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Vianočné Gimax trhy
Vianočné GIMAX trhy sa uskutočnili v sobotu 
15. decembra 2018 na pešej zóne v Púchove.

Od 14-tej do 18-tej hodiny svoju šikov-
nosť predviedli miestni remeselníci, 
ktorí ponúkali na predaj svoje výrob-
ky. Spoločnosť GIMAX Group sa zapo-
jila aj do druhého ročníka Vianočnej 
pošty. Tí, ktorí sa zúčastnili vianočných 
GIMAX trhov mohli napísať opuste-
ným seniorom žijúcim v domovoch 
dôchodcov vianočnú pohľadnicu, 
ozdobiť ju a potešiť ich. Organizátori 
Vianočnej pošty nám pridelili lístky so 
150-mi menami dôchodcov žijúcich 
v bratislavskom domove dôchodcov. 
Deti s dospelými napísali počas so-
botnej akcie 126 listov. GIMAX Group 
zabezpečí, aby sa všetky listy dostali  
k starkým. 

Spoločnosť GIMAX Group vyhlásila 
súťaž o nový automobil za 100-per-
centnú dochádzku do práce minulý 
rok na Mikuláša. Ani jeden deň v prá-
ci počas roka 2018 nevynechalo 550 
zamestnancov spoločnosti. Z novej 
Škody Fabia za 100-percentnú dochá-
dzku do práce počas roku 2018 sa teší 
30-ročný Michal Urban, ktorý pracuje 
v sklade hotových výrobkov v Dub-
nici nad Váhom, ktorého vyžreboval 
moderátor akcie. Symbolický kľúč od 
nového auta mu odovzdali Radoslav 
a Matej Prokopovci a Peter Zboran.  

Zaželali mu veľa šťastných kilomet-
rov. „Ďakujem a všetkým želám pek-
né sviatky,“ povedal šťastný výherca 
Michal.

Vianočné trhy spríjemnili aj vystúpe-
nia detí zo Základnej umeleckej ško-
ly v Púchove a z Centra voľného času 
Včielka. Vyvrcholením Vianočných 
trhov bol koncert populárnej slo-
venskej skupiny HEX, ktorá potešila 
Púchovčanov výberom svojich naj-
úspešnejších piesní. Akcia sa konala  
v spolupráci s mestom Púchov a jeho 
spoločností.     
         -sf-

Milí Púchovčania, 
na adventnom venci horia už tri sviečky, čo je jasným 
dôkazom toho, že Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, sú už 
veľmi blízko. Dovoľte preto aj mne popriať vám všetkým, 
nech práve adventný čas vás naladí na to čarovné obdobie 
Vianoc a naplní vás láskou a pokojom. Želám vám pokojné 
a požehnané Vianočné sviatky plné lásky, rodinnej pohody 
a porozumenia. 

A rok 2019? Ten prežite s Božím požehnaním, hlavne 
v zdraví, láske a s pokojom duši, pretože verím, že iba 
vtedy nájdeme všetci to skutočné šťastie. 

Katarína Heneková
primátorka mesta Púchov



spravodajstvo 3

Predstavujeme nových poslancov MsZ

Mgr. Angela Lazorová, 43-ročná 
špecialistka ľudských zdrojov, v po-
sledných  voľbách do mestského 
zastupiteľstva kandidovala ako ne-
závislá kandidátka. Požiadali sme ju, 
aby nám niečo prezradila zo svojho 
súkromného života (napr. vzdelanie, 
rodinné pomery, minulé pracovné 
zaradenie a pod.):
Vyštudovala som študijný odbor ma-
nažment ľudských zdrojov na Prešov-
skej univerzite. Som zamestnaná v 
spoločnosti Slovenská pošta, a. s., kde 
pracujem na pozícii špecialista na od-
bore vzdelávania a rozvoja. Podieľam 
sa na tvorbe metodiky v oblasti vzde-

Angela Lazorová: Veci vnímam reálne a snažím sa ich riešiť

lávania zamestnancov, participujem 
na tvorbe plánu vzdelávania a or-
ganizačne zabezpečujem vzdeláva-
nie v oblasti osobnostného rozvoja 
našich zamestnancov v Školiacom 
stredisku Belušské Slatiny. Taktiež 
realizujem činnosti súvisiace so za-
bezpečením praktického vyučovania 
žiakov stredných odborných škôl a 
študentov Žilinskej univerzity. Spolu 
s manželom vychovávame dve dcé-
ry. Mojou záľubou je šport a cesto-
vanie. Rada spoznávam niečo nové a 
som typ človeka, ktorý sa chce rozví-
jať, osobnostne rásť a hľadá možnos-
ti sebarealizácie. 

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky 
máte najbližšie? V ktorej komisii by ste 
si priali pracovať?
Vzhľadom na danú problematiku a 
agendu mi je blízka oblasť vzdeláva-
nia, takže určite komisia vzdelávania, 
kultúry a sociálneho zabezpečenia. 
Súčinnosť si viem predstaviť aj v ko-
misii grantových a dotačných pro-
jektov. Je dôležité využiť maximálne 
možnosti, ktoré sa nám cez Štruktu-
rálne fondy EU naskytujú. Nakoľko 
som vyrastala v športovej rodine a 
detstvo strávila na tenisových kur-
toch, nedá mi neopomenúť aj komi-
siu športu. 

Čo považujete za hlavné body vášho 
programu na najbližšie štyri roky?
Mojim zámerom je aktívna spoluprá-
ca a komunikácia s predsedami, resp. 
správcami bytoviek situovaných vo 
volebnom obvode č. 5. Považujem 
ich za kľúčových, pretože sú „hovor-
cami“ občanov bytovky. Kooperácia 
s poslancom volebného obvodu č. 
5, stretnutia s občanmi za účelom 
získania konštruktívnych nápadov a 
následnom hľadaní možností ich rie-
šenia, resp. presadenia v rámci jednot-
livých komisií. Som rada, že niektoré 
investičné akcie sa podarilo schváliť a 
momentálne sú vo fáze realizácie. Za 
čo úprimne ĎAKUJEM poslancom vo-
lebného obvodu č. 5. Samozrejme, je 
tam stále čo zlepšovať a v tejto oblasti 
chcem byť nápomocná. Za zmien-
ku stojí aj podpora detí a mládeže v 
oblasti športu, vzdelávania, kultúry 
a starostlivosť o seniorov. Som skôr 

pragmatický typ človeka, ktorý vníma 
veci reálne a snaží sa ich riešiť. 

Prichádzate do poslaneckého zboru s 
nejakými konkrétnymi návrhmi na rie-
šenie aktuálnych problémov?
Som nováčikom v poslaneckom zbore 
a preto iste pochopíte, že potrebujem 
čas na adaptáciu a zorientovanie sa v 
problematike mesta. 

Ktorý problém nášho mesta považujete 
za najdôležitejší?
Každý z nás má iný pohľad na mieru 
dôležitosti problému, ale verím tomu, 
že vzájomnou súčinnosťou poslancov 
nájdeme konsenzus v jeho riešení. 

Máte blízko k niektorým zvoleným 
poslancom? Plánujete sa podieľať na 
organizovanej spolupráci v rámci posla-
neckého klubu?
Kandidovala som ako nezávislá kan-
didátka, preto sa neplánujem mo-
mentálne angažovať v poslaneckom 
klube. To však nevylučuje vzájomnú 
spoluprácu a komunikáciu s ostat-
nými poslancami mestského zastu-
piteľstva, na ktorú sa úprimne teším. 
Cením si ich praktické skúsenosti a 
verím, že každý z nás bude prínosom 
pre mesto Púchov. Predovšetkým som 
tu pre občanov volebného obvodu  
č. 5, ktorí ma volili a za to im srdečne 
ĎAKUJEM. 
Dovoľte mi popriať všetkým príjemné, 
pokojné prežitie vianočných sviatkov 
v  kruhu rodiny a všetko dobré v no-
vom roku 2019.

Otázky kládol S. Flimmel.
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Vianoce v dennom stacionári Aliis Púchov
V dennom stacionári neziskovej organizácie Aliis Púchov va-
rili vo štvrtok 13. decembra vianočnú kapustnicu a vianočný 
nealkoholický punč. 
Aliis, n. o. prevádzkuje dva denné stacionáre, ktoré slúžia pre 
ľudí s mentálnym postihnutím. Jeden má v Trenčianskej Tep-
lej a druhý je v Púchove na Dvoroch. Púchovský stacionár 
denne navštevuje dvadsať klientov, dvanásť Púchovčanov 
a osem klientov z okolitých obcí. Aliis, n. o. zabezpečuje so- 
ciálnu službu pre klientov v čase od 7. hodiny do 15. hodiny. 
Stacionár na Dvoroch je umiestnený v súkromných priesto-
roch, kde Aliis, n. o. platí komerčný nájom. Minulý rok mesto 
Púchov poskytlo organizácii dotáciu, z ktorej uhradila časť 
nájmu.
Každoročná akcia „Vianočná kapustnica“ je určená predo-
všetkým pre klientov a ich rodinných príslušníkov. Tento rok 
ju navštívili aj predstavitelia mesta a okolitých obcí. Akciu 
prišla pozdraviť aj primátorka mesta a pracovníčky mestské-
ho úradu. V zariadení vládla príjemná adventná atmosféra a 
bola cítiť radosť z prichádzajúcich Vianoc.

-sf-

Vianočné oslavy v CSS Chmelinec

Utorok 11. decembra sa niesol v duchu adventu a s ním súvisiacich návštev vedenia mesta v púchovských centrách sociálnych služieb a senior kluboch. Primátorka 
mesta Katarína Heneková spolu s pracovníčkami mestského úradu navštívila okrem iných zariadení aj Centrum sociálnych služieb Chmelinec, kde sa mala možnosť 
zoznámiť s vedením a klientmi tohto centra. Želaním pokojných a láskyplných blížiacich sa Vianoc si spoločne pripomenuli tie najdôležitejšie hodnoty v živote.

-sf-

Úspešná charitatívna zbierka
Predvianočná atmosféra a s ňou prichádzajúca väčšia ocho-
ta pomáhať si navzájom priniesla svoje ovocie. Na Mikuláš-
skom jarmoku, konanom 1. decembra 2018 na pešej zóne 
v Púchove, sa v stánku mesta Púchov podarilo poslancom 
mestského zastupiteľstva zorganizovať úspešnú charitatív-
nu zbierku. Vyzbieraná suma 910,61 eura bola určená na 
rehabilitačné pomôcky a na kúpu špeciálneho rehabilitač-
ného kočíka pre Karolínku Garajovú. 
Vo štvrtok 13. decembra bola vyzbieraná suma odovzdaná 
mame malej Karolínky v kancelárii primátorky mesta Katarí-
ny Henekovej. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli na pomoc 
Karolínke a jej rodine.

-sf-
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Zaiste ste počas týchto dní dostali  
viacero vianočných pozdravov, emai-
lov, esemesiek. Určite mi dáte za prav-
du, že keď ste zobrali do rúk vianočnú 
pohľadnicu, najskôr ste si pozreli, kto 
ju poslal a viac ste jej nevenovali väč-
šiu pozornosť. Iba možno vtedy, ak na 
nej bolo niečo výnimočné. Mňa upú- 
tala pohľadnica, na ktorej boli tieto 
slová: „Keď dom ozdobí láska, všetky 
ozdoby sú druhoradé“. Tieto slová vy-
jadrujú veľmi hlbokú pravdu. Buďme 
úprimní - každý dom v týchto dňoch 
žiari vianočnou výzdobou, ale je aj  
v každom dome skutočná vianočná 
radosť? 

Áno, je pravdou, že atmosféru Vianoc 
tvorí vianočná výzdoba - osvetlené 
stromčeky, betlehemy, darčeky - čo je 
pekné a dôležité. Ale je pravdou i to, 
že to všetko má zmysel vtedy, ak nám 
to pomôže nanovo sa ešte viac otvoriť 
pre najväčší dar – pre Krista. Preto je 
potrebné položiť si otázku, čo robiť, 
aby sme si zachovali skutočné kres-
ťanské Vianoce a pravú radosť?

Pastieri sú nám veľkým vzorom. Keď 
odišli od nich anjeli, ktorí im oznámi-
li, že sa v Betleheme narodil Mesiáš 
a ktorí im povedali dôležité slová - 
„nebojte sa“, ako nás učí evanjelium, 
povedali si: Poďme do Betlehema a 
pozrime sa, čo sa tam stalo. Pastie-
ri sa nezastavovali nikde. Išli rovno 
na miesto, kde našli Máriu a Jozefa i 
dieťa uložené v jasliach. Nesmierne 
dôležité slovo je „poďme“. Nasleduj-
me pastierov, poďme. Nezastavuj-
me sa pri ničom, čo by nás mohlo 
odviesť od pravdy Vianoc. Poďme 
nanovo, počas týchto Vianoc pre-
dovšetkým srdcom do Betlehema. 
Pokúsme sa nájsť Máriu ešte viac a 
obdivujme jej lásku k Ježišovi. Pokús-
me sa nájsť Jozefa a obdivujme jeho 
lásku k obidvom.

Predovšetkým však hľadajme Ježiša, 
čo znamená - otvorme sa pre Pravdu, 
s ktorou prišiel na túto Zem. A najmä, 
zatúžme nanovo žiť najväčšiu hod-
notu, ktorú nám priniesol a ktorá má 
večnú cenu a to je hodnota lásky.

Na slávnej štrasburskej katedrále 
mnohí návštevníci obdivujú sláv-
ny Anjelský stĺp a to najmä pre jeho 
dojímavú históriu. Staviteľ katedrály 
Jean Ervin náhle zomrel a zanechal 
umelecký stĺp nedokončený. Jeho 
dcéra Sabína túžila, aby otcova prá-
ca neostala nedokončená. Rozhodla 
sa, že sama dokončí dielo na základe 
projektov, ktoré zanechal otec. Hoci 
mala veľké schopnosti, spočiatku 
nemala síl pokračovať v tejto práci. 
Jej ruky neboli zvyknuté narábať dlá-
tom a kladivom, nedokázali konať 
túto prácu. Láska k otcovi jej vnukla 
úžasnú myšlienku. Na lešenie zavesila 
obraz svojho otca. Ustavičný pohľad 
na neho a túžba pokračovať v jeho 
diele jej napokon pomohli vydržať 
v ťažkej práci. A tak bol Anjelský stĺp 
dokončený.

I tento príbeh nám môže pomôcť 
pochopiť ešte viac silu a pravdu Via-
noc. Aj v našom živote sú chvíle, kedy 
máme mnohé túžby, ale zdá sa, ako- 
by sme ich nevládali napĺňať. Počas 

týchto dní sa budeme častejšie poze-
rať na  betlehemské dieťa. Ten pohľad 
by nás mal viesť k uvedomeniu si, že 
to nie je obyčajné dieťa, ale je to Boží 
Syn, ktorý prišiel na svet z lásky ku 
každému jednému z nás, aby nám za-
nechal tej najkrajší návod ako a prečo 
žiť, aby nám dal ten najplnší zmysel ži-
vota, aby nás počas života posilňoval 
tak potrebnou silou a milosťami.  A 
preto buďme ako tá spomínaná dcé-
ra, nech nás pohľad na Božieho Syna 
vedie k túžbe pokračovať v Jeho po-
slaní, aby sme práve s Jeho pomocou 
dokázali pracovať na najťažšom, ale 
najdôležitejšom umeleckom diele, 
ktoré sa volá ľudský život. Ľudský ži-
vot, ktorý má nesmrteľnú dušu.  

Silu a odvahu takto prijať pravdu Via-
noc, a najmä takto ju žiť, Vám pre tieto 
sviatočné dni, ale i pre celý váš život 
prajem a vyprosujem. 

Mons. Michal Keblušek, dekan 
 rímsko-katolíckej farnosti

Čo robiť, aby sme si zachovali skutočné 
kresťanské Vianoce a pravú radosť?

Pamätné stromy v Horných Kočkovciach
„Ja pôjdem tam, kde všetky pokolenia 
odišli. Les, polia, stromy v slnku budú 
ďalej stáť a v lesku hviezd driemať.“ 
V slovách Júliusa Zayera zaznieva 
skúsenosť ľudstva: pominuteľnosť 
ľudského života. Človek preto oddáv-
na sadil stromy, ktorých život je dlhší 
ako ľudský. Stromy sú svedectvom 
generácií, ktoré dávajú stromom 

dôstojné miesto a cez stromy chcú 
odkázať dôležité posolstvo ďalším 
generáciám. 

V okrese Púchov je viacero pamät-
ných stromov a hájov, ktoré nám 
ostali ako pripomienka významných 
rokov. Od 11. novembra 2018 k nim 
pribudli tri pamätné lipy vysadené  
v Horných Kočkovciach. 

Ing. Miroslav Crkoň prišiel s inicia-
tívou, zhotoviť pamätník vojakom 
padlým v I. svetovej vojne. Pamätní-
ku sa nepodarilo zatiaľ nájsť dôstojné 
miesto v Horných Kočkovciach, pre-
to sme sa rozhodli vysadiť pamätné 
lipy k 100. výročiu skončenia I. sve-
tovej vojny. Lipa ako národný strom 
bola zvolená úplne jednoznačne, 
pretože lipa mala vždy svoje miesto  
v národných tradíciách. Dňa 11. no-
vembra boli vysadené dve lipy pri 
Farskom kostole Všetkých svätých 
v  Horných Kočkovciach, kde lipy 
mali donedávna svoje pevné mies-
to a jedna lipa pri  farskom úrade. 
Tú slávnostne zasadili Ing. Miroslav 

Crkoň, Mgr. Miroslav Bilčík, poslanci 
Ing. Ján Riško a Bc. Cyril Crkoň a vzác-
ny hosť – Mgr. Marián Kuffa, ktorý 
mal v kostole v Horných Kočkovciach 
v tento deň sériu prednášok o ochra-
ne rodiny.

Zodpovední sme nielen za to, čo 
robíme, ale aj za to, čo nerobíme. 

„Žijeme v čase mnohých vojen, preto 
túžbu po pokoji a mieri musíme kričať 
do sveta“, povedal pápež František. 
Pamätné lipy v Horných Kočkov- 
ciach budú ostatným svojou prí-
tomnosťou „kričať“ dôležité posol-
stvo našej generácie po pokoji a 
mieri, ktorý je taký krehký.

Mgr. Miroslav Bilčík
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V utorok 11. decembra prišla medzi 
pracovníkov mestskej polície primá-
torka mesta Katarína Heneková. Ná-
čelník mestskej polície Mário Martinko 
jej predstavil svojich podriadených.  
Po zoznámení sa s členmi mestskej 
polície mala primátorka možnosť vi-
dieť ich zaškolenie s používaním au-
tomatického externého defibrilátora. 
Prístroj ZOLL - AED PLUS, ktorý mest-
ská polícia zakúpila za 1.740 eur, sa 
tento týždeň stal súčasťou vybavenia 
automobilovej hliadky. Bude slúžiť na 
záchranu života ľudí postihnutých zá-
stavou srdcovej činnosti.
Defibrilátor je určený nielen pre do-
spelých, ale aj pre detských pacientov 

Mesto zakúpilo policajtom defibrilátor
- sám rozpozná detské elektródy a 
prispôsobí úroveň energie. Cieľom 
defibrilačného výboja je dodať opti-
málne množstvo priemerného prúdu 
a minimalizovať špičkový prúd. Nová 
technológia využíva systém odporo-
vých prvkov, ktoré sú schopné okrem 
kompenzácie špičkového prúdu 
pridať dodatočný odpor tak, aby pa-
cienti s nízkym odporom nedostali 
výboj s nadmernou veľkosťou prúdu. 
Elektródy umožňujú prístroju okrem 
elektrických výbojov vyhodnocovať 
aj efektivitu masáže. Prístroj posky-
tuje záchrancom hlasové pokyny  
v českom jazyku.

-sf-

Svetlo z Betlehema
Ako posledných 25 rokov, tak aj tento rok vám skauti 
prinášajú Svetlo pokoja a mieru z Betlehema. Príďte 
si odpáliť plamienok od našich skautíkov a doneste 
si posolstvo mieru domov. Nájdete nás v pondelok 
24. decembra v stánku na pešej zóne pri Bille od 8:00 
do 13:00.

Michal Bršiak, 
vodca 6. zboru skautiek a skautov v Púchove

V zmysle zákona o Štátnom fonde roz-
voja bývania môžu jeho dlžníci počas 
platnosti zmluvy o poskytnutí podpo-
ry na obstaranie bytu alebo rodinného 
domu požiadať o odpustenie 2.000 
eur z úveru poskytnutého fondom na 
každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas 
platnosti zmluvy a žije s nimi v spo-
ločnej domácnosti a dožilo sa jedného 
roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré 
s nimi žije v spoločnej domácnosti as-
poň jeden rok. 
Dlžníci musia požiadať fond o odpuste-
nie časti úveru písomne, pričom musia 
dodržiavať podmienky dohodnuté v 
zmluve o poskytnutí úveru a ku dňu 
podania žiadosti musia mať splnené 
záväzky voči fondu. Ak ku dňu poda-
nia žiadosti je zostatok úveru nižší ako 

Viete, že ŠFRB odpúšťa 2.000 eur z úveru za každé dieťa?
2.000 eur, možno žiadateľovi odpustiť 
sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
Žiadosť (tlačivo možno získať na ka-
ždom mestskom úrade, ktorý je síd-
lom okresu) je klient povinný doručiť 
poštou na adresu: Štátny fond rozvoja 
bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04  
Bratislava. Žiadosť treba doručiť spolu 
s nasledovnými prílohami: kópia rod-
ného listu každého dieťaťa - overená 
matrikou alebo notárom, potvrdenie 
príslušného obecného úradu o trva-
lom pobyte dieťaťa.
Klienti, ktorí uzavreli zmluvný vzťah 
so ŠFRB do 31. 12. 2013, môžu pí-
somne požiadať o odpustenie časti 
poskytnutého úveru najneskôr do 31. 
12. 2018.

Zdroj: MsÚ Púchov, www.sfrb.sk
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dení či kúpu USG prístroja pre centrál-
ny a urgentný príjem. V NsP Prievidza 
so sídlom v Bojniciach sa za 2,5 mil. 
eur vybaví novým zariadením zrekon-
štruovaný monoblok, dokúpia sa aj tri 
parné sterilizátory. Za bezmála 600 tis. 
eur si NsP Myjava prilepší o prístrojo-
vú techniku, rekonštrukciu stravova-
cej prevádzky, kuchyne a práčovne. 
V myjavskej a bojnickej nemocnici sa 
zrekonštruujú i boxy pre zosnulých. 
V prípade všetkých troch nemocníc 
bude župa pokračovať v procese 
implementácie nemocničného infor-
mačného systému.
• Viac ako 2,3 mil. eur do kultúry
V Hvezdárni v Partizánskom by v roku 
2019 mohlo pribudnúť prenosné digi-
tálne planetárium, v Podjavorinskom 
múzeu v Novom Meste nad Váhom 
nový regálový systém, v Hornonit-
rianskej knižnici v Prievidzi zasa bez-
bariérový vstup. Za takmer 1,6 mil. eur 
bude župa pokračovať v rekonštrukcii 
Južného opevnenia Trenčianskeho 
hradu, viac ako pol milióna eur inves-
tuje do prípravy vybudovania centra 
kultúrno-kreatívneho priemyslu.
• Takmer 2,1 mil. eur pre zariadenia so-
ciálnych služieb
Časť kapitálových investícií poputuje 
na nákup zdvíhacích zariadení, pro-
fesionálnych práčok či kuchynského 
vybavenia pre vybraté zariadenia. Za 
takmer 450 tis. eur plánuje kraj v CSS 

– Jesienka na Myjave rekonštrukciu 
pavilónu C vrátane nového dorozu-
mievacieho systému, v sume 110 tis. 
eur pre CSS – Bôrik je zahrnutá napr. 
rekonštrukcia elektroinštalácie a vy-
kurovania. Za 1,2 mil. eur bude kraj v 
DSS – Adamovské Kochanovce pokra-
čovať v procese deinštitucionalizácie. 

V roku 2019 kraj investuje do súvis-
lých opráv ciest 6 miliónov
Do zlepšovania stavu krajských ciest II. 
a III. triedy kraj každoročne investuje 
viac finančných prostriedkov. Kým v 
roku 2015 kraj na tento účel vyčlenil 3 
milióny eur, v roku 2018 to už bolo 5 
miliónov eur. V nadchádzajúcom roku 
kraj do opráv ciest z vlastných zdro-
jov investuje historických 6 miliónov 
eur. Za túto sumu chce župa opraviť 
vo všetkých okresoch dovedna 44 
úsekov ciest v dĺžke presahujúcej 58 
kilometrov. Opätovne pôjde o súvislé, 
celoplošné opravy ciest.

Jednoduchšie pravidlá a viac peňazí 
pre dotačné schémy
Od 1. januára môže verejnosť opätov-
ne žiadať o finančný grant zo župných 
dotačných schém, ktoré taktiež ne-
obišlo niekoľko noviniek. V prípade 
dotačného systému nové pravidlá po-
skytovania dotácií, ktoré znižujú byro-
kratickú záťaž žiadateľov a zjednodu-
šujú predkladanie žiadostí. Tie možno 
po novom predložiť aj elektronicky. 
V prípade Participatívneho-komunit-
ného rozpočtu sa objem financií, o 
ktorých využití rozhodujú obyvatelia 
kraja, zvyšuje z 99 tisíc eur na 200 tis. 
eur. Environmentálny grant Zelené oči 
pokračuje v režime, v akom ho obyva-
telia kraja poznajú. K trom dotačným 
VZN pribudlo aj jedno nové, ktoré je 
zamerané na podporu tematického 
zážitkového vzdelávania a kultúry. Ur-
čené je všetkým stredným školám na 
území kraja, medzi ktoré rozdelí sumu 
100 tis. eur.             (Veronika Rezáková)

Krajské zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet
Jedným z hlavných bodov novem-
brovej schôdze krajského parlamentu 
bolo schválenie Rozpočtu TSK na roky 
2019 – 2021. Ten je zostavený ako vy-
rovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2019 
tvorí prebytok vo výške 22,1 mil. eur, 
kapitálový rozpočet tvorí schodok v 
objeme približne 27 mil. eur. Schodok 
kapitálového rozpočtu sa okrem pre-
bytku bežných výdavkov prekryje aj 
prebytkom návratných zdrojov finan-
covania. Najvýznamnejším zdrojom 
príjmov TSK sú daňové príjmy, ktoré 
predstavujú rozhodujúci zdroj finan-
covania potrieb regiónu. Objem bež-
ných príjmov je rozpočtovaný na 152 
mil. eur, objem bežných výdavkov na 
130 mil. eur. Kapitálové príjmy roz-
počtuje na rok 2019 TSK v objeme 36 
mil. eur, kapitálové výdavky vo výške 
63 mil. eur.

Najviac bežných výdavkov kraja ide 
na školy a školské zariadenia, nasle-
duje oblasť dopravy
Objem bežných výdavkov medzi-
ročne vzrástol o približne 10 mil. eur. 
Nárast je spôsobený predovšetkým 
zvyšovaním platov nízkopríjmových 
skupín zamestnancov verejnej sprá-
vy od 1. januára 2019, ktorý zvyšuje 
rozpočtové krytie na tento účel až 
o 5,6 mil. eur. „Od 1. januára 2019 
na základe valorizácie platových 
taríf zamestnancov verejnej sprá-
vy vzrastú mzdy nízkopríjmových 
skupín zamestnancov v priemere o 
10 percent. V niektorých prípadoch 
bude toto percento dokonca vyššie,“ 
priblížil trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. K ďalším dôvodom nárastu ob-
jemu bežných výdavkov patrí aj vyššia 
alokácia finančných prostriedkov pre 
Správu ciest TSK na súvislé opravy ci-
est či zvýšená predpokladaná úhrada 
pre zmluvných dopravcov prímest-
skej autobusovej dopravy na pokrytie 
predpokladanej straty. 

Viac ako 63 miliónov eur do zvýše-
nia kvality ciest, škôl, nemocníc i za-
riadení sociálnych služieb
Kapitálové výdavky kraja medziročne 
vzrástli o 13,6 mil. eur. Kryté sú najmä 
kapitálovými príjmami kraja a prebyt-
kom bežného rozpočtu.

• Najväčší objem financií opäť pre do-
pravu; do ciest a techniky poputuje 
32,5 mil. eur
Približne 4,1 mil. eur TSK v roku 2019 
použije na rekonštrukciu šiestich mos-
tov a dvoch oporných múrov, viac ako 
2,4 mil. eur poputuje na nákup do-
pravných prostriedkov. Ďalšie finan-
cie sú určené na pokračovanie zvy-

šovania bezpečnosti na priechodoch 
pre chodcov či obnovu vozového 
parku Správy ciest TSK. V budúcom 
roku by sa po komplikáciách v proce-
se verejného obstarávania malo pris-
túpiť aj k rekonštrukcii 4 úsekov ciest, 
ktorá bude financovaná z prostried-
kov EÚ vo výške 21,2 mil. eur. Kraj ráta 
aj s financiami na vypracovanie Plánu 
udržateľnej mobility TSK, výstavbu 
cyklotrasy Na bicykli po stopách his-
tórie či realizáciu projektu Zlepšenie 
dopravnej dostupnosti Myjavska a 
Horňácka. V rámci tohto projektu by 
sa mal zrekonštruovať najkritickejší 
úsek cesty II/499, vedúcej z Brezovej 
pod Bradlom až po hranicu s Českou 
republikou. 
• Školské objekty podstúpia moderni-
záciu v hodnote 18,3 mil. eur
Investície budú smerované prevaž-
ne do opravy sociálnych zariadení, 
striech školských budov, vybudova-
nia bezbariérových vstupov, zníženia 
energetickej náročnosti budov a ob-
novu ich materiálno-technického vy-
bavenia či prestavby učební na dielne. 
Za viac ako 16,2 mil. eur chce TSK na 
svojich stredných školách zrealizovať 
dvadsiatku projektov financovaných 
z európskych fondov. Zväčša pôjde o 
zriadenie alebo modernizáciu centra 
odborného vzdelávania a prípravy, 
resp. modernizáciu odborného vz-
delávania na pätnástich stredných 
školách a zníženie energetickej ná-
ročnosti štyroch školských budov. 
Župa ráta aj s realizáciou projektu 
Regionálnej stredoškolskej hokejovej 
akadémie.
• Nové prístroje a modernizácia žup-
ných nemocníc za 6,2 mil. eur 
Z tejto sumy je 3,1 mil. eur určených 
pre NsP Považská Bystrica. Kraj v ne-
mocnici zrekonštruuje pôrodnú sálu, 
ktorú vybaví moderným prvotným 
vybavením, pokračovať bude i v prá-
cach na nemocničnej kuchyni vráta-
ne gastrotechnológií. Župa v nemoc-
nici investuje aj do automatizácie 
skladovania liekov a zdravotníckeho 
materiálu, rekonštrukcie elektrozaria-
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Týždenník MY zorganizoval 12. 12. 2018 celo-
slovenskú akciu zaspievania vianočných ko-
lied a to na rôznych miestach Slovenska v čase 
o 18.00 hod.
Dievčatá z FS Rozmarínek sa tejto výzvy zhosti-
li a tak presne o 18.00 zazneli známe vianočné 
koledy aj na pešej zóne v Púchove - a ako inak, 
rovno pod vianočným stromčekom. Vyspieva-
né a emočne citlivé hlasy dievčat z Rozmarínka 
v sprievode Andrey Kučíkovej, huslistky z hu-
dobnej skupiny Gýmeš, začali spievať. Ľudia, 
ktorí išli okolo sa postupne pridávali a to aj so 
svojimi drobcami. V tej chvíli pre všetkých ako-
by zastal čas, zabudli na predvianočný zhon 
a starosti a Púchovom postupne odznelo päť 
známych kolied. Veď kto by nepoznal koledy, 
ako „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme 
vám“, „Do hory, do lesa valasi“, „Poďme bratia 
do Betléma“, „Daj Boh šťastia tejto zemi“ či  
„Tichú noc“.
Som hrdý na Púchovčanov na dievčatá z Roz-
marínka zo Záriečia, lebo prichádzajúce Via-
noce a adventný čas sme si pripomenuli nie 
cez Facebook a iné médiá, ale priamo naživo. 
Pri speve kolied nebolo Vianoce len počuť, ale 
aj cítiť v éteri. Preto ďakujem a prajem všet-
kým čitateľom Púchovských novín a všetkým 
ľuďom krásne a pokojné vianočné sviatky  
v pevnom zdraví.

Štefan Kaštýľsky

V Púchove na pešej zóne sa pri vianočnom stromčeku spievali koledy

Rozprávkové vianočné stromčeky pred divadlom

Najskôr teda veľmi pekne ďakujeme, 
oceňujeme najmä všetky tie nápadi-
té, vlastnoručne vyrobené ozdoby, 
sú prekrásne! A tento názor zdieľajú 

i všetci okoloidúci, ktorí obdivujú, 
fotia sa pri vašich - našich stromče-
koch. 
Keby bolo v našich silách, odmeníme 

úplne všetky stromčeky rovnocenne, 
ale súťaž je súťaž a vždy z nej vyjde 
niekto ako víťaz. Stromčeky hodno-
tila (1. - 3. miesto) porota výtvarní-
kov v zložení: Mária Dorčíková, Eňa 
Joachymstálová,  Roman Hvizdák, 
Jana Michalíková, Elena Toporová a 
Martina Zemančíková, ako aj hlasu- 
júca verejnosť, čiže všetci tí, ktorí 
využili možnosť hlasovania vo vy-
medzenom čase dňa 12. 12. 2018  
od 14:00 do 17:00 hod. 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE O NAJKRAJŠÍ 
VIANOČNÝ STROMČEK 2018: 
1. miesto: ZŠ Komenského 
2. miesto: ZŠ Slovanská 
3. miesto: ZŠ Gorazdova     
Cena diváka: ZŠ Slovanská
 
Ceny pre víťazov:
Sladkosti v počte 30 kusov pre každú 
školu žiakov a pani učiteľky zapojené 
do súťaže.  

Pre školu na prvom mieste darček 
pod stromček v hodnote 100 € (na 
želanie). 
Pre školu na druhom mieste darček 
pod stromček v hodnote 50 € (na 
želanie). 
Pre školu na treťom mieste darček  
v hodnote 30 € (na želanie).
Pre školu s cenou diváka darček  
v hodnote 40 € (na želanie).
Vyžrebovanie víťaza z hlasujúcich di-
vákov: 2 x vstupenka na predstave-
nie Klimaktérium Divadla Komédie 
4. 2. 2019: Jana Kosibová, Púchov. 

Ďakujeme veľmi pekne, blahoželá-
me a teším sa na ďalší ročník súťaže. 
Dovtedy – osviežte sa pohľadom na 
nádherné NAJKRAJŠIE VIANOČNÉ 
STROMČEKY 2018 Púchova pred di-
vadlom (až do 7. 1. 2019).

Mika Vargová 
a kolektív Púchovskej kultúry  

Do piateho ročníka celomestskej súťaže sa na našu radosť zapojili všetky základné školy pôso- 
biace v našom meste, teda: ZŠ Mládežnícka, Gorazdova, Komenského, Slovanská, CZŠ sv. Mar-
gity a Spojená (špeciálna) škola. A tak nám priestor pred divadlom skrásnel blikajúcou a ozdo-
benou nádherou šiestich nových stromčekov.  
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18. december - sv. Gracián, biskup
Gracián, Graciána, Grácia - rímske rodové meno s vý-
znamom „milý, pôvabný“
• Sláva, Slávka, Slavislava - majú slovanský pôvod a 
význam mien je „slávená“
19. december - sv. Urban V., pápež
• Abrahám - hebrejské biblické meno s významom 
„otec množstva“
Ita - nejasný pôvod, možno pochádza z mena Judita
• Judita - má hebrejský pôvod, v preklade „Hebrejka“
• Mstislav, Mstislava - má slovanský pôvod a znamená 
„(buď) pomstou slávny“
• Neméz, Neméza - podľa mena gréckej bohyne spra-
vodlivej odplaty Nemesis
20. december - sv. Zefirín, pápež
• Dagmara, Dagmar - má škandinavský pôvod a  
v preklade znamená „svetlá panna“
• Dagobert, Dag, Daga - nemecké s význ. „žiarivý deň“
• Damara - zrejme gréc. pôvodu s význ. „manželka“
21. december - sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi; 
sv. Micheáš, prorok
• Bohdan - slovanské, znamená „dar boží, daný Bohom“
22. december - sv. Adela, opátka; sv. Servulus, para-
lyticus
• Adela, Ada, Adelaida, Adelína, Adina - má nem. pô-
vod,v prekl. znam. „ušľachtilá bytosť, vznešená“
• Adelgunda - nemecké, s význ. „vznešená bojovníčka“
23. december - Štvrtá adventná nedeľa; sv. Ján Kent-
ský, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Micheáš, prorok
• Nadežda, Naďa - má ruský pôvod a jeho význam je 
„nádej“
24. december - Štedrý deň; Adam a Eva; sv. Gianna 
Berettová-Mollová
• Adam - biblické hebrejské meno, v preklade zname-
ná „človek z hliny, pozemšťan“
• Eva - pochádza z hebrejčiny a vo voľnom preklade 
znamená „tá, ktorá dáva život“
• Evelína - pravdepodobne keltského pôvodu s vý-
znamom „radosť, svetlo“
• Gaja, Gajana, Geja - meno gréckej bohyne zeme
25. december - Narodenie Pána, prvý sviatok vianoč-
ný; sv. Albert (Adam Hilary) Chmielowski
26. december - Druhý sviatok vianočný; sv. Štefan, 
prvý mučeník
• Štefan - je gréckeho pôvodu a v preklade znamená 
„veniec víťaza, víťaz“
27. december - sv. Ján, apoštol a evanjelista
• Filoména, Filomén - má grécky pôvod a v preklade 
znamená „milovaná“
28. december - sv. neviniatka, mučeníci
• Ivana, Iva - je odvodené z mena Ján, má hebrejský 
pôvod a jeho význam znie „boh je milostivý“
• Ivona - je francúzskeho pôvodu a v preklade zname-
ná „vyzbrojená tisovým lukom“
29. december - sv. Tomáš Becket, bisk. a mučeník
• Jonatán - biblické meno s významom „Boží dar“
• Milada, Miladín - český pôvod, znam.  „mladá, milá“
• Nátan, Natanel - hebrejské biblické meno s význa-
mom „Bohom daný“
30. december - sv. Dávid
• Dávid - hebrejské a v preklade znamená „miláčik“
• Lotar - nemecké s významom „slávny vojskom“
31. december - sv. Silvester I., pápež; sv. Melánia
• Horst - nemecké, s významom „pochádzajúci z lesa“
• Silvester - latinské, v preklade znam. „lesný, z lesa“

Zdroj: wikipedia, Majtán a Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám
V tomto predvianočnom období, kedy ľudia a 
deti myslia na tých, ktorým osud nedoprial to, 
čo ostatní berú ako samozrejmosť, sa žiaci na-
šej školy rozhodli usporiadať Vianočnú burzu. 
Vianoce sú časom pokoja a štedrosti, preto sme 
chceli urobiť radosť africkým deťom.
Túto burzu pripravujeme už štvrtý rok. Keď sme 
boli tretiačky, chodili sme do družiny a tam sme 
dostali skvelý nápad. „Budeme pomáhať deťom v 
Afrike, aby sa aj ony mohli učiť, mali čo jesť a mohli 
mať lepšiu budúcnosť,“ povedali sme si. A tak sme 
začali zháňať rôzne materiály a vytvárať pred-
mety, aby sme mohli uskutočniť náš nápad. Ja 
som kreslila obrázky, pohľadnice, záložky. Moja 
kamarátka, Marianka Feriancová, priniesla rôzne 
drevené vianočné ozdoby a krásne betlehemy, 
ktoré vyrábal jej dedko.
Prišiel prvý deň, kedy sme začali predávať. Na 
chodbe cez prestávky bolo živšie. Trochu som sa 
aj bála, ako zareagujú žiaci a učitelia. Zvládli sme 
to, bol to obyčajný deň s neobyčajnými vecami, 
ktoré sme vykonávali. A tak ušiel aj druhý, tretí 
deň... Až prišiel posledný deň pred vianočnými 
prázdninami. Vyzbierali sme 329 eur. Veď táto 
suma je veľká nielen pre nás, ale aj pre tie deti 
v Afrike. Bola som veľmi rada, že sme dostali aj 
so spolužiačkami tento nápad – pomáhať iným.
Tento rok sa k nám pridali aj žiaci 6. ročníka, ktorí 
predávajú rôzne ozdoby, predmety, sladkosti... 
Ich mamy sa tiež zapojili do burzy tým, že upečú 
koláčiky, ktoré deti môžu predať. Martin Janíček 

Náš každoročný vianočný dobrý skutok
s Adamom Janíkom povedali: „Výťažok z burzy 
pošleme do Afriky, sme veľmi radi, že takto získava-
me eurá na dobrú vec. Zistili sme, že nám, žiakom, 
aj ostatným ľuďom, na chudobných deťoch záleží. 
Ďakujeme z celého srdca pani učiteľkám a všetkým 
žiakom za ich finančné príspevky.“
Aj žiaci z 3. ročníka sa zapojili do tejto akcie. Dob-
ré skutky, ktoré robia pre africké deti ich hrejú pri 
srdiečku. Veľa žiakov a učiteľov si kupuje naše 
výrobky alebo prispejú dobrovoľným finančným 
príspevkom. Ďakujeme všetkým a sme šťastní, 
že myšlienka pomoci, dobra a lásky sa prejavuje  
v našich skutkoch pre deti z Afriky.

T. Bašová, 7. trieda, CZŠ sv. Margity

Ako sa lejú plyny? Ako zostreliť plastové poháre 
na diaľku? Dá sa chytiť roztočený pohár? Toto 
všetko a ešte mnoho ďalších zaujímavých poku-
sov sme mali šancu vidieť v jeden normálny škol-
ský deň, v jedno obyčajné dopoludnie.
Vyrážame spred budovy Cirkevnej základnej 
školy sv. Margity. Sme všetci, zmes siedmakov, 
ôsmakov a deviatakov. Ako sme vôbec dostali 
takýto nápad? Jednoducho. Tu na Slovensku, 
neďaleko, v Martine, máme veľmi uznávaného 
učiteľa fyziky, pána Beňušku, ktorý bol v roku 
2017 ocenený ako Európsky učiteľ. A keďže pán 
kolega Topor, učiteľ fyziky a matematiky, sa s ním 
dobre pozná, slovo dalo slovo... a ten deň nadi-
šiel. Je pravda, že návšteva si vyžadovala prípra-
vu a dohodnutie termínu približne dva mesiace 
dopredu, nakoľko termínov 
nie je veľa a záujemcovia sa 
len tak hrnú.
Cesta ubehla hladko a krátko 
pred desiatou hodinou sme 
zaparkovali pred Gymnáziom 
V. P. Tótha, kde pán Beňuška 
učí. Po vrelom privítaní na-
stala dvojhodinová fyzikálna 
show, kde žiaci mohli prak-
ticky vidieť jednotlivé zákoni-
tosti a pravidlá, ktoré platia v 
tejto exaktnej a pre mnohých 

Ako sme sa skamarátili s fyzikou
nudnej, vednej disciplíne. Nikto si nevšimol ako 
ten čas letí - tu kadička, tu hadička, tam plameň, 
medzitým naháňačka, sem-tam nejaká prepojo-
vačka, zostreľovačka a ani sme sa nenazdali a bol 
čas rozlúčiť sa.
Pokiaľ ešte v hlavách doznievali jednotlivé úkazy 
a efekty, rýchlo sme sa presunuli za kultúrnymi 
dejinami do Budatínskeho zámku, kde v zajatí 
expozície drotárstva, obklopení hradnými múr-
mi a exponátmi a za asistencie milej sprievodky-
ne, sme za trištvrte hodiny preplávali nedávnou 
históriou blízkeho domova. Plní dojmov sme 
neskôr šťastne zaparkovali v popoludňajších ho-
dinách a rozišli sa domov. Už sa tešíme na repete 
opäť o rok.

Mgr. Peter Rečka, CZŠ sv. Margity
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Moje poďakovanie so želaním šťast-
ného prežitia vianočných sviatkov a 
nového roku 2019 patrí tým, čo pri-
nášajú do nášho života radosť a pote-
šenie, tým, čo sa starajú o zdravie ľudí 
a všetkým tým, čo akokoľvek prispeli  
k pokojnému a šťastnému prežitiu 
roku 2018.
Mária Čviriková

Mojim trom dievčatám Miške, Saške 
a Gabike prajem milostiplné a požeh-
nané nastávajúce sviatočné dni, nech 
narodenie Božieho Syna prinesie do 
vašich srdiečok lásku a pokoj. Do no-
vého roka vám chcem zaželať veľa 
zdravia, trpezlivosti pri učení, rodinnej 
pohody, dobrých ľudí okolo seba, 
úspechov v škole a splnenie všetkých 
vašich snov. Ľúbim vás :-)

Vaša milujúca maminka Janka

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech 
Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, ra-
dosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú 
chvíľu, ale každučký deň v roku, nech 
Vám stojí popri boku.

 Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 
Milanovi a jeho rodinke 

prajú Slugeňovci

Ježiško zazvonil zvončekom, nade-
lil darčeky pod stromčekom. Všetci 
dostali to, čo si priali, na oplátku mu 
zamávali do diali. Deti šťastím žiarili, 
Ježiška tým potešili. S hračkami sa išli 
ihneď hrať, no a večer potom šli už len 
spať.
Krásne vianočné sviatky, plné lásky, 
pokoja, rodinnej pohody a v no-
vom roku veľa zdravia prajem mojej 
maminke Daniele a bratovi Maťovi  
z Nosíc.

Erika Kubišová s rodinkou, 
aj Maca Ahyite s rodinkou

Chcela by som sa touto cestou po-
ďakovať našim susedom Bakošovím  
z Beluše, bytom J. Kráľa, sú to susedia 
s veľkým „S“ a vystihuje ich aj jed-
no príslovie: „Lepší sused blízky, ako  
priateľ ďaleký“. Ďakujeme Vám za 
všetko.

Radovan a Tina Hromkoví

Posielam vám darček iba, je v ňom 
všetko, čo je treba: šťastie, pokoj, 
zdravia veľa. Z úprimného srdca želá 
všetkým kolegom a kolegyniam (aj 
tým na dôchodku) z mesta Púchov a 
úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Mária Capáková

Milí Púchovčania, chcem vám všet-
kým popriať pokojné a ničím neruše-
né prežitie vianočných sviatkov v kru-

hu vašich najbližších. Šťastné a veselé 
Vianoce vám všetkým.

 Šimon Gabčo

Chcem úprimne poďakovať pani 
Mudr. Janíkovej za jej obetavosť, lás-
kavý a ľudský prístup k pacientom. Že-
lám jej požehnané vianočné sviatky, 
zdravie a rodinnú pohodu. Poďakova-
nie patrí aj jej sestričke. 

Vďačná pacientka Janka Gašpárková

Milý Michal Kvocera, 
želám Ti pekné Vianoce aj celej rodin-
ke! A tiež Ti prajem, aby si cez Vianoce 
mal čo najmenej výjazdov!

Tvoj kamarát  Maťko Orgoník

Milá babka Danka Vanková!
Máme Ťa veľmi radi. Vždy sa poteším, 
keď si u nás alebo keď viem, že k nám 
prídeš. Veľmi rada s Tebou pečiem ko-
láče. Želáme Ti krásny Štedrý večer a 
krásne sviatky!

Vnučka Terezka Orgoníková

Požehnané a milostiplné Vianoce a 
taktiež nový rok 2019 želá manželke 
Alenke, synom Stanislavovi, Domini-
kovi, Danielovi, dcére Terezke, mame, 
súrodencom, svokrovcom a ostatnej 
rodine                                         Stano Krajči.

Nech sa všetka starosť zruší, 
nech zavládne pokoj v duši.  
Čo bolelo, nech sa zhojí, 
čo tešilo, nech sa zdvojí.  
Lásku, šťastie, žiadne hádky, 
pohodu a krásne sviatky.  
Toto všetko a veľa síl do nového roku 
prajem svojim kolegyniam z úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Jana Sláviková

Vianočný anjelik z oblohy letí, me-
siac mu na cestu lampášom svieti. 
Dobro a lásku nám prinesie zas, za-
želá pokojný vianočný čas. Babičke 
Emílii Čuntalovej želajú 

vnučka Dana, Milan a Paťko. 

Napísali ste do VIANOČNEJ POŠTY

Posielam poďakovanie s prianím zdra-
víčka do ďalšieho roka našej mamine 
Anne Hriadeľovej. Ďakujeme, že sa o 
nás stále tak staráš a tešíš nás svojím 
humorom. Buď tu, prosím, ešte dlho  
s nami. Ďakujeme. Tvoje deti a vnučky.

Lenka Kvašňovská 

Požehnané Vianoce prežite v radosti 
a nech je váš nový rok plný Božej mi-
losti. Zo srdca všetkým členom Ruže, 
Motlitbového zápasu a Večeradla  
želá                                    Mária Capáková. 

Krásne prežitie vianočných sviatkov a 
všetko dobré do nového roku prajem 
celej rodine Gašpárkovej z Nových 
Nosíc, hlavne veľa zdravia, šťastia, lás-
ky a Božieho požehnania.  

Vaša Barborka :-)  

Chcela by som poďakovať mojej 
mame Márii B. za všetky tie krásne 
Vianoce, ktoré som vďaka nej doma 
strávila. Aj keď boli chvíle ťažšie, naše 
Vianoce nikdy nestratili svoje čaro. 
Teraz, keď už som dospelá a som tiež 
mama, želám si pre svoje dieťa, aby 
také chvíle zažívalo tiež. A keďže ten-
to rok nebudem na Vianoce s tebou, 
mama, prajem ti aj touto cestou šťast-
né a veselé Vianoce!

Tina

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,                                                                             
v porozumení, šťastí, harmónii prežite 
ich spoločne. Aj v tomto roku sa chce-
me poďakovať rodičom. Prajeme Vám 
krásne Vianoce a Šťastný nový rok!  
V predvianočnom čase naša mama a 
stará mama slávi 80-te narodeniny.
Nepozeraj mamka spiatky,
teš sa z krásnej osemdesiatky.
Nech krásne spomienky sa k tebe vrá-
tia, a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento predvianočný deň,
dá ti úsmev a radosť len.
Nech tvoja duša stále rastie,
nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. 

Prajú synovia Jozef a Ján s rodinami

Krásne vianočné sviatky a všetko 
dobré do nového roku 2019 chcem 
popriať celému super kolektívu v pre-
dajni potravín „Céčko“ Coop Jednota 
a všetkým ľuďom, ktorí pracujú počas 
vianočných sviatkov a nemôžu byť so 
svojimi rodinami. 

Eva Fričová

Pozdrav pre všetkých ľudí, ktorí sú na 
Vianoce sami: 
Tisíce drobných hviezdičiek žiari, na 
konári do uzla vianočných pesničiek 
vplieta sa tisíc prianí. Dajme si pod 
stromček úsmev, čo slzy stiera a rany 
hojí, kus dobrej vôle, súcitu, veď to 
všetko tak málo stojí.                       Katka

Nech čaro Vianoc hreje Vás a Vaše ro-
diny, nech šťastie stále praje, 
nech zdravie slúži Vám, keď tento čas 
sviatočný odbijú hodiny slávnostne,
prežite ho pokojne, hojne a najmä  
radostne! 
Tento veršík je venovaný celému kolek-

tívu AN systems, s.r.o. v Púchove
od rodinky Jantovej 

Aj my dnes želáme dobrého zdravíč-
ka pre pani učiteľky od Pána z nebíč-
ka. Nech im dá dar zdravia a mnoho 
žitia sily, aby tu radostne dlho a šťast-
ne žili.

Prajú deti z ŠKD pri Spojenej škole 
v Púchove.

Mráz namaľoval na okná biely kvet 
a vianočný čas opäť prišiel k nám. 
Pod bielou perinou spí celý svet 
a každý začal veriť rozprávkam. 
Krásne Vianoce a zdravý nový rok 
želá babke Gitke a dedkovi Mirkovi 
Karasovým vnúčik Christián s rodinou.

Pod stromčekom darčeky, čo srdce 
pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy 
nezradia. Ku šťastiu krôčik, k bo-
hatstvu krok, prekrásne Vianoce a 
šťastný nový rok prajem celej mojej 
rodine. 

Jarka Kováčová

Touto cestou chcem poďakovať a 
popriať krásne prežitie vianočných  
sviatkov a do nového roku veľa šťas-
tia, lásky a porozumenia Lenke Jam-
borkovej a ostatným dobrovoľníkom 
zo sociálneho obchodíku v Púchove. 

Eva Huťová

V novom roku vinšujem Vám sto-
krát teplé slnko nad domom, zdra-
via, šťastia, lásky akurát a aby Vás 
mal každý rád. Rodine Pantokovej 
z Nosíc želá 

Helena Dunková.
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Pozdravujem vás, milí Púchovčania. 
Prajem vám šťastné prežitie sviatkov 
vianočných v roku 2018. S hlbokou 
úctou a pokorou vyslovujem úprim-
nú pochvalu a srdečné poďakovanie 
najmä: pracovitým kuchárkam MŠ 
Chmelinec Púchov, predavačkám 
Jednota „C“ Púchov, mestskej knižni-
ci,  p. Kračuníkovi (vodárne Púchov),  
p. Ing. Danielovi Lakovi (poslanco-
vi MsZ ), MUDr. Jozefovi Crkoňovi,  
p. Ing. Viliamovi Kubíkovi.
Nezabúdam ani na mojich nepraj-
níkov a prajem im pokojné sviatky 
vianočné. Ďakujem tiež Púchovským 
novinám za možnosť prejaviť svoj 
názor. Do roku 2019 len to dobré a 
dovidenia. 

S úctou Jozef Pěntka

Nad Betlehemom jasná hviezda, to 
prekrásne znamenie. Príchod svetla, 
lásky, šťastia – nositeľa nádeje.
Milostiplné Vianoce a požehnaný 
nový rok želám všetkým mojim uči-
teľom, priateľom, susedom, známym, 
spolužiakom a všetkým Púchovča-
nom. 

Mária Capáková

Na Vianoce a v novom roku, lásku, 
šťastie na každom kroku. Úspechov a 
zdravia veľa, z úprimného srdca želá 
rodine Mikovej z Nosíc. 

Helena Dunková   

Niet nič krajšie na svete, čo vám mô-
žem dať, iba zdravie, šťastie, lásku a 
Božie požehnanie priať. Šťastné a ve-
selé prežitie vianočných sviatkov, veľa 
zdravia v novom roku 2019 prajem 
všetkým lekárom a sestričkám, ktorí sa 
starali o moje zdravie. 

Viera Svorčíková

Ďakujem všetkým kolegom za spolu-
prácu v roku 2018 a zo srdca prajem 
všetkým zamestnancom Základnej 
školy Gorazdova, žiakom a ich rodi-
čom pokojné prežitie vianočných  
sviatkov v kruhu najbližších.

Viera Flimmelová

Prosím v mene Pána Ježiša Krista 
nášho Pána Boha, aby ochraňoval 
naše mesto, všetkých jeho obyvateľov 
od akéhokoľvek nešťastia a chorôb, 
aby sa ku nám sklonil so svojou lás-
kou, milosťou a pokojom a požehná-
val nás v našom živote. Pán Boh z lásky 
k nám urobil zázrak - tým zázrakom 
je betlehemské dieťa Ježiš. V Ježišovi 
Kristovi nám ponúka vzťah plný lásky 
a odpúšťajúcej moci. Prijmime preto 
Jeho ponuku! Ak Pánovi Ježišovi ot-
voríš svoje srdce a prijmeš Ho, prežiješ 
nielen pokojné a radostné Vianoce, 
ale pokoj a radosť budeš prežívať  
každý deň.

S úctou a pokorou od Pána Boha 
vyprosuje Štefan Gašek.

Vyhrali ste?
 

• Vstup do wellness centra pre 2 osoby od AQUA SPORT PÚCHOV  
   (www.sportaqua.sk) získava: 
   Lenka Kvašňovská
• Permanentku na 10 vstupov do krytej plavárne od MŠK Púchov získava: 
   Jana Sláviková, Daniela Vavrová (za vnukov Dana, Milana a Paťka)
• Permanentku na 10 vstupov do sauny od MŠK Púchov získava: 
   Mária Čviriková, Jarka Kováčová
• Knihu povestí „Kamenné panny“ od redakcie Púchovských novín získava: 
   Šimon Gabčo, Terezka Orgoníková, deti ŠKD Spojenej školy Púchov,  
   Erika Kubišová
• Knihu pre deti „Sofinka, malá bublinka“ od redakcie Púchovských novín
   získava: Eva Fričová
• Knihu „Priehrada mládeže Nosice“ od mesta Púchov získava:
   Eva Huťová, Helena Dunková
• Knihu „Púchov na historických fotografiách“ od mesta Púchov získava:
   Jozef Pěntka, Radovan a Tina Hromkoví
• 2 vstupenky na predstavenie „Smejko a Tanculienka“ (30. 1. 2019)  
   od Púchovskej kultúry získava: vnúčik Christián
• 2 vstupenky na divadelné predstavenie „Klimaktérium“ (4. 2. 2019)  
   od Púchovskej kultúry získava:  Viera Svorčíková

Prosíme výhercov, aby si výhru prišli vyzdvihnúť do inzertnej kancelárie Pú-
chovských novín v priestoroch Divadla Púchov (prízemie, kontakt:  042/ 2852 
408, mail: reklama@puchovskakultura.sk) v pracovných dňoch od 8.00 do 
16.00. Posledný deň v tomto roku, kedy bude kancelária otvorená je 20. 12. 
(štvrtok). Po Novom roku od 7. januára.
Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do Vianočnej pošty 
Púchovských novín zapojili. Zároveň vyslovujeme vďaku partnerom, ktorí 
poskytli ceny do súťaže. Majte šťastné a veselé!                                                           -red-  

Vzhľadom k tomu, že mesto Púchov nedisponuje 
žiadnym zariadením, resp. centrom pre pomoc ob-
čanom bez domova a prístrešia (a ani v okolitých 
zariadeniach v blízkych regiónoch nie je v súčasnosti 
možnosť pre naplnenie kapacity prijať našich obča-
nov v ich zariadeniach), radnica pristúpila k možnos-
ti poskytnúť počas veľmi chladných nocí v zimnom 
období od 15. decembra 2018 do 28.  februára 2019 
občanom bez domova s trvalým pobytom v mes-
te Púchov nocľah v priestoroch obytnej bunky pri 
mestskom cintoríne.
O tejto možnosti boli občania bez domova obozná-
mení prostredníctvom listu, ktorý im priamo do rúk 
v teréne odovzdali príslušníci mestskej polície. Pries-
tor unimobunky pri mestskom cintoríne je k dispo-
zícii občanom bez domova s časovým obmedzením 
pobytu - len počas noci a s dodržaním stanovených 
podmienok. V čase pobytu v unimobunke nesmie 
byť občan pod vplyvom alkoholu, v opačnom prí-
pade mu nebude nocľah v unimobunke umožnený. 
Nocľažníci musia v čase pobytu dodržiavať aj bez-
pečnostné pokyny, správať sa zodpovedne, nerušiť 
nočný pokoj, nepoškodzovať majetok mesta a svoj-
voľne nevpúšťať iných neohlásených nocľažníkov.
Po zrealizovaní nevyhnutnej rekonštrukcie elektriny 
v unimobunke prejavilo o nocľah záujem v dňoch 
14. až 16. decembra osem občanov bez domova, ale 
prenocovať prišli nakoniec len traja z nich.

Zdroj: MsÚ Púchov

Bezdomovcom podali 
pomocnú ruku
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Mestská polícia

Chorobnosť v okrese opäť stúpla, bola 
tretia najvyššia v Trenčianskom kraji

ZDRAVIE

Púchovskí hasiči zachránili srnku
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Zaspal pred mäsiarstvom
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého ležal vedľa chodní-
ka oproti predajne mäsiarstva na zemi neznámy 
muž. Hliadka našla na mieste evidentne opitého 
muža, ktorý sa dopustil priestupku prespávania 
na verejnom priestranstve. Hliadka z miesta vy-
hotovila fotodokumentáciu. Priestupok vyriešila 
napomenutí. Muž bol schopný samostatnej chôd-
ze a z miesta priestupku odišiel na autobusovú 
zastávku. 

Odpad pri kontajneroch
Zamestnanec Podniku technických služieb mes-

ta Púchov informoval dispečing mestskej polície 
o tom, že na Spojovej ulici je pri veľkoobjemových 
kontajneroch na komunálny odpad zhromaždený 
rôzny odpad – zariadenie bytu. Hliadka oslovila 
pracovníčku ubytovne, ktorá informovala, že od-
pad pochádza z upratovania ubytovacích priesto-
rov. Vedľa kontajnerov odpad umiestnili dočasne, 
kým ho odvezú na zberný dvor v Púchove. 

V tričku na ulici...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Ulici 1. mája pred 
areálom podniku Makyta našli ležať staršieho 
muža v krátkom tričku. Keďže hrozilo jeho pod-
chladenie, odviedli muža na vrátnicu Makyty. Hli-
adka na mieste našla muža s odreninami na ruke. 
Po cievnej mozgovej príhode mal obmedzený 
pohyb, bol dezorientovaný a ťažko komunikoval. 
Hliadku informoval, že je diabetik a chcel si ísť do 
bankomatu vybrať peniaze. Bundu si neobliekol 
preto, že mu v tom bránila obmedzená pohyb-
livosť rúk. Hliadka vzhľadom na zdravotný stav 
muža privolala zdravotných záchranárov, ktorí 
muža odviezli na vyšetrenia do považskobystric-
kej nemocnice. 

Chýbal kus plotu
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, že na novostavbe pri kruhovej križo-
vatke v Púchove nie je zabezpečené oplotenie 
objektu. Pre chýbajúci diel hrozil nepovolený 
vstup osôb do areálu staveniska a s tým súvisiace 
nebezpečenstvo úrazu. Mestskí policajti v spolu-
práci s oddelením výstavby mestského úradu v 
Púchove kontaktovali zodpovednú osobu, ktorá 
prisľúbila riadne zabezpečenie objektu.  

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúp-
la v minulom týždni v Púchovskom okrese o takmer 
dvesto ochorení na 100.000 obyvateľov a dosiahla 
úroveň 2139 ochorení na 100.000 obyvateľov. Cho-
robnosť na akútne respiračné ochorenia bola v Pú-
chovskom okrese  minulý týždeň tretia najvyššia v 
Trenčianskom samosprávnom kraji.  

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlá-
sili v minulom týždni 6103 akútnych respiračných 
ochorení, čo predstavuje priemernú chorobnosť 
1931 ochorení na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 4.70 

percenta. Najvyššia chorobnosť na akútne respirač-
né ochorenia bola v minulom týždni v Trenčianskom 
kraji v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla 
úroveň 2213 ochorení na 100.000 obyvateľov. Naj-
nižšia chorobnosť – 1462 ochorení na 100.000 oby-
vateľov, bola v okrese Považská Bystrica. 

Z celkového počtu ochorení bolo 461 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť vzrástla v Trenčian-
skom kraji v minulom týždni o 21,4 percenta. Chríp-
ka trápila najviac deti od šesť do 14 rokov. Pre chríp-
ku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a 
školskom zariadení v Trenčianskom kraji.                 (r)

Poškodenie informatívnej tabule pri požiarnej zbrojnici na Požiarnej ulici nahlásili na oddelenie mestskej 
polície v utorok 11. decembra. K poškodeniu informačnej tabule malo dôjsť pri výkopových prácach. Hliadka 
po príchode na miesto kontaktovala stavbyvedúceho, na mieste sa dohodli, že informačnú tabuľu uvedie do 
pôvodného stavu.                      FOTO: MsP Púchov

Vo štvrtok 13. decembra, krátko po jedenástej hodi-
ne predpoludním absolvovali príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Púchove 
technický zásah v chatovej oblasti Skalka v katastri 
mesta Púchov. Traja púchovskí hasiči s jedným ku-

som techniky zachraňovali srnku, ktorá uviazla zad-
nou časťou tela v železnej bránke. Púchovskí hasiči 
ručne roztiahli železný profil na bráne, čím srnku
uvoľnili. Táto následne bez zranení odbehla do lesné-
ho porastu.                                  KR HaZZ Trenčín

V okrese za rok pribudlo 765 osobných áut
POLÍCIA INFORMUJE

V evidencii dopravného inšpektorátu bolo ku kon-
cu novembra v Púchovskom okrese 17.959 osobných 
motorových vozidiel. Medziročne počet osobných 
vozidiel v evidencii dopravného inšpektorátu stúpol 
o 765. Ku koncu novembra 2017 bolo v evidencii v 
Púchovskom okrese 17.194 osobných motorových 
vozidiel.  

V evidencii všetkých dopravných inšpektorátov v 
Trenčianskom kraji bolo ku koncu novembra 245.504 

osobných vozidiel, ich počet medziročne stúpol o 
9281. 

Na celom Slovensku bolo ku koncu novembra tohto 
roku v evidencii dopravných inšpektorátov 2.316.344 
osobných motorových vozidiel. Ku koncu novembra 
minulého roku bolo v evidencii dopravných inšpek-
torátov 2.214.602 osobných motorových vozidiel. 
Medziročne stúpol počet osobných automobilov na 
Slovensku o 101.742.                    (r) 

Chýbal kus plotu
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické ozná- 
menie, že na novostavbe pri kruhovej križovatke v Pú- 
chove nie je zabezpečené oplotenie objektu. Pre chý- 
bajúci diel hrozil nepovolený vstup osôb do areálu 
staveniska a s tým súvisiace nebezpečenstvo úrazu. 
Mestskí policajti v spolupráci s oddelením výstavby 
mestského úradu v Púchove kontaktovali zodpovednú 
osobu, ktorá prisľúbila riadne zabezpečenie objektu.

Zdroj: MsP Púchov
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22. 12. (sobota) o 17.00 
Songlines (work in progress event)
Verejná prezentácia z pripravovaného só-
lového predstavenia Songlines Tomáša 
Janypku, ktorá sa zaoberá mechanizmom 
správania, ktoré je spôsobné absenciou 
blízkej osoby, absenciou jednej prítomnos-
ti. Naštudovanie tanečného predstavenia 
podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

26. 12. (streda) o 20.00 
Vianočný folkový večer
Pesničkári sú späť! Róbert Fapšo s hudobný-
mi hosťami Tomášom Janypkom, Peterom 
Kulichom, Matrinom Grácom, Katkou Kraj-
čoviechovou a Biancou Macko zahrajú opäť 
svoje aj prebraté skladby spoločne v jed-
nom kruhu v tomto sviatočnom období. 

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

30. 1. (streda) o 17.00 
Putovanie storočím
Vernisáž výstavy v podkroví Župného domu, ktorá bude venovaná histórii 
módy a súčasne storočnici vzniku ČSR. Výstava potrvá do 14. februára.

December / Január
www.facebook.com/podivnybaron 

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

Príjemné prežitie 

vianočných sviatkov

a všetko len to najlepšie 

v novom roku 2019 

želá redakcia 

Púchovských novín
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Streda, 19. 12., 19.30 h

DEŽO URSINY 70    
Koncert k 70. nedožitým narodeninám Deža Ursinyho, jedného zo zakladateľov slovenskej mo-
dernej rockovej hudby. MN 12 rokov – SR – 62´ – slovensky – dokument., 4 €, člen FK 3 €.

Piatok, 21. 12., 17.30 h  

BUMBLEBEE     
Charlie je obyčajné osemnásťročné dievča, ktoré práve k narodeninám dostala svoje prvé auto. 
Lenže ten žltý „Chrobák“ nie je len obyčajná haraburda, ale Bumblebee, ktorý sa v tejto podobe 
skrýva nielen pred ľuďmi, ale aj ostatnými Transformers.
MP – USA – CinemArt – 110´ – slov. dabing – dobrodr., 5 €; študent, senior nad 62 r., ZŤP 4 €.

Piatok, 21. 12., 19.45 h  

AQUAMAN 
Ďalší superhrdina zo sveta DC Comics poodhalí svoj pôvod v akčnom dobrodružstve odohráva- 
júcom sa tentokrát v dychvyrážajúcom podmorskom svete siedmich morí. 
MN 12 rokov – USA – Continentalfilm – 143´ – titulky – dobrodružný. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 22. 12., 15.30 h   Nedeľa, 23. 12., 15.30 h  

ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA
MP – Fr. – Magicbox – 91´ – slovenský dabing – animovaný, komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Sobota, 22. 12., 17.30 h   Nedeľa, 23. 12., 17.30 h

VIANOCE A SPOL.
Čo sa stane, keď tesne pred Štedrým večerom príde Santa naraz o škriatkov pripravujúcich dar-
čeky? Všetci totiž naraz záhadne ochorejú. Je to totálna katastrofa, ktorú musí Santa zachrániť 
neplánovaným výletom pre lieky až na Zem, kde na neho číhajú nečakané prekážky...
MN 12 rokov – Fr. – Cinemart – 99´ – slovenský dabing – komédia, rozprávka. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Pia, 28. 12., 17.30 h               So, 29. 12., 15.30 h                Ne, 30. 12., 15.30 h                Ne, 6. 1., 15.30 h  

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA ZRKADIEL
V ďalšom pokračovaní populárnej animovanej série sa stretne svet kúziel a kúzelníkov s kráľom 
Haraldom, ktorý sa rozhodne zbaviť svet všetkej mágie a kúziel. Dokáže mu v tom niekto zabrá-
niť? Našťastie je tu odvážna Gerda a po jej boku prekvapivo aj Snehová kráľovná, s ktorou Gerda 
doteraz nemala najlepšie skúsenosti.
MP – Rus. – Cinemart –  80´ – slovenský dabing – animovaná, dobrodružná, komédia. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 29. 12., 17.30 h   Nedeľa, 30. 12., 17.30 h  

NÁVRAT  MARY POPPINS
Mary Poppins sa vracia v novom originálnom príbehu, aby s pomocou veselého údržbára pou-
ličných lámp Jacka a svojich jedinečných čarodejníckych schopností pomohla Michaelovi a no-
vej generácii rodiny Banksových nájsť radosť a šťastie po osobnej strate. Mary tiež zoznámi deti 
s množstvom svojráznych postáv vrátane svojej sesternice Topsy (Meryl Streep).
MP – USA – Saturn –  131´ – slovenský dabing – rodinný, fantasy, hudobný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

 Piatok, 4. 1., 17.30 h   Sobota, 5. 1., 17.30 h

NOVÁ ŠANCA  
Maya (Jennifer Lopez) oslavuje 43. narodeniny a má jediné želanie, aby po 15-tich rokoch práce 
v obchode získala pozíciu vedúcej. Vysnívané miesto však dostane kolega, ktorý má ten správny 
titul a CV. Pomôže jej narodeninový darček od synovca – dokonale prehľadný a kompletne vymy-
slený životopis, vďaka ktorému úspešne absolvuje pracovný pohovor vo veľkej firme. Zdá sa, že 
Maya stojí na prahu svojej novej kariéry...
MN 12 rokov – USA – Fórumfilm – 103´ – titulky – romantická komédia. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 4. 1., 19.30 h   Sobota, 5. 1., 19.30 h

ESCAPE ROOM 
Známy hororový režisér Adam Robitel prináša príbeh šiestich ľudí, ktorí prijali pozvanie do ta-
jomnej escape room. Netrvá dlho, kým si uvedomia, že z tejto hry sa nedá uniknúť - treba ju prežiť.
MN 12 rokov – USA – Itafilm –  98 ´ – titulky – survival thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

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

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

Streda, 18. 12.   veľká sála               15:00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. 
O dobrú náladu sa postará HS ŽOCHÁRI. Vstupné: 3 €. 

Piatok, 21. 12.   veľká sála               19:00 h

MISTER DOLAR
Divadelný súbor Makyta vás srdečne pozýva na premiéru komédie v štyroch dejstvách na námet 
Branislava Nušića. Réžia: Michal BABIAK, a.h. Vstupné: 4 €.  

Utorok, 1. 1. 2019   pešia zóna               18:30 h

VÍTANIE NOVÉHO ROKA 2019 V PÚCHOVE
Srdečne vás pozývame zaželať a vychutnať si s nami šťastný Nový rok s novoročným divadielkom 
pre deti. O 19:30 slávnostný príhovor primátorky, slovenská hymna, ohňostroj a novoročný kon-
cert KATKY KNECHTOVEJ s kapelou. 

PRIPRAVUJEME NA JANUÁR 2019:
10. 1., IGOR CVACHO - VERNISÁŽ VÝSTAVY 12. 1., 11. MESTSKÝ BÁL 
22. 1., NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV 24. 1., ČAJ PRE SENIOROV

Kompletný program kina a kultúrnych podujatí na:  
www.kino.puchov.sk, www.kultura.puchov.sk
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údené mäsko, kapusta, varené zemiaky)  
3. Milánske špagety (cesnak, slaninka, 
paradajky), parmezán   
4. Pizza Di Veroe (pomodoro, šunka, špenát, 
vajíčko, cibuľa, syr)  

Streda: 19. 12.
Hŕstková polievka, chlieb
Slepačí vývar s Julienne zeleninou
1. Vyprážaný kurací rezeň v sezame, puče-
né zemiaky, kyslá uhorka  
2. Zapekaný bravčový plátok „Vrchár“ 
(šampiňóny, paprika, paradajky, cibuľa), 
dusená ryža   
3. Šopský šalát (fety syr, paradajky, uhorka, 
cibuľka), pečivo  
4. Pizza Rusticana (pomodoro, šunka, 
cuketa, artičoky, niva, syr)  

Štvrtok: 20. 12.
Zemiaková s hubami a klobáskou, chlieb   
Hovädzí vývar s celestínskymi rezancami
1. Kurací špíz so zeleninou (cibuľa, paprika, 
šampiň.), dusená ryža, americké zemiaky  
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
domáca knedľa (5,90 €)                                    
3. Zapekané tvarohové palacinky    
4. Pizza Di Ermelinno (pomodoro, šunka, 
hermelín, brokolica, šampiňóny, kukurica)  

Piatok: 21. 12.
Minestrone so syrom, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a zeleninkou   
1. Morčací filet s volským okom, dusená 
ryža, miešaný šalát  
2. Partizánske bravčové rebierko, strapačky 
3. Vyprážaný hermelín na listovom šaláte 
s brusnicami, bagetka
4. Pizza Colosseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr)  

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 18. 12. 
Cesnaková so šunkou a syrom, krutóny 
1. Palacinky s nutelou, banánom a šľahač-
kou, toping 
2. Bravčové bratislavské pliecko, knedľa 
3. India: Kuracie mäsko TIKKA MASALA, 
chlieb NAAN, zeleninová príloha

Streda: 19. 12.
Cícerová so zeleninou 
1. Šafránové rizoto s cuketou a parmez. 
2. Kurací Cordon Bleu, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 
3. India: Morčacie prsia s cesnakovou 
omáčkou, vajíčková ryža

Štvrtok: 20. 12. 
Hovädzí vývar RISI-BISI (hrášok, ryža) 
1. Strapačky s kyslou kapustou, slaninka 
2. Kuracie stehno pečené, ryža, ovocný 
kompót 
3. India: Treska CRYSPI PUMPAC, vajíčkovo-
-zeleninové rezance

Piatok: 21. 12.
Hubová s mrveničkou 
1. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
tatárska omáčka, zeleninová príloha 
2. Bravčová panenka plnená slivkou, hubo-
vá omáčka, ryža, americké zemiaky 
3. India: Pizza s kuracím mäskom TIKKA 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 18. 12. 
Dubnická šútolica
Špargľová krémová
1. Plnená morka gaštanovou plnkou, zemi-
akovo-tekvicové pyré, šalát 
2. Boloňské mäsové lazane, lahôd. kukurica
3. Karfiol ako mozoček, varené zemiaky  
4. Cestovinový šalát s cottage syrom a 
pórom, bagetka

Streda: 19. 12. 
Kuracia s cestovinou 
Polievka zo stonkového zeleru
1. Americké kurča, pečené zemiaky, volské 
oko, kečup, slanina 
2. Bravčové kocky na hubách, tarhoňa, 
kyslá uhorka
3. Palacinky s malinami a tvarohom
4. Cestovinový šalát s cottage syrom a 
pórom, bagetka

Štvrtok: 20. 12. 
Hrachová sedliacka s údeninou
Pažítková
1. Pečené brav.koleno na čiernom pive, 
zemiaky s cibuľkou, kyslá uhorka 
2. Grilovaný kurací plátok/2 ks volské oko 
(výber), špenátový prívarok, zemiaky
3. Tekvicové rizoto s modrým syrom, 
zeleninový šalát 
4. Cestovinový šalát s cottage syrom a 
pórom, bagetka

Piatok: 21. 12.
Slepačia s rezancami a mäsom
Bryndzová krémová
1. Kuracie prsia s pečeným kukuričným 
klasom,  ryža, hranolky
2. Belehradský brav. rezeň, kyslá uhorka 
3. Brokolicovo-syrové guľky, varené zemia-
ky, tatar. omáčka 

4. Cestovinový šalát s cottage syrom a 
pórom, bagetka  

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 18. 12.
Hrachová s údeným mäsom
1. Hov. varené, kôprová omáčka, knedľa
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, 
uhorka

Streda: 19. 12.
Hríbovica, kyslá
1. Frankfurtské bravčové pliecko, domáce 
halušky
2. Oravské morčacie prsia, ryža, obedový 
šalát

Štvrtok: 20. 12.
Hŕstková
1. Kurací závitok so sušenou slivkou a 
mozzarelou, ryža
2. Štefanská hovädzia pečienka, tarhoňa

Piatok: 20. 12.
Morčací vývar s mäsom a rezancami
1. Srbské bravčové ražniči, opekané 
zemiaky
2. Silvestrovská kapustnica s mäsom a 
hubami, chlieb

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 18. 12. 
Mrkvová s cestovinou, chlieb 
1. Bravčové rebierko sikulské, varené 
zemiaky                                          
2. Farfalle s hubovou omáčkou            

Streda: 19. 12.
 Zemiaková s paprikou, chlieb
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový šalát 
s majonézou 
2. Zeleninové rizoto z tarhone, strúhaný syr 

Štvrtok: 20. 12.
Cesnaková s opraž. chlebom a syrom, 
chlieb 
1. Bravč. pečeň restovaná na cibuľke, dus. 
ryža, paradajk. šalát
2. Tortila s mletým mexickým mäsom

Piatok: 20. 12.
Špenátová polievka s vajíčkom, chlieb 
1. Sekaný rezeň so syrom, var. zemiaky, tat. 
omáčka                                                                                                          
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom  

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 18. 12. 
Šampiňónový krém s kokosovým mliekom 
1. Morčacie prsia zapekané so šunkou a 
syrom, zemiakové hranolky, obloha
2. Hovädzie dusené na tymiáne, ryža                        
3. Bryndzové halušky so slaninkou,
zakysanka                                             
Dezert: Orechový koláč     

Streda: 19. 12. 
Slepačí vývar s celestínskymi rezancami                                            
1. Kuracie prsia v cestíčku, zemiakové pyré, 

uhorkový šalát
2. Jelenie ragú so zeleninou, dusená ryža,
zeleninové obloženie (6,50 €)
3. Slivkové gule s makom al. orechami                                              
Dezert: Maková kocka krémová      
 
Štvrtok: 20. 12. 
Držková
1. Morčací steak marinovaný, gratinované 
zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Bolonské špagety so syrom
3. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky 
zeleninové obloženie
Dezert: Jogurtové rezy     
                   
Piatok: 20. 12. 
nevaria denné menu - súkr. akcia
            

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 18. 12.
Rascová s vajíčkom, chlieb    
Zverinový vývar „Risi-Bisi“  
1. Kuracie „Chilli con Carne“ (fazuľka, kuku-
rica), dusená ryža   
2. Zabíjačkový tanier (klobáska, jaternica, 
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www.swan.sk

Máte doma
lenivý internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

už od

9,99 € 
mesačne
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O tom, že literatúra nepochybne patrí 
do života zamestnankyne Mestskej 
knižnice Vladimíra Roya v Púchove 
Tamary Pribišovej, svedčí aj jej úspech 
v celoštátnej básnickej súťaži Cena 
Rudolfa Fabryho, ktorú každoročne 
vyhlasuje Spolok slovenských spiso-
vateľov, obec Budmerice, Literárne 
informačné centrum a časopis Spolku 
slovenských spisovateľov pre mladú 
literatúru a umenie DOTYKY. 
Cena Rudolfa Fabryho je slovenská lite-
rárna cena určená poetkám a poetom 

Literárny úspech pracovníčky 
Mestskej knižnice Vladimíra 
Roya v Púchove

do 30 rokov bez knižne publikované-
ho básnického diela. Úspech v tejto 
súťaži oslávila Tamara už po tretíkrát a 
v 10. ročníku súťaže získala 3. prémiu 
za svoje básnické dielo. Do súťaže 
bolo zapojených viac ako sto auto-
riek a autorov. Slávnostné udeľovanie 
cien, pod záštitou ministerky kultúry 
Ľubice Laššákovej, sa uskutočnilo  
7. 12. 2018 v priestoroch kaštieľa  
v Budmericiach. 

Kolektív Mestskej knižnice 
Vladimíra Roya v Púchove

DOVOZ ZDARMA

Parkovacie karty si budete môcť zakúpiť v Púchovskom informačnom 
centre naposledy v tomto roku 21. decembra (piatok) 2018 v čase  
od 8.00 do 12.00 hod.

DIVADLO Púchov
Púchovské informačné centrum

Inzertná kancelária Púchovských novín
V dňoch 21. - 31. 12. 2018 a 2. – 4. 1. 2019 budú Púchovské informačné 
centrum (predaj MAD čipových kariet), inzertná kancelária Púchovských 
novín a PúTV, ako aj celá prevádzka Divadla Púchov ZATVORENÉ z dôvo-
du čerpania dovoleniek. Za porozumenie ďakujeme.

KRYTÁ PLAVÁREŇ a SAUNA
Krytá plaváreň a sauna bude od 20. 12. 2018 do 6. 1. 2019 ZATVORENÁ  
z dôvodu plánovanej údržby.

KRYTÁ PLAVÁREŇ bude opätovne otvorená od 7. 1. 2019 podľa nasledu- 
júcich otváracích hodín:   
   ranné plávanie poobedné plávanie
Pondelok:          --  17.30 - 20.30 verejnosť, športovci MŠK

Utorok:  7.00 - 8.00 17.30 - 20.30
Streda:  7.00 - 8.00 17.30 - 20.30
Štvrtok:  7.00 - 8.00 17.30 - 20.30
Piatok:           --  17.30 - 20.30
Sobota:           --  14.00 - 20.30
Nedeľa:           --  14.00 - 20.30
Zľavnené plávanie za vstupné 1 euro od pondelka do piatka v čase  
od 10.00 do 12.00 hod. 

SAUNA (v budove krytej plavárne) bude opätovne otvorená od 7. 1. 2019 
podľa nasledujúcich otváracích hodín: 
Pondelok:  15.30 - 20.30 (športovci MŠK)
Utorok:  15.30 - 20.30 (ženy)
Streda:   15.30 - 20.30 (muži)
Štvrtok:   15.30 - 20.30 (spoločná)
Piatok:   15.30 - 20.30 (spoločná)
Sobota:   zatvorená
Nedeľa:  15.30 - 20.30 (spoločná)

Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov
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Amon group, s.r.o.
Štefánikova 870/1
Púchov

www.amontour.sk

Leto 2019

40%
First moment

až

POUKAZ
NAJLEPŠÍ VIANOČNÝ DARČEK

pre svojich najbližších

0910 200 005

Pneuservis
NA Čerpacej stanici GAS
Pri spoločnosti CONTINENTAL Púchov

0950 811 320
0903 503 891

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

www.adpneu.sk
info@adpneu.sk

PREDAJ
PneumatÍK
diskOV
uskladnenie

Super Group, s.r.o.
Čerpacia stanica GAS
pri Continentali Púchov

Prevádzka

Štefánikova 870/1, Púchov
www.amontour.sk

cestovná agentúra

DOVOLENKA

NAJLEPŠÍ  
VIANOČNÝ DARČEK

pre svojich najbližších

Štvrtok

Od 15.00 do 17.00

December

Piatok

20 21

Vianočný Punč

FisCher
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Mikuláš deťom 2018
Rada by som napísala pár riadkov k 
projektu, ktorý sa uskutočnil 5. 12. 
2018, pretože mal obrovský úspech a 
veľmi sa z toho teším. Projekt Mikuláš 
deťom 2018 bol venovaný pre sociálne 
slabšie rodiny s deťmi.
Už dlhšie som chcela spraviť niečo 
dobré a pekné pre rodiny s deťmi, 
niečo čo by im spravilo radosť. Keď-
že sa blížil sviatok svätého Mikuláša, 
čoraz viac som rozmýšľala, čo by som 
mohla spraviť, až nakoniec sa vo mne 
zrodila myšlienka spraviť Mikuláša prá-
ve týmto deťom a tak vznikol aj tento 
projekt. Spojila som sa s niekým, kto 
ma v tomto mojom nápade podporil a 
veľmi mi s týmto projektom pomohol. 
Jeho meno je Roman Hvizdák a práve 
jemu patrí špeciálne poďakovanie za 
podporu a hlavne za pomoc pri orga-
nizovaní tohto projektu. Opäť sa uká-
zalo, že je to človek s veľkým a hlavne 
dobrým srdcom.
Projekt Mikuláš deťom 2018, nebol 
jednoduchý projekt. Bolo to množstvo 
príprav, 7 hodín behania bez prestáv-
ky, veľa stresu, zháňanie vecí na po-
slednú chvíľu, obavy so sklamania a 
veľa iných vecí, ktoré nakoniec dopadli 
lepšie, ako sme čakali. Projekt Mikuláš 
deťom 2018 nebol iba o chodení po 

Mikulášske projekty
rodinách a rozdávaní balíčkov de-
ťom, bol to predovšetkým deň plný 
nových zážitkov, nových skúseností, 
zábavy a radosti pre nás osobne, rodi-
čov a predovšetkým detičiek.
Bol to úžasný deň a chcela by som 
veľmi poďakovať ľuďom, ktorí sa na 
tomto projekte podieľali spolu so 
mnou, pretože bez nich by sa tento 
projekt nepodarilo uskutočniť. Po-
ďakovanie patrí čertovi, Mikulášovi a 
mojej mame za odvoz. Veľmi pekne 
vám všetkým ďakujem za pomoc a 
za deň, na ktorý určite tak skoro ne-
zabudne ani jeden z nás, pretože to 
bol výnimočný deň. Poďakovanie pa-
trí pani, ktorá nám požičala kostým, 
sestričke za požičanie šiat na anjela, 
najlepšiemu krčmárovi za plnú tašku 
cukríkov, pani Tine, ktorá mi taktiež 
pomáhala s projektom, pani z úradu 
za zoznam rodiniek a všetkým, ktorí 
chceli pomôcť.

Mikuláš ľuďom 2018
A keďže cukríky omylom neskončili v 
balíkoch pre deti, napadlo mi spraviť 
ešte niečo s čím dokážeme ľuďom 
spraviť radosť. Vznikol ďalší projekt, 
ktorý dostal názov Mikuláš ľuďom 
2018. Najskôr sme išli do nemocnice 
Zdravie a presunuli sme sa do mes-

ta, kde sme náhodným okoloidúcim 
ľuďom rozdávali cukríky. Každý si mo-
hol zobrať koľko chcel. 
Nakoľko sa nám nepodarilo rozdať 
všetky cukríky, aj deň po Mikulášovi 
sme sa rozhodli, že sa opäť vyberieme 
medzi ľudí a urobíme im tak radosť. 
Opäť sme zavítali do nemocnice Zdra-
vie, kde nás privítali pekným úsmevom 

a s radosťou sa s nami odfotili. Potom 
sme sa zas a znovu vybrali do mesta, 
kde sa nám podarilo rozdať všetky 
cukríky ľuďom, ktorí neskrývali radosť 
z toho, že nás vidia a bez váhania sa  
s nami fotili. Veľmi pekne vám ďakuje-
me za podporu, ste úžasní.

Simona Gábelová

Urobme krajšie Vianoce opusteným zvieratám!
Urobme krajšie Vianoce opusteným psíčkom a mačičkám! Táto výzva sme-
rovala od nášho školského žiackeho parlamentu k všetkým našim spolu-
žiakom. Dúfali sme, že sa nájdu takí, ktorí sa do zbierky pre útulok Hafkáči 
zapoja. Zistili sme, že deckám nie je osud týchto chlpáčov ľahostajný. Naša 
trieda sa v priebehu dvoch týždňov takmer zaplnila granulkami, piškótami, 
pamlskami, dekami a rôznymi hračkami. Tiež sa vyzbierali aj peniažky, za 
ktoré sme nakúpili veľmi potrebné vodítka. Do útulku všetky veci odviez-
la naša triedna pani učiteľka a od psíčkov a mačičiek priniesla veľa ušte-
kaných a umňaukaných poďakovaní. Som šťastný, že sa to podarilo. Som 
hrdý na každého, kto sa zapojil. Všetkým veľká vďaka!

Šimon Janovec, člen žiackeho parlamentu ZŠ Gorazdova

Harmonogram vývozu odpadu PTSMP počas sviatkov
24. 12. 2018 (pondelok)
• Športovcov, Gorazdova, 1 mája, Šte-
fánikova, Komenského, Podjavorinskej, 
Pribinova Revák, Vodárska, Za cintorí-
nom,Okružná, Hoštinská,  Zábreh, Pod 
Zábrehom, Nábrežie slobody, Hollého     
• Sedlište, Dvory, mestský cintorín,  F. 
Urbánka, Royova, Moravská, Požiarna, 
Námestie slobody, Salaš, Hollého,1má-
ja, Svätoplukova, Hrabovka, Riečna, 
Streženická  
25. 12. 2018 (utorok), 26. 12. 2018 
(streda) -  voľné dni 
27. 12. 2018 (štvrtok)
• Staré Nosice, Trenčianska, Vŕšok, 
Ružová, Tulipánová, Astrová, Kvetová, 
Záskalie, Kolonka,Vieska, Vset. cesta
• Horné Kočkovce                                                                                                                                         
• Novonosická, Obrancov mieru, 
Požiarna (od Štefánikovej po Obrancov 
mieru), Kuzmányho, Sládkovičova, J. 
Kráľa, Pod Lachovcom                                                                
28. 12. 2018 (piatok)
• Ihrište, Hoština,  areál Makyty, areál 
ŠK Matador, CVČ, plaváreň, 1. mája 
• Matador, Horné Kočkovce ( Kukučí-
nova, Štúrova, Jesenského, F. Hečku, 
Jilemnického, Matador, opakovaný 
vývoz 1100 l kuka nádoby - (Sedlište,  
Dvory, Námestie Slobody,  Royova 
vnútroblok, Požiarna, Štefánikova)

Pondelok 31.12.2018 
• Športovcov, Gorazdova, 1 mája, Šte-
fánikova, Komenského, Podjavorinskej, 
Pribinova Revák, Vodárska, Za cintorí-
nom,Okružná, Hoštinská,  Zábreh, Pod 
Zábrehom, Nábrežie slobody, Hollého, 
Námestie slobody, Salaš, Hollého,1. 
mája, Svätoplukova, Hrabovka, Riečna, 
Streženická,    
• Sedlište, Dvory, mest. cintorín,  
 F. Urbánka, Royova, Moravská, Požiarna    
1. 1. 2019 (utorok) - voľný deň
2. 1. 2019 (streda) 
• Staré Nosice, Trenčianska, Vŕšok, 
Ružová, Tulipánová, Astrová, Kvetová, 
Záskalie, Kolonka,   
• Novonosická, Obrancov mieru, 
Požiarna (od Štefánikovej po Obrancov 
mieru), Kuzmányho, Sládkovičova, J. 
Kráľa, Pod Lachovcom
3. 1. 2019 (štvrtok)
• Vieska, Vset. cesta, Ihrište, Hoštiná,  
areál Makyty, areál ŠK Matador, CVČ, 
plaváreň, 1. mája, Horné Kočkovce 
4. 1. 2019 (piatok)
• Matador, H. Kočkovce (Kukučínova, 
Štúrova, Jesenského, F. Hečku, Jilem-
nického, Matador, opak. vývoz 1100 l 
kuka nádob - (Sedlište,  Dvory, Ná-
mestie Slobody,  Royova vnútroblok, 
Požiarna, Štefánikova)      Zdroj: PTSMP
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Sedemnásty ročník nadnárodnej Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy odštartuje v budúcej sezóne 
tradične v obci Krásno v okrese Partizánske. Vyplýva 
to z rozhodnutia delegátov jesenného Snemu Slo-
vensko-moravskej hasičskej ligy v moravskej obci 

Nedašova Lho-
ta. Nová edícia 
ligy odštartuje 
1. júna 2019. 
V kalendári na 
budúci rok od-
hlasovali de-

legáti snemu 15 podujatí, veľkolepé finále obstará
tradične Ďurďovský výstrek.  V porovnaní s minulým 
rokom vypadli Ruskovce a súťaž Slovensko-morav-
skej hasičskej ligy sa neuskutoční ani v Dohňanoch. 
Dohňanom chýbal v hlasovaní jeden jediný hlas... Po-
tešiteľné však je, že v Púchovskom okrese sa v budú-
com roku uskutoční päť podujatí seriálu, čo je presne 
tretina zo všetkých podujatí. Na atraktívne súboje s 
časom sa môžu tešiť vo Visolajoch, Ihrišti, Lednických 
Rovniach, Zbore a v Podhorí. 

Kalendár Slovensko-moravskej hasičskej ligy v 
roku 2019:

1. kolo – 1. 6. Svinná
2. kolo – 8. 6. Poruba
3. kolo – 15. 6. Lehota p. Vtáčnikom
4. kolo – 23. 6. Brumov
5. kolo – 29. 6. Visolaje
6. kolo – 30. 6. Ihrište
7. kolo – 13. 7. Lednické Rovne
8. kolo – 20. 7. Svinná
9. kolo – 21. 7. Zbora
10. kolo – 27. 7. Francova Lhota
11. kolo – 17. 8. Podlužany
12. kolo – 24. 8. Podhorie
13. kolo – 25. 8. Tŕstie
14. kolo – 31. 8. Nedašova Lhota
15. kolo – 7. 9. Ďurďové 
Doplnky pravidiel
Delegáti Jesenného snemu v Nedašovej Lhote 

schválili návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel Slo-
vensko-moravskej hasičskej ligy. Usporiadateľ má 

v prípade vzniku technickej poruchy na 
časomiere, príp. inej technickej poruchy, 
ktorá bezprostredne bráni priebehu sú-
ťaže (napr. prerušenie dodávky vody, vý-
padok elektrickej energie a pod.) čas na 
opravu 60 minút. Súčet minút na opravu 
technickej poruchy sa spočitáva. Ak sa 
časomiera pokazí počas súťaže natrvalo 
a iné meranie by mohlo ovplyvniť už od-
štartované a pripravujúce sa družstvá, ne-
budú výsledky takéhoto kola bodovo za-
počítavané do celého seriálu SMHL. Snem 
schválil doplnenie bodu 10.4 Základné-
ho predpisu o formuláciu „Signalizácia 
ukončenia požiarneho útoku musí byť 
umiestnená nad rovinou otvoru terča a 
musí svietiť plnou intenzitou (nie blikať).“ 
Novinkou bude i doplnenie bodu 10.16 
Základného predpisu, podľa ktorého má 
právo po dohode s delegátom súťaže prá-
vo vyhlásiť počas súťaže jednu prestávku 
pre rozhodcov, technickú čatu a podobne 
v trvaní 15 minút.

Rozdelenie odmien
Delegáti Snemu schválili aj rozdelenie 

finančných odmien za umiestnenie druž-
stiev v minulom ročníku SMHL. Medzi 
mužmi sa tešia z odmeny 360 eur víťazi 
z Brumova, druhé Stupné zinkasuje 300 
eur. Naprázdno neobišli ani ďalšie muž-
stvá. Odmeny dostanú Podhorie (270 
eur), Zbora (240 eur), Ďurďové (210 eur), 
Valašské Příkazy (180 eur), Hoštiná a Led-
nické Rovne (po 150 eur), Svinná a Pod-
lužany (po 120 eur). V ženskej súťaži Ne-
dašova Lhota 360 eur, Ihrište 300 eur a Nosice-žabky 
270 eur. 

Trofeje pre najlepších
Trofeje za najrýchlejšie požiarne útoky si prevzali 

muži DHz Podhorie (13,14 sekundy) a ženy Neda-
šovej Lhoty (15,64 sekundy). Najrýchlejší zostrek si 
pripísali rovnako muži Podhoria, ktorých pravý prúd 
zastavil v Lehote pod Vtáčnikom časomieru na čase 

12,98 sekundy. Najrýchlejší ženský zostrek zazname-
nali rovnako dievčatá z Nedašovej Lhoty, vo Svinnej 
dosiahli čas 15,28 sekundy. Najobľúbenejšou súťa-
žou bolo podujatie SMHL v Tŕstí. 

Okrem finančných odmien rozdelili organizátori
vecné ceny od sponzorov Slovensko-moravskej ha-
sičskej ligy v celkovej hodnote asi 1800 eur.         

 pok   
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Slovensko-moravská hasičská liga

V Púchovskom okrese bude v roku 2019 päť podujatí SMHL

Prvenstvá v mužskej i ženskej časti SMHL putovali minulú sezónu na 
Moravu. Vrátiť trofeje na Slovensko budú chcieť v roku 2019 aj druž-
stvá z Púchovského okresu.                                   FOTO: SMHL

Dňa 11.12. sa naše družstvo starších žiakov VO 
1970 MŠK Púchov zúčastnilo 54. ročníka Vianočné-
ho volejbalového turnaja v Prešove. Zmeralo si sily 
s družstvami zo Starej Ľubovne, Popradu, Košíc, Hu-
menného, Banskej Bystrice, Prešova (dve družstvá), 
Vranova nad Topľou, Žiliny a Svidníka. Družstvo VKP-
-SPU sa nezúčastnilo pre maródku. Hralo sa v troch 
základných skupinách, pričom v našej chýbalo už 
spomenuté družstvo VKP-SPU a našimi súpermi boli 
družstvá Svidníka a Vranova nad Topľou. Hrací sys-
tém bol na dva víťazné sety do 20, v prípade rovnosti 
sa hral tretí set do 15 bodov.

   Oboch našich súperov v základnej skupine sme 
zdolali rozdielom triedy 2:0 a postúpili z prvého 
miesta do skupiny o 1. - 3. miesto spolu s družstva-
mi domáceho Prešova a Starej Ľubovne. Nasledovala 
mierne hektická pasáž, keď organizátor z irelevant-
ných dôvodov uplatnil svoje právo na zmenu hracie-
ho plánu a následne sa nepostupovalo podľa rozpisu 
zápasov. Naši hráči však túto situáciu zvládli fantas-
ticky a napriek krátkemu časovému priestoru na roz-
cvičenie zdolali družstvo domácich s prehľadom 2:0 
(10,13). V poslednom zápase zdolali družstvo Starej 
Ľubovne rovnako 2:0 (9,11) a v meraní síl s momen-

tálne najlepšími družstvami na Slovensku skončili na 
prvom mieste.  

   Naše družstvo po-
dalo výborný výkon a 
pred MSR nám ukáza-
lo, že má šancu bojo-
vať o medaile, vráta-
ne tej najcennejšej. 
Našim najlepším hrá-
čom bol už tradične 
Matej Turčáni, ktorý 
si odniesol ocenenie 
za najlepšieho hráča 
turnaja, celkovo však 
naše družstvo podalo 
výborný kolektívny 
výkon.

   Turnaja sa za  VO 
1970 MŠK Púchov zú-
častnili hráči Turčáni 
Matej, Janoško Matej, 
Gabko Emil, Kvasnica 
Richard, Cíbik Stani-
slav, Maslák Alexej, 

Drga Adam, Zemančík Juraj, Mazák Mário a Kapusti-
nec Martin.                    (iš)

Triumf púchovských volejbalistov na turnaji v Prešove
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HOKEJ

Výhra ôsmakov v Žiline posunula Púchovčanov do čela
2. liga muži
16. kolo:
MŠK Púchov mal voľno, Senica – Brezno 7:6 pp, 

Dynamax Nitra – Partizánske 3:5, Osmos Bratislava B 
– Dolný Kubín 5:10, HC Prievidza – HK Levice 2:7
1. Levice  14 12 0 1 1 79:29 37
2. MŠK Púchov  14 9 1 0 4 74:39 29
3. Partizánske  14 8 0 1 5 63:47 25
4. Prievidza  14 8 0 1 5 58:56 25
5. Dynamax NR  15 7 1 0 7 65:66 20
6. D. Kubín  14 6 0 0 8 61:54 18
7. Brezno  15 4 1 1 9 57:86 15
8. Osmos B  14 4 0 0 10 63:92 12
9. Senica  14 2 1 0 11 42:93 8
I. liga starší žiaci
8. HT
19. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 2:2 (1:1, 0:1, 1:0), 19. 
Kohutiar (Lzakov), 58. Hudík (Kováčik)
Ostatné výsledky 19. kola: 
Považská Bystrica – Banská Bystrica 2:6, Lučenec – Ži-
lina 4:15, Martin – Brezno 11:0, Ružomberok – Liptov-
ský Mikuláš 6:6
20. kolo: 
MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:3 (1:0, 1:1, 0:2), 31. 
Pišoja (R. Halušková), 55. Lazkov (Kľučka), 58. Hajas 
(Škultéty, R. Halušková)
Ostatné výsledky 20. kola: 
Zvolen – Považská Bystrica 3:0, Banská Bystrica – 
Martin 1:5, Liptovský Mikuláš – Lučenec 24:6, Brezno 
– Ružomberok 1:5
1. MŠK Púchov  20 14 4 2 125:25 32
2. Žilina  20 15 1 4 147:53 31
3. Martin  20 14 2 4 167:44 30
4. B. Bystrica  21 14 2 5 134:48 30
5. Zvolen  19 14 1 4 132:35 29
6. L. Mikuláš  20 9 1 10 123:76 19
7. Ružomberok  21 5 1 15 67:121 11
8. P. Bystrica  20 5 0 15 77:128 10
9. Brezno  20 4 0 16 45:172 8
10. Lučenec  19 0 0 19 65:380 0
7. HT
19. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 10:4 (2:2, 3:0, 5:2), 3. 
Buček (Vráblik), 3. Vrtiel (Brežný), 30. Brežný (Vráblik, 
Pobežal), 34. Pobežal (Hájovský, Gajdoš), 34. Pobežal 
(Brežný), 43. Gajdoš (Urban), 48. Mikovič (Palan), 52. 
Brežný (Pobežal), 57. Brežný (Pobežal, Vráblik), 59. 
Štrbáň
Ostatné výsledky 19. kola: 
Považská Bystrica – Banská Bystrica 3:5, Lučenec – Ži-
lina 3:6, Martin – Brezno 1:4, Dolný Kubín – Liptovský 
Mikuláš 7:2
20. kolo: 
MsHKM Žilina – MŠK Púchov 4:6 (1:3, 3:0, 0:3), 
3. Vráblik (Pobežal), 8. Vráblik (Pobežal), 10. Mikovič 
(Štrbáň), 53. Brežný (Gajdoš, Hájovský), 54. Vráblik 
(Bodjan, Cebo), 60. Pobežal (Brežný)
Ostatné výsledky 20. kola: Zvolen – Považská Byst-
rica 7:5, Banská Bystrica – Martin 8:0, Liptovský Miku-
láš – Lučenec 5:10, Brezno – Dolný Kubín 3:10
1. B. Bystrica  21 17 1 3 158:59 35
2. D. Kubín  21 16 2 3 140:37 34
3. MŠK Púchov  20 15 2 3 157:59 32
4. Zvolen  20 12 3 5 103:79 27
5. Žilina  20 12 1 7 125:78 25
6. P. Bystrica  20 5 3 12 71:106 13
7. Martin  20 6 0 14 54:122 12
8. Brezno  20 5 2 13 53:127 12
9. L. Mikuláš  20 3 0 17 47:134 6

10. Lučenec  20 3 0 17 65:172 6
I. liga mladší žiaci
6. HT
19. kolo: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov 7:6 (0:2, 4:2, 3:2), Ban-
ská Bystrica – Považská Bystrica 8:1, Žilina – Rimavská 
Sobota 5:0, Brezno – Martin 4:6, Liptovský Mikuláš 
– Ružomberok 8:1
20. kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 7:3 (4:0, 0:2, 3:1), Po-
važská Bystrica – Zvolen 4:10, Martin – Banská Bys-
trica 4:8, Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš 4:3, 
Ružomberok – Brezno 2:12
5. HT
19. kolo: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov 3:4, Banská Bystrica 
– Považská Bystrica 8:9, Žilina – Rimavská Sobota 
21:1, Brezno – Martin 3:6, Liptovský Mikuláš – Dolný 
Kubín 0:9 
20. kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 3:10, Považská Byst-
rica – Zvolen 11:10, Martin – Banská Bystrica 5:1, Ri-
mavská Sobota – Liptovský Mikuláš 5:4, Dolný Kubín 
– Brezno 7:7

KTO S KÝM NA ĽADE
2. liga muži
Hviezda Dolný Kubín – MŠK Púchov (21. 12. o 17.30), 

Prievidza – Senica, Levice – Osmos Bratislava B, Parti-
zánske – Brezno, Dynamax Nitra má voľno
Extraliga dorast
29., 30. kolo: 
Spišská Nová Ves – MŠK Púchov (predohrané – 3:2 pp, 
1:3), Slovan Bratislava – Košice, Michalovce – Banská 
Bystrica, Skalica – Zvolen, Nitra – Liptovský Mikuláš, 
Trenčín – Martin, Žilina – Poprad
Kadeti
14. kolo: 
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica (22. 12. o 
14.00), Martin – Levice, Topoľčany – Prievidza, Žilina 

– Trenčín
I. liga starší žiaci
8. HT
21. kolo: 
MŠK Púchov – Liptovský Mikuláš (22. 12. o 9.00), Žili-
na – Zvolen, Martin – Považská Bystrica, Ružomberok 
– Banská Bystrica, Lučenec – Brezno
22. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov (5. 1. o 9.00), Zvo-
len – Martin, Liptovský Mikuláš – Žilina, Považská 
Bystrica – Ružomberok, Banská Bystrica – Lučenec
7. HT
21. kolo: 
MŠK Púchov – Liptovský Mikuláš (22. 12. o 11.30), Žili-
na – Zvolen, Martin – Považská Bystrica, Dolný Kubín 
– Banská Bystrica, Lučenec – Brezno
22. kolo: 
HK Brezno – MŠK Púchov (5. 1. o 11.30), Zvolen – 
Martin, Liptovský Mikuláš – Žilina, Považská Bystrica 
– Dolný Kubín, Banská Bystrica – Lučenec
I. liga mladší žiaci
6. HT
21. kolo: 
HKM Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov (22. 12. o 
10.00), Zvolen – Žilina, Považská Bystrica – Martin, 
Banská Bystrica – Ružomberok, Brezno – Rimavská 
Sobota
22. kolo: 
MŠK Púchov – Brezno (5. 1. o 9.00), Martin – Zvolen, 
Žilina – Liptovský Mikuláš, Ružomberok – Považská 
Bystrica, Rimavská Sobota – Banská Bystrica
5. HT
21. kolo: 
HKM Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov (22. 12. o 
12.30), Zvolen – Žilina, Považská Bystrica – Martin, 
Banská Bystrica – Dolný Kubín, Brezno – Rimavská 
Sobota
22. kolo: MŠK Púchov – Brezno (5. 1. o 9.00), Martin – 
Zvolen, Žilina – Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín – Po-
važská Bystrica, Rimavská Sobota – Banská Bystrica

Dorastenci MŠK Púchov si posledné tohtoročné extraligové dvojkolo predohrali, a tak na ľad vybehnú až po No-
vom roku.                                       FOTO: Anka Hudáková 
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TURNAJ LEGIEND - STC ARÉNA PÚCHOV, 15. 12. 

Legendy Spartaka Trnava sa stali víťazom halové-
ho futbalového turnaja legiend v športovej hale s 
umelou trávou v Púchove. Trnavčania triumfovali 
suverénnym spôsobom, keď zo šiestich stretnutí päť 
vyhrali a dva body stratili len po remíze s legendami 
FC Nitra. 

Druhú priečku si vybojovali Trenčania, na bronzo-
vom stupienku skončil výber Bratislavy. Na turnaji 
štartovali aj domáci futbalisti s označením MŠK Pú-
chov-Barcelona, ktorí napokon obsadili posledné 
siedme miesto. 

V troch stretnutiach však prehrali najtesnejším 
rozdielom, jediný bod získali Pú-
chovčania po bezgólovej remíze s 
druhým Trenčínom.

Výsledky:
MŠK Púchov-Barcelona – Spartak 

Trnava 1:2, MŠK Púchov-Barcelona 
– FC Petržalka 1:3, MŠK Púchov-
-Barcelona – FC Nitra 1:2, MŠK Pú-
chov-Barcelona – výber Bratislavy 
1:2, MŠK Púchov-Barcelona – AS 
Trenčín 0:0, MŠK Púchov-Barcelo-
na – Tatran Prešov 0:3

Spartak Trnava – FC Petržalka 4:0, 
Spartak Trnava – FC Nitra 0:0, Spar-
tak Trnava – výber Bratislavy 4:1, 
Spartak Trnava – AS Trenčín 2:1, 
Spartak Trnava – Tatran Prešov 3:0

FC Petržalka – FC Nitra 1:1, FC 
Petržalka – výber Bratislavy 2:3, FC 
Petržalka – AS Trenčín 1:2, FC Petr-
žalka – Tatran Prešov 0:1

FC Nitra – výber Bratislavy 1:1, FC 
Nitra – AS Trenčín 1:3, FC Nitra – Ta-
tran Prešov 7:0

Výber Bratislavy – AS Trenčín 1:6, 
Výber Bratislavy – Tatran Prešov 
1:0

AS Trenčín – Tatran Prešov 4:3
Celkové poradie:

1. Trnava 6 5 1 0 15:3 16
2. Trenčín  6 4 1 1 16:8 12
3. Bratislava 6 3 1 2 9:14 10
4. Nitra 6 2 3 1 12:6 9
5. Prešov 6 2 0 4 7:15 6
6. Petržalka 6 1 1 4 7:12 4
7. Púchov 6 0 1 5 4:12 1

Najlepším strelcom turnaja sa stal Miroslav Karhan 
(Spartak Trnava), za najlepšieho brankára vyhlásili 
organizátori Mária Gašparoviča z výberu Bratislavy 
a najlepším hráčom turnaja sa stal Henrich Benčík z 
Nitry.                       (r)

Púchovskú sTC Arénu ovládli v sobotu futbalové legendy. V konkurencii siedmich mužstiev triumfovali Trnavča-
nia.            FOTO: Slavomír Flimmel

Turnaj legiend ovládol Spartak Trnava

Projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja 
Deti na hokej, ktorý pripravil zväz v spolupráci s 
hokejovým klubom MŠK Púchov 9. decembra, 
prilákal na púchovský zimný štadión desiatky detí 
aj s rodičmi. Hokejoví experti spolu s animátormi 
pripravili pre deti nezabudnuteľné popoludnie a 
snáď v deťom prebudí aj túžbu upísať sa hokeju...  

Projekt Deti na hokej 
prilákal desiatky nádejí
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Belušania po triumfe v šlágri poskočili do čela šiestej ligy
Stolný tenis

Kto s kým za stolmi

Majstrovstvá oblasti v stolnom tenise dospelých

4. liga muži
Dvomi víťazstvami sa rozlúčili stolní tenisti Slovana 

Dolné Kočkovce s jesennou časťou štvrtej stolnote-
nisovej ligy mužov a prezimujú v pokojných vodách 
stredu tabuľky. Druhý zástupca Púchovského okresu 
– Lysá pod Makytou dokázali v záverečnom jesen-
nom dvojkole v stretnutiach so súpermi z hornej Nit-
ry uspieť iba v jednom stretnutí a s tromi víťazstvami 
a jednou remízou stále nemôžu pokojne spávať. 

Výsledky 13. kola: 
Lysá pod Makytou – Tužina 6:12 (Panáček 2, 

Schulcz 1, Janíček 1, 2x štvorhra), Dolné Kočkovce 
– Kanianka 11:7 (R. Škrabko 4, J. Škrabko 3, Micha-
lec 2, Blaško 1, štvorhra, Malé Chlievany – Prievidza B 
7:11, Bošany B – Trenčianska Teplá B 11:7

Výsledky 14. kola: 
Lysá pod Makytou – Kanianka 11:7 (Schulcz 4, 

Panáček 4, Janíček 1, Ladecký 1, 2x štvorhra), Dolné 
Kočkovce – Tužina 10:8 (R. Škrabko 3, Blaško 3, Janiš 
3, štvorhra), Bošany B – Trenčianske Jastrabie 18:0, 
Malé Chlievany – Handlová 2:16
1. Bošany B 13 13 0 0 178:56 39
2. Tr. Teplá B 13 9 3 1 151:83 34
3. Otrhánky   13 8 2 3 132:102 31
4. Oslany 13 7 3 3 131:103 30
5. Handlová 13 7 3 3 141:93 30
6. Tužina 13 6 4 3 139:95 29
7. Chocholná 13 6 2 5 118:116 27
8. D. Kočkovce 13 6 1 6 114:120 26
9. Tr. Jastrabie 13 5 0 8 89:145 23
10. Tr. Bohuslavice 13 4 1 8 105:129 22
11. Lysá 13 3 1 9 84:150 20
12. Kanianka 13 2 2 9 95:139 19
13. Prievidza B  13 1 2 10 71:163 17
14. M. Chlievany 13 1 2 10 90:144 17
   5. liga muži
   V dôležitom stretnutí mužstiev zo spodnej časti ta-
buľky nenechali stolní tenisti Dohnian nič na náhou a 
predsvedčivo zvíťazili za stolmi poslednej Novej Dub-
nice C. Pripísali si tak na svoje konto druhú výhru, čím 
urobili dôležitý krok v boji o záchranu v súťaži.   
   10. kolo: 
   Nová Dubnica C – Dohňany A predohrané 4:14, 
Oravec 3, Kulina 1 – R. Baška 4, M. Baška, Junga po 
3, Hološko 2, 2 štv., Pruské A – Ladce B 12:6, Joz. 
Šatka 4, Ondruška, Jakúbek po 3, Cibík 1, 1 štv. – Po-
pelka 2, Pišta, Kvasnica, Hromek po 1, 1 štv., Medeko 
Považská Bystrica A – Nozdrovice A predohrané 
15:3, Guláč, Lipa po 4, I. Melicherík, Herco po 3, 1 štv. 
– Didek, Koštialik po 1, 1 štv., Slovan Považská Bys-
trica A – TTC Považská Bystrica B 13:5, Zemančík 
4, Šuba, Kvaššay po 3, Jurčík 1, 2 štv. – Wallenfelsová 
3, Čelko, Dujsíková po 1, Sedmerovec B – Dubnica 
nad Váhom 11:7, Galko, M. Šelinga st. po 3, P. Šte-
fanec, M. Šelinga ml. po 2, 1 štv. – Gereg, Topák po 
3, 1 štv., Dolný Moštenec – Nová Dubnica B 14:4, 
Kmecík, Podmaník st. po 4, Baláž, Bírošík po 2, 2 štv. 
– Janiga 2, Lászlová, Grambličková po 1.
1. D. Moštenec   10 9 1 0 127:53 29
2. Medeko PB   10 8 1 1 119:61 27
3. Pruské   10 7 2 1 122:58 26
4. Ladce B  10 7 0 3 109:71 24
5. Dubnica   10 6 1 3 111:69 23
6. Slovan PB   10 5 0 5 95:85 20
7. Sedmerovec B  10 5 0 5 103:77 20
8. N. Dubnica B  10 4 0 6 70:110 18
9. TTC PB B  10 2 1 7 67:113 15
10. Dohňany   10 2 1 7 74:106 15
11. Nozdrovice   10 1 1 8 54:126 13
12. N. Dubnica C  10 0 0 10 29:151 10

   6. liga muži
   V šlágri kola cestovali Belušania za stoly lídra súťa-
že do Zliechova. Belušania potvrdili, že ich posledné 
výsledky nie sú náhodné a v priamom súboji o prvú 
priečku tabuľky suverénne triumfovali. V záverečnom 
jesennom kole privítajú Belušania za svojimi stolmi o 
záchranu bojujúci Červený Kameň a v prípade oča-
kávaného víťazstva prezimujú na špici tabuľky šiestej 
ligy. Rezerva Dolných Kočkoviec prekvapujúco iba 
remizovala v Považskej Bystrici s tamojšou rezervou 
Slovana Považská Bystrica a na vedúce duo stráca v 
tabuľke dva body.   
  10. kolo: 
  Červený Kameň – TTC Považská Bystrica C 17:1, 
Bajzík, Oboňa, Rydlo po 4, Ľ. Dohňanský 3, 2 štv. – T. 
Sádecký 1, Pruské B – Sedmerovec C 9:9, Černej 3, 
Beránek, Burdej po 2, 2 štv. – A. Mišík, Mazán po 3, J. 
Mišík 2, Miloš Šelinga 1, Medeko Považská Bystri-
ca B – Dolná Mariková 9:9, Višenka, Ľ. Melicherík, 
I. Melicherík po 2, Herco, Filípek po 1, 1 štv. – Striže-
nec, Tretiník po 3, Žiačik, V. Melicherík po 1, 1 štv., 
Slovan Považská Bystrica B – Dolné Kočkovce B 
9:9, Hlubina 3, P. Gálik, J. Gálik po 2, Tabaček 1, 1 štv. 
– Michalec, P. Majdán po 3, Fedora, Crkoň po 1, 1 štv.  
Milochov A – Pružina A nenahlásený výsledok, 
Zliechov – Beluša A 6:12, M. Vicen, J. Vicen po 2, D. 
Mišík st. 1, 1 štv. – M. Konrád, Ľ. Hrevuš po 4, I. Hrevuš 
2, Ochotnický 1, 1 štv.
1. Beluša   10 8 0 2 119:61 26
2. Zliechov   10 8 0 2 116:64 26
3. D. Kočkovce B  10 6 2 2 104:76 24
4. D. Mariková   10 6 2 2 101:79 24
5. Pruské B  10 6 1 3 97:83 23
6. Slovan PB B  10 6 1 3 109:71 23
7. Medeko PB B  10 5 1 4 107:73 21
8. Milochov   9 3 0 6 66:96 15
9. Sedmerovec C  10 2 1 7 76:104 15
10. Č. Kameň   10 2 0 8 66:114 14
11. Pružina   9 2 0 7 75:87 13
12. TTC PB C  10 1 0 9 26:154 12
7. liga muži
Obe skupiny siedmej ligy ukončili jesennú časť súťa-
že už minulý týždeň, v čele južnej skupiny sú s rovna-
kým počtom bodov stolní tenisti Hornej Breznice a 
JoLa Dubnica nad Váhom. V ich vzájomnom stretnutí 
sa zrodila remíza, a tak bude zaujímavé sledovať boj 
o postup do šiestej ligy. 
V severnej skupine siedmej ligy je suverénom Še-
bešťanová, prvé mužstvo Púchova prezimuje s tromi 
výhrami a jednou remízou na šiestej priečke. Rezerva 
Púchova si pripísala na jeseň jedinú výhru s posled-
nou Považskou Bystricou a po polovici jej patrí ôsma 
priečka.   
7. liga SEVER – tabuľka po jeseni
1. Šebešťanová  8 8 0 0 117:27 24
2. Udiča  8 6 1 1 103:41 21
3. Papradno  8 6 0 2 91:53 20
4. Pružina B  8 5 0 3 97:47 18

Oblastný stolnotenisový zväz pre okresy Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava usporiada v sobotu 5. ja-
nuára 2019 majstrovstvá oblasti v stolnom teni-
se dospelých. Uskutočnia sa tradične v telocvični 
Základnej školy Stred (pri kostole) v Považskej 
Bystrici. 

Prihlásiť sa možno priamo na mieste konania majs-
trovstiev do 8.45 hodiny, kedy sa začína žrebovanie. 
Začiatok súťaží je od 9.00. O majstrovské tituly sa 

bude bojovať v dvojhre mužov, dvojhre žien, štvorhre 
mužov, štvorhre žien a v zmiešanej štvorhre. Dvojhry 
sa budú hrať v prvom stupni skupinovým, v druhom 
vyraďovacím spôsobom. 

Účasť na majstrovstvách oblasti je povinná pre 
všetky stolnotenisové oddiely a kluby v pôsobnosti 
Oblastného stolnotenisového zväzu. V prípade ne-
účasti minimálne dvoch hráčov z každého oddielu 
uloží oblastný zväz pokutu.            ObSTZ 

5. liga muži – 21. 12.
11. kolo: 
Nová Dubnica B – Dubnica B (predohrané), Dubnica 

– Dolný Moštenec, TTC Považská Bystrica B – Sedme-
rovec B, Nozdrovice – Slovan Považská Bystrica, Lad-
ce B – Medeko Považská Bystrica, Dohňany – Pruské

6. liga muži – 21. 12.
11. kolo: 
Beluša – Červený Kameň, Pružina – Zliechov, Dolné 

Kočkovce B – Milochov, Dolná Mariková – Slovan Po-
važská Bystrica B, Sedmerovec C – Medeko Považská 
Bystrica B, TTC Považská Bystrica C – Pruské B

5. Milochov B  8 3 2 3 83:61 16
6. Púchov A  8 3 1 4 80:64 15
7. Prečín   8 2 0 6 26:118 12
8. Púchov B  8 1 0 7 29:115 10
9. TTC PB D  8 0 0 8 22:122 8
7. liga JUH – tabuľka po jeseni
1. JoLa DCA  8 7 1 0 110:34 23
2. H. Breznica   8 7 1 0 124:20 23
3. Miracles DCA   8 6 0 2 95:49 20
4. D. Kočkovce C  8 5 0 3 84:60 18
5. Nozdrovice B  8 3 0 5 70:74 14
6. Sedmerovec D  8 3 0 5 52:92 14
7. ZŠ Dubnica   8 2 0 6 45:99 12
8. Dohňany B  8 2 0 6 51:93 12
9. Beluša B  8 0 0 8 17:127 8

Úspešnosť v 7. liga mužov po jeseni
Skupina JUH
1. Miroslav Tomanica (H. Breznica) – 18 výhier/0 

prehier
2. Jozef Rojkovič (JoLa Dubnica) – 21/1
3. Jozef Švikruha (LoLa Dubnica) - 18/1
4. Marek Karas (H. Breznica) – 15/1
5. Jaroslav Kocúr (H. Breznica) – 27/3
6. Tomáš Brňák (H. Breznica) – 12/2
7. Michal Crkoň (D. Kočkovce) – 27/5
8. Oto Šurian (H. Breznica) – 10/2
9. Jaroslav Chachula ml. (H. Breznica) – 14/3
10. Ján Haštera (Miracles Dca) – 13/3  
Skupina SEVER
1. Marek Krátky (Papradno) – 18/0
2. Miroslav Mitaš (Šebešťanová) – 14/1
3. Ján Mroščák (Šebešťanová) – 14/1
4. Dušan Topor (Pružina B) – 22/2
5. Miroslav Kostka (Udiča) – 25/3
12. Richard Miko (Púchov A) – 14/5
22. Jakub Kvasnička (Púchov A) – 18/13
23. Ján Sitár (Púchov A) – 15/11
24. Zlatko Juriga st. (Púchov A) – 9/7
29. Tomáš Lefko (Púchov A) – 14/15
31. Michal Kutlík (Púchov B) – 7/20  
34. Juraj Pecho (Púchov B) – 4/12
35. Tibor Kvasnička (Púchov B) – 7/22  

Belušania po triumfe v šlágri poskočili do čela šiestej ligy
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POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

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

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

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

spomienky  I  inzercia  PÚCHOVSKÉ NOVINY26

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU/PB, prízemie, 
parkovanie. Tel. 0915 286 885.

pokrač. riadkovej inzercie na strane vedľa

SPOMIENKA
Kto ostáva v srdci, 
zostáva aj v myšlienkach, 
na toho sa nezabúda. 
Dňa 24. 12. 2018 si pri-
pomenieme 8. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko a 
pradedko 
Rudolf ŠPONIAR 
z Lazov pod Makytou. 

S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéra s rodinou. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Kto ho poznal, ten si spo-
menie. Kto ho miloval, 
nikdy nezabudne. 
Dňa 24. 12. 2018 si pri-
pomenieme 4. výročie, 
čo nás opustil 
Milan ŠPONIAR  
z Lazov pod Makytou. 

S láskou a úctou spomínajú mama a sestra s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 17. 12. 2018 sme si 
pripomenuli smutné 8. 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, dedko a pradedko 
Rudolf DVORSKÝ. 

S láskou a úctou spo-
mína manželka a dcéry  
s rodinami.

SPOMIENKA
Život plynie veľmi rýchlo, 
dávno už bolo, čo počuli 
sme tvoj hlas, no spom-
ienka na Teba je večná 
ako láska a stále žije  
v nás... 
Dňa 25. 12. 2018 si pri-
pomenieme 6 rokov, čo 
nás navždy opustil man-
žel, otec, brat, švagor a zať Peter KUŠ. 

S láskou spomína manželka Zdenka, 
syn Peter a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25. 12. 2018 si pri-
pomíname nedožitých 
84 rokov nášho drahé-
ho manžel, otca, svo-
kra, dedka, pradedka a 
prapradedka Štefana 
PAVLOVIČA. 
Kto ste ho poznali ve-
nujte mu tichú spom-
ienku. 

S láskou spomínajú manželka Hanka, dcéry 
Milka a Anička s rodinami a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 23. decembra 2018 
si pripomíname 15. vý-
ročie úmrtia Augustína 
LUHOVÉHO s Horných 
Kočkoviec. 

S láskou spomínajú 
dcéra a syn s rodinou. 

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, 
čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ.
Dňa 20. 12. 2018 uply-
nie rok, čo nás opustila 
Mária BLAHOVÁ. 

S láskou spomínajú 
dcéry Anna, Eva, Marta, 

Dana a syn Ján.

SPOMIENKA
Dňa 20. 12. 2018 uplynú 2 roky, čo nás opustila 
Viola ZBORANOVÁ. Kto ste ju poznali, venujte 
jej s nami tichú spomienku. 

Spomína syn s rodinou, manžel 
a rod. Gašpárková.

SPOMIENKA
Dňa 19. 12. 2018 uply-
nie rok, čo nás opustil 
náš otec, dedko a  pra-
dedko Alojz NEMČEK 
zo Záskalia. 

S láskou spomínajú 
synovia Miroslav 

a Daniel s rodinami.

SPOMIENKA
Zastalo Ti srdce, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád život 
a všetkých nás. 
Dňa 23. 12. 2018 uply-
nie 12 rokov, čo nás na-
vždy opustil milovaný 
manžel, otec, starý otec 
a pradedko 
Jozef TRNKA. 

S láskou a úctou spomína manželka Emília, 
dcéry s rodinami, vnukovia a pravnučka. 

SPOMIENKA
20. decembra 2018 
uplynú dva roky, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná manželka, 
mama, dcéra a sestra 
Viola ZBORANOVÁ, 
rodená Jurovatá. 

S láskou, vďakou a úctou spomína manžel 
a dcéra s rodinou.

 
SPOMIENKA
Odišli ste zo sveta, kde srdce nebolí, 
no v deťoch a spomienkach žijete stále s nami. 
Dňa 11. 12. 2018 sme si pripomenuli nedožitých 
83 rokov našej mamy Anny BADŽGOŇOVEJ  
a dňa 27. 12. 2018 uplynie rok, čo nás opustil 
otec Štefan BADŽGOŇ z Keblia. 

S láskou a v modlitbách si na vás, milí rodičia, 
spomínajú vaše deti s rodinami.
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čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač poži- 
čiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987, www.
tepovac-puchov.sk

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Beauty studio Púchov hľadá manikérku, pedikér-
ku. Tel. 0902 794 133.
• Prijmeme dôchodkyne na obsluhu WC zariadenia 
a upratovanie žel. stanice v PB (min. mzda). Tel. 0918 
531 503.
• Reštaurácia Čierny Havran hľadá pomocnú silu 
do kuchyne, brigádne alebo na TPP. Tel. 0918 
855 760.

STRATY - NÁLEZY
• Našla sa nová žehlička na vlasy v puzdre. Kto ju 
stratil, môže si ju vyzdvihnúť v Infocentre (Divadlo 
Púchov). 

OZNAMY 
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do klu-
bu ZO JDS Púchov každú nedeľu v nepárny týždeň 
v klubovni nad plavárňou MŠK od 15:00 - 18:00 h.
• ZO SZZP oznamuje svojim členom, že členské 

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem garáž s elektrinou. Tel. 0908 792 955.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvoroch, 
34 m². Tel. 0904 156 102.

PREDAJ RÔZNE
• Predám jablká nestriekané, odroda Rubin, Idared, 
Ontario (vhodné pre diabetikov). Cena 0,70 €/kg.  
Tel. 0904 218 918.

RÔZNE 
• Žiadam o pomoc pri upratovaní bytu po maľovaní. 
Platba dohodou. Záujemci, hláste sa na tel. 042/ 46 
33 558.
• Prosím dobrých ľudí o poskytnutie domova pre 
3 krásne mačiatka (7 mes.), Ku každému dám kr-
mivo. Ďakujem. Tel. 0904 816 897. 
• METROVÝ TEXTIL - vchod pri pódiu na pešej. MA-
TRACE na mieru. Akcia na paplóny a koženky. Vý-
robky z vlny.

SLUŽBY
• Prenájom príves. vozíkov. Tel. 0908 792 955.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168. 
• Rekonštrukcie kúpeľní. Tel. 0904 628 324.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 

známky (5 eur) na rok 2019 sa predávajú v kance-
lárii ZO na Námestí slobody (býv. kataster) pondel-
ky, stredy a piatky od 10.00 do 12.00 hod. Zo sebou 
si prineste členský preukaz.   
• Mesto Púchov ponúka na prenájom nebyt. pries-
tor s rozl. 150,09 m² na Nám. slobody 1401 (SOV) 
z dôvodu skončeného nájmu prevádzkovanej 
reštaurácie. Min. cena za nájom: 40 €/m² za rok 
+ DPH + služby (podľa platných Zásad hospod. a 
nakladania s majetkom mesta Púchov, možnosť 
uplatnenia zliav). Doba nájmu: na dobu určitú na 1 
rok. Výpovedná lehota: 1 mesiac. Osobit. podmien-
ku prenájmu nebyt. priestoru: platenie nájomného 
a služieb súvisiacich s užívaním nebyt. priestoru 
vždy 2 mesiace vopred, prvýkrát  pri podpise zmlu-
vy; konkrétny nebyt. priestor bude spravidla pre-
najatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu 
cenu nájmu, alebo v odôvodnených výnimočných 
prípadoch mestská rada vyberie nájomcu podľa 
ponúkaného účelu nájmu. V prípade, že sa o kon-
krétny nebyt. priestor uchádza len jeden záujemca, 
tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak 
akceptuje minimálne podmienky stanovené tou-
to ponukou. Kont. osoba (obhliadka): L. Loužecký, 
0904 874 638. 
Ponuky o nájom nebyt. priestoru zasielajte na ad-
resu msu@puchov.sk alebo na MsÚ Púchov, Štefá-
nikova 821/21, 020 01 Púchov. 
Termín podania ponuky: do 31. 12. 2018.

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

Historická budova

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

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

9. január 2019

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

Pre veľký záujem opakujeme vynikajúcu komédiu:

15. január 2019

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

(k dispozícii sedenia I. až IV. kategórie)

7. 2. 2019 - SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA: SMETANA, MENDELSSOHN
23. 2. 2019 - G. Verdi - opera DON CARLOS
26. 2. 2019 - komédia APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Cena vrátane dopravy a vstupného I. kategórie: 33 € Na motívy B. S. Timravy

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

NÁŠ ČLOVEK

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

16. február 2019

SND BRATISLAVA: BÁL
Cena vrátane dopravy a vstupného I. kategórie: 32 €

Vynikajúce divadelné predstavenie so silným emocionálnym prežitkom.

TOP komédia!

(Hrajú: K. Magálová, Z. Studenková, D. Mórová, J. Vajda, F. Kovár, J. Oľhová, Ľ. Kostelný a ďalší)

PRIPRAVUJEME:

Komédia

kabátov, búnd, kožuchov, plášťov, 
oblekov, sák a iného tovaru 
v dňoch 7. až 18. 1. 2019 
od pondelka do piatka v čase 9:00 - 17.00 hod.

odevná firma 
ANDREMA - DOMIN Obchodný dom LACHOVEC, 2. posch.

VEĽKÝ 

VÝPREDAJ 
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