťanová – Sedmerovec B 1:17 (Mitaš 1 – 

Štefanec 4, Šelinga st. 4, Galko 4, Kasenčák 3, 2x 
štvorhra), Slovan Považská Bystrica B – Pružina 
16:2 (P. Gálik 4, J. Gálik 4, Višenka 4, Babušík 2, 
Jurčík 2 – 2x štvorhra), Medeko Považská Bystri-
ca B – Pruské C 6:12 (Ľ. Melicherík 3, Herco 2, He
dera 1 – Ľ. Dohnanský 4, Bajzík 3, P. Dohnanský 2, 
Kutlák 1, 2x štvorhra), Beluša B – JoLa Dubnica 
nad Váhom 14:4 (Lefko 4, Červeňan 3, Sitár 3, Fa
trsík 2, 2x štvorhra – Rojkovič 3, Hebr 1), Paprad-
no – Udiča 7:11 (Krátky 4, Říčková 1, Záhorec 1, 
štvorhra – Kostka 3, Peter Ignácik 3, Pavel Ignácik 
3, Šuška 1, štvorhra), Miracles Dubnica nad Vá-
hom mali voľno

1. Sedmerovec B 8 7 1 0 113:31 23
2. Udiča 9 6 1 2 97:65 22
3. JoLa DCA 8 6 0 2 77:67 20
4. Slovan PB B 8 6 0 2 91:53 20
5. Papradno 8 3 2 3 75:69 16
6. Pruské C 8 4 0 4 71:73 16

7. Šebešťanová 9 3 1 5 67:95 16
8. Beluša B 8 3 1 4 72:72 15
9. Miracles DCA 8 2 1 5 58:86 13
10. Medeko PB B 8 1 1 6 55:89 11
11. Pružina 8 0 0 8 34:110 8

Program 10. kola: 
JoLa Dubnica nad Váhom – Papradno, Pruské C 

– Beluša B, Pružina – Medeko Považská Bystrica B, 
Sedmerovec B – Slovan Považská Bystrica B, Mi
racles Dubnica nad Váhom – Šebešťanová, Udiča 
má voľno 

7. liga muži
9. kolo: 
Nová Dubnica B – TTC Považská Bystrica C 

10:8 (Prachar 4, Kadora 2, Marko 1, Cicoň 1, 2x 
štvorhra – Kvasnicová 2, Martiš 2, Zvak 2, Mitaš 2), 
Dolné Kočkovce C – Milochov B 5:13 (Kutlík 2, 
Hudec 1, Chobot 1, štvorhra – Horečný 4, Mihálik 
4, Duško 3, Sádecký 1, štvorhra), Dohňany B – Be-
luša C 15:3 (Marman 4, Štrbák 4, Riško 3, Gombár 
1, V. Baška 1, 2x štvorhra – Červeňan 2, Crkoň 1), 
Papradno B – Udiča B 2:16 (Grbál 2 – Kališík 4, 
Melicherík 4, Lecák 3, Hruška 3, 2x štvorhra), Sed-
merovec C a Lednica mali voľno

1. Sedmerovec C 7 7 0 0 99:27 21
2. Dohňany B 7 6 0 1 90:36 19
3. Milochov B 7 5 1 1 73:53 18
4. Udiča B 9 3 1 5 74:88 16
5. D. Kočkovce C 7 4 0 3 74:52 15
6. N. Dubnica B 8 3 0 5 52:92 14
7. Beluša C 7 3 0 4 62:64 13
8. Lednica  7 3 0 4 58:68 13
9. TTC PB C 7 2 0 5 47:79 11
10. Papradno B 8 0 0 8 37:107 8

V okresnom derby triumfovali Belušania

6. kolo: 
FBK Púchov – Prírodovedec Bratislava 10:7 

(2:2, 3:1, 5:4), 13. Žemla (Hanták), 18. Belopoto
čan (Hanták), 22. Hrušovský (Brčák), 31. Hanták 
(Belopotočan), 39. Hanták (Žemla), 53. Hanták 
(Žemla), 53. Belopotočan (Brčák), 54. Vavrinec 
(Vojtek), 57. Hanták (Hrušovský), 60. Hanták (Be
lopotočan)

Michalovce – 1.FBC Trenčín 2:8, Prešov – AS 
Trenčín 3:6, Záhorská Bystrica – Florko Košice 6:9, 
Hurikán Bratislava – ATU Košice 2:6, Inuza Žilina – 
Snipers Bratislava 5:8

7. kolo: 
FBK Púchov – Snipers Bratislava 4:9 (1:2, 1:2, 

2:5), 10. Žemla (Hrušovský), 23. Vojtek (Žemla), 45. 
Hrušovský (Žemla), 45. Chovanec (Belopotočan)

Michalovce – AS Trenčín 8:9, Prešov – 1.FBC Tren
čín 3:8, Hurikán Bratislava – Florko Košice 2:15, 
Záhorská Bystrica – ATU Košice 5:10, Uniza Žilina 
– Prírodovedec Bratislava 5:2 

8. kolo: 
FBK Púchov – FBK AS Trenčín 6:9 (4:1, 1:1, 

1:7), 4. Chovanec (Hrušovský), 8. Brčák (Hanták), 
8. Vojtek, 19. Chovanec (Hrušovský), 23. Hrušovský 
(Palán), 59. Vavrinec

Florko Košice – Prešov 7:5, ATU Košice – Micha
lovce 13:2, Prírodovedec Bratislava – Hurikán Bra
tislava 7:8 sn, Snipers Bratislava – Záhorská Bystri
ca 5:6 pp, Uniza Žilina – 1.FBC Trenčín 9:8 pp

9. kolo: 
Tsunami Záhorská Bystrica – FBK Púchov 7:6 

(4:3, 2:2, 1:1), 8. Majba (Černuch), 10. Vojtek (Čer
nuch), 14. Hanták (Vojtek), 31. Vojtek (Hanták), 36. 
Vojtek, 46. Belopotočan (Černuch)

Prírodovedec Bratislava – Michalovce 9:5, Sni
pers Bratislava – Prešov 13:3, Hurikán Bratislava 
– Grasshoppers Žilina 3:11, 1.FBC Trenčín – Florko 
Košice 8:6, AS Trenčín – ATU Košice 6:7 sn

10. kolo: 
Hurikán Bratislava – FBK Púchov 1:4 (0:1, 1:3. 

0:0), 5. Belopotočan (Hrušovský), 21. Hrušovský, 
37. Vavrinec, 40. Černuch (Belopotočan)

Prírodovedec Bratislava – Academy Prešov 7:6 
sn, Snipers Bratislava – Michalovce 14:4, Tsuna

mi Záhorská Bystrica – Grasshoppers Žilina 4:14, 
1.FBC Trenčín – ATU Košice 8:1, FBK Trenčín – Flor
ko Košice 3:6

11. kolo: 
FBK Púchov – Grasshippers Žilina 4:14 (2:4, 

0:4, 2:6), 8. Hrušovský (Vojtek), 9. Žemla, 47. Belo
potočan (Chovanec), 59. Hrušovský (Žemla)

Michalovce – Prešov 6:7, Florko Košice – ATU 
Košice 8:5, Záhorská Bystrica – Hurikán Bratislava 
10:3, Prírodovedec Bratislava – Snipers Bratislava 
3:19, 1.FBC Trenčín – AS Trenčín 6:10 
1. Florko KE 11 9 0 0 0 2 103:53 27
2. AS Trenčín 11 8 1 0 1 1 97:60 27
3. Snipers BA 11 8 0 0 2 1 110:53 26
4. 1. FBC Trenčín 11 7 1 0 1 2 91:60 24
5. Žilina 11 7 1 0 0 3 99:53 23
6. Z. Bystrica 11 5 1 0 1 4 93:77 18
7. ATU Košice 11 4 2 0 0 5 75:66 16
8. Prešov 11 4 0 0 1 6 61:82 13
9. FBK Púchov 11 3 0 0 1 7 65:98 10
10. Prírodovedec 11 1 1 0 1 8 59:126 6
11. Hurikán BA 11 1 1 0 0 9 44:100 5
12. Michalovce 11 1 0 0 0 10 51:120 3

Florbal - Extraliga juniori
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
„ S láskou v srdci stále spo
míname...“ Dňa 22. novem
bra 2022 uplynie rok, čo nás 
navždy opustila naša drahá 
mamička, manželka a  ba
bička Dagmar Petrová. 
„Dnes je smutný deň... Deň, 
kedy si nám odišla do neba 
a  stala sa našim anjelom, 
ktorý je tu denne s  nami. 
Mama, ľúbime Ťa a veľmi nám chýbaš. Odpočívaj 
v pokoji. Navždy ostaneš v našich srdciach.“ Smú
tiaca rodina.

SPOMIENKA
„Posielame spomienku 
mame do neba... Mamič
ka zlatá, ťažko nám je bez 
teba.“ Dňa 12.11. sme si pri
pomenuli druhý rok úmrtia 
našej mamičky, babičky a 
prababičky Emílie Uhlířo-
vej z Vydrnej. S láskou spo
mínajú dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
„Osud je občas veľmi krutý, 
nevráti, čo raz vzal, zosta
nú iba spomienky a v srdci 
žiaľ.“ Dňa 24.11.2022 si pri
pomíname 14. výročie, čo 
nás navždy opustil manžel, 
otec a dedko Pavol Valach 
z Dolných Kočkoviec. S lás
kou spomínajú manželka, 
deti, vnúčatá a najbližšia 
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 30.11.2022 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila manželka a mama 
Beata Velacková. S láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, odišli ste tíško, niet 
Vás tu viac.“ Dňa 30.10.2022 sme si pripomenu
li 21. smutné výročie úmrtia nášho otca, dedka 
a pradedka Jozefa Ganáta z Horných Kočkoviec 
a dňa 24.11.2022 si pripomíname 1. smutné výro
čie úmrtia našej matky, babky a prababky Joze-
fíny Ganátovej, rod. Luhovej z Horných Kočko
viec. S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra 

s rodinami.

SPOMIENKA
„Aj keď už dávno nežijete medzi nami, v  našich 
srdciach ostávate stále s  nami.“ Dňa 20.11.2022 
uplynulo 18 rokov, čo nás opustil otec a  dedko 
Klement Zrebný a dňa 23.11.2022 uplynie 10 ro
kov, čo nás opustila matka a babka Jozefa Zreb-

ná. S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
„Ťažko je bez Teba žiť, Tvo
je ruky necítiť, nepočuť  
v dome Tvoj hlas, spomien
ky na Teba zostávajú hlboko 
v nás.“ Dňa 21.11.2022 sme 
si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia našej drahej man
želky, mamičky, babičky  
a prababičky Valérie  
Davidovej. S láskou spo
mínajú manžel, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme milovali.“ Dňa 
25.11.2022 uplynie 1 rok, 
čo navždy nečakane odi
šiel Miloslav Strmenský. 
S  láskou a  úctou spomína 
manželka, ktorá Ťa milova
la a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s  nami 
dlhšie byť, no v našich srd
ciach budeš navždy žiť.“ 
Dňa 23.11.2022 si pripomí
name smutné 6. výročie, čo 
nás navždy opustila Jožka 
Lešková. S  láskou a úctou 
spomínajú dcéra Alena 
s rodinou a syn Jozef s pria
teľkou Evkou.

SPOMIENKA
„Roky tíško plynú, spíš si 
svoj studený večný sen, fot
ky s Tebou blednú, zostáva 
odraz Tvoj nám v srdci len. 
V modlitbách sme, mama,  
s Tebou, odpočinutie večné 
daj jej, Pane, nech príjme 
dušu Tvoju nebo, spomien
ku na Teba si navždy ucho
váme. Dňa 19.11. uplynul už 
štvrtý rok bez Teba, mama, babka, prababka Mária 
Škrabková z Nových Nosíc.“ S úctou a vďakou spo
mínajú synovia a dcéra s rodinami, ako aj ostatná 
rodina. Kto ju poznal, venujte jej spomienku.

POĎAKOVANIE
„Bolesťou unavená tíš
ko si zaspala, zanechajúc 
všetkých, čo si rada mala. 
Za všetky Tvoje trápenia  
a bolesti nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti. V ne
známy svet odišla si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal 
rád. Odišla si od nás, zostali 
sme v žiali, no vždy budeš 
žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.” Dňa 3.11.2022 
nás navždy opustila naša drahá mama, babka a pra
babka Eva Hriadelová z Ihríšť. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa s našou drahou zosnulou prišli rozlúčiť, za 
všetky kvetinové dary a prejavy sústrasti a pohreb
nej službe Advent. Smútiaca rodina.

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostat-
ných dní vybavíte emailom alebo  

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

1 maximálne 2 týždne  
pred uverejnením. Občianska inzer-
cia zaslaná emailom je bezplatná. 
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
„Odišla potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky. My 
ju však v srdciach máme,  
s láskou a úctou na ňu spo
míname.“ Dňa 18.11.2022 
sme si pripomenuli prvé 
smutné výročie, čo nás na
vždy opustila naša mama a 
babka Mária Kňažková.

BLAHOŽELANIE
„Z celého srdca ďa
kujem za spoločne 
prežitých 60 rokov 
svojej milujúcej 
manželke Milke 
Machovej a záro
veň touto cestou 
vyprosujem dob
rotivého Pána Boha  
k jej meninám veľa 
Božích milostí, pevné zdravie do budúcich rokov 
pokojného života.“ K blahoželaniu sa pripájajú aj 
milujúci synovia František, Ľubomír a Daniel s rodi
nami. František Macho.

SLUŽBY
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Akcia 20 % do 31.12.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113.
• SŤAHOVANIE  dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej  TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215.
• Maľovanie, natieranie. 0902356631.
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
• METROVÝ TEXTIL REHÁK  deky, paplóny, obliečky, 
matrace, plyše, rohože, uteráky, utierky, flanel. 
pyžamá... Dbáme na kvalitu aj ceny. Tel. 0911 299 366.

INÉ.

• Výkup parožia, tel. 0904834937
• Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt 
v Púchove, s výťahom a 2 balkónmi. Info na: 0911 
810 303. RK nevolať!
• Našli ste dámske hodinky s náramkom zo žlto
strieborného kovu? Volajte prosím na tel. číslo: 0908 
518 197. Ďakujem.
• Chcem touto cestou poprosiť dobrých ľudí  
o strechu nad hlavou, najlepšie v rodinnom dome v 
PU a blízkom okolí, nemôžem si dovoliť platiť drahé 
nájmy v PU, ostala som sama na svete, zdravotné 
problémy, žena 44 r. Nájom cca 100 € / mesačne. 
Ďakujem za každú serióznu ponuku. Pomôžte, 
prosím. Tel. číslo 0904 547 152.

PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• Veľmi súrne hľadám prácu v PU, poupratujem dom, 
byt starším ľuďom v PU alebo aj prácu súrne na  
4 h. denne a to iba na ranné zmeny zo zdravotných 
dôvodov, súrne. Ostala som na svete sama a veľmi by 
mi pomohla každá Vaša ponuka. Úprimne ďakujem. 
Tel číslo 0904 547 152.

• Hľadám opatrovateľku pre 50ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 4  5 hodín denne. Mzda 650 
€ /mesačne. Výhodou vodičský preukaz a minimálna 
prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc v domácnosti, 
pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.
• Hľadám prácu ako upratovačka 12 hod. denne 
v doobedňajších hodinách v Púchove. 0902 828 206.
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