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V sobotu 7. decembra 2019 sa v Púchove konal Mikulášsky jarmok s bohatým 
kultúrnym programom, v ktorom v priebehu dopoludnia vystúpili deti z pú-
chovských škôl a poobede Folklórny súbor Váh a Ľudová hudba Váh. Večer pri-
šiel na koči Mikuláš a spolu s anjelom rozdával deťom darčeky pred Divadlom a 
na pešej zóne. Na záver Mikulášskeho jarmoku Púchovčanom zahrala a zaspie-
vala prešovská skupina Hrdza.

Slavomír Flimmel

Fotoreportáž z Mikulášskeho jarmoku
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Rokovanie viedla primátorka Katarí-
na Heneková za účasti sedemnástich 
z celkového počtu devätnástich po-
slancov, chýbali len poslanci R. Hviz-
dák a R. Špaček. V úvode viceprimátor 
Lukáš Ranik navrhol, aby sa stiahol z 
rokovania bod Návrh VZN č. 12/2019 o 
miestnom poplatku za rozvoj v meste 
Púchov, čo poslanci vzápätí schválili. 
Potom zastupiteľstvo schválilo návrh 
Koncepcie práce s mládežou v mes-
te Púchov na roky 2020 - 2027, ktorý 
predstavila riaditeľka CVČ Alena Strýč-
ková.

Pripomienky a dopyty obyvateľov 
mesta
Úvod a záver rokovania zastupiteľstva 
využili na svoju prezentáciu najmä 
neúspešní kandidáti z minuloročných 
volieb. Kritizovali vedenie mesta za 
prípravu rozpočtu na rok 2020, pro-
blémy v mestských spoločnostiach, 
v ZŠ J. A. Komenského a detskej po-
hotovosti. Primátorka mesta Katarí-
na Heneková vo svojom vystúpení 
vysvetlila, že rozpočet bol postavený 
tak, aby neboli dotknuté výhody, 
na ktoré boli Púchovčania zvyknutí. 
Mesto bude naďalej podporovať deti, 
mládež a seniorov - ochraňovať tých 
najzraniteľnejších obyvateľov nášho 
mesta. Na neustále útoky na výšku 
svojho platu odpovedala, že plat jej 
odsúhlasili poslanci mestského zastu-
piteľstva na ustanovujúcom zasadnu-
tí, pričom jeho výška je cca 2.800 eur 
v čistom.

Správy hlavnej kontrolórky mesta
Po prestávke hlavná kontrolórka mes-
ta Marta Kavecká predniesla kontrolu 
plnenia uznesení z minulých zasad-
nutí, Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra mesta Púchov na prvý 
polrok 2020 a Správu z kontroly hos-
podárenia mestskej spoločnosti MŠK 
Púchov, s. r. o., ktoré poslanci schválili 
rovnako ako odmenu hlavnej kont-
rolórky za obdobie júl až december 
2019. V roku 2020 kontrolórka zame-
ria svoju kontrolnú činnosť na mest-
ský úrad, Základnú školu Gorazdova, 
Materskú školu 1. mája a na návrh 
poslanca E. Filu vykoná kontrolu po-
skytnutej dotácie MŠK Púchov, s. r. o. 
na vodovodnú prípojku pre Tenisový 
klub Púchov.

Zmena VZN o miestnych daniach
Po schválení Plánu legislatívnej čin-

nosti Mestského zastupiteľstva Pú-
chov na rok 2020 pristúpili poslanci k 
rokovaniu o nepopulárnom zvyšova-
ní daní. Návrhom dodatku VZN mesto 
upravuje sadzby dane z nehnuteľ-
ností týkajúce sa stavieb na bývanie, 
chát a bytov. Podľa dôvodovej sprá-
vy „mesto pristúpilo k tejto úprave 
z dôvodu optimalizácie daňových 
sadzieb, zohľadnenia vplyvu inflácie 
a dopadov zákonných zmien. Napo-
sledy mesto upravovalo sadzby dane 
z bytov na rok 2009, a to z dôvodu 
prechodu na menu Euro. Legislatívne 
úpravy schválené v roku 2019 výraz-
ne ovplyvňujú daňové príjmy miest 
a obcí a tieto dopady tlačia mestá a 
obce výpadok príjmov nahrádzať z 
iných zdrojov.“

Obavy, že na zastupiteľstvo prídu 
davy nespokojných občanov sa ne-
potvrdili. Návrh VZN č. 11/2019, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o 
miestnych daniach pre mesto Púchov 
síce prináša zvýšenie daní, ale keďže 
Púchov mal doteraz daň z nehnuteľ-
nosti pre občanov veľmi nízku, tak 
jej zvýšenie nepredstavuje v absolút-
nych číslach také katastrofické daňo-
vé zaťaženie, o akom sa píše na soci-
álnych sieťach.

Ročná daň z bytov v Púchove vzrastie 
od roku 2020 z 0,1611 €/m² na 0,25 €/
m², ale stále bude patriť k najnižším 
na Slovensku. Rovnako sa zvýšia aj 
dane za stavby na bývanie, za nebyto-
vé priestory nachádzajúceho sa v by-
tovom dome a za nebytové priestory, 
ktoré neslúžia na podnikanie. Ročná 
daň za chaty a stavby na individuálnu 
rekreáciu sa zvyšuje z 0,44 na 0,70 €/
m² a daň z ubytovania z 0,50 €/osoba/
noc na 0,80 €/osoba/noc.

Podľa slov vedúcej ekonomického 
oddelenia mestského úradu Lucie 
Pružinskej rodiny pocítia zvýšenie 
dane bytov v rozmedzí od 3 € do 7 € 
za rok (podľa veľkosti bytu). Vicepri-
mátor L. Ranik návrh podporil s pou-
kazom, že Púchov mal a aj po zvýšení 
bude mať daň z nehnuteľností pre 
občanov jednu z najnižších na Slo-
vensku. Poslankyňa M. Vargová sa v 
diskusii vyjadrila, že návrh nepodporí 
a uviedla príklad Čadce, kde vraj dane 
a poplatky nezvýšili. Poslankyňa A. 
Lazorová ju upozornila na aktuálne 
informácie o tom, že zastupiteľstvo v 
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Čadci ide dane zvyšovať. (Na druhý 
deň zvýšili aj poslanci v Čadci daň z 
nehnuteľnosti pre občanov, pričom 
sadzby daní mali v Čadci doteraz také 
vysoké, ako budú mať občania Pú-
chova až po zvýšení v roku 2020.) 

Primátorka K. Heneková vo svojom 
vystúpení upozornila poslancov, že 
navrhované opatrenia vykryjú milió-
nový výpadok v príjmoch mesta len 
v minimálnej miere a zvyšok musia 
vyriešiť úsporné opatrenia mestské-
ho úradu a mestských spoločností. 
Zastupiteľstvo návrh VZN schválilo 
takmer jednomyseľne.

Schválenie dvoch všeobecne 
záväzných nariadení
Vedúca oddelenia MsÚ Zuzana Brind-
zová predložila návrh VZN č. 12/2019 
o využívaní verejných priestranstiev, 
ktorého cieľom je „dosiahnuť zvýše-
nie bezpečnosti v meste, zlepšenie 
životných podmienok obyvateľov 
mesta, ochraňovať a rozvíjať zdra-
vé životné prostredie, zabrániť jeho 
znečisťovaniu a zlepšovať estetický 
vzhľad mesta.“ V navrhovanom VZN 
došlo k spresneniu pojmu verejné 
priestranstvo a tiež sa špecifikovali 
chodníky, na ktorých je stanovená 
povinnosť čistenia.

Zastupiteľstvo návrh VZN jednomy-
seľne schválilo podobne ako aj návrh 
VZN č. 14/2019 Pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta. Dôvodom aktuali-
zácie VZN bola potreba úpravy pre-

vádzkového času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb v prevád-
zkach a aj zmeny v legislatíve. Vo VZN 
sú definované základné povinnosti 
podnikateľa pri určovaní času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb 
a pre celé územie mesta je jednotne 
stanovená všeobecná prevádzková 
doba.

Zvýšenie parkovného v meste Pú-
chov
Ďalším diskutovaným bodom bol 
návrh VZN č. 15/2019 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií. Predkladateľka vedúca 
oddelenia MsÚ Alena Vavrová v odô-
vodnení uviedla: „Pri stanovení výšky 
poplatku za dočasné parkovanie boli 
zohľadnené aj výšky cien parkovného 
v okolitých mestách s porovnateľným 
počtom obyvateľov ako mesto Pú-
chov. Úhrada za dočasné parkovanie 
je možná zakúpením parkovacieho 
lístka v parkovacích automatoch, zak-
úpením SMS parkovacieho lístka ale-
bo parkovacej karty.“

Nové ceny ročných parkovacích 
kariet od 1. 1. 2020:
parkovacia karta typu A - 30 €
parkovacia karta typu B - 60 €
parkovacia karta typu C - 15 €
Parkovacia karta typu A je určená 
pre fyzické osoby s trvalým pobytom 
v meste Púchov a podnikateľov so 
sídlom firmy v Púchove. Parkovacia 
karta typu B pre fyzické osoby, ktoré 
nemajú trvalý pobyt v meste Púchov 

Posledné tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 4. decembra 2019 
v Divadle Púchov. 
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a podnikateľov, ktorí nemajú sídlo fir-
my v Púchove. Parkovacia karta typu 
C je určená pre občanov, ktorí sú drži-
teľmi preukazu ZŤP a zároveň nemajú 
zákonný nárok na parkovací preukaz 
zabezpečujúci bezplatné parkovanie.
Parkovné sa bude od 1. 1. 2020 vy-
berať na území celého mesta okrem 
Hrabovky, Horných Kočkoviec, Kolon-
ky, Vŕšku, Nosíc, Nových Nosíc, Zás-
kalia, Cérova, Viesky, Ihríšť a Hoštinej. 
Cena hodinového parkovného (môže 
sa platiť SMS-kou alebo lístkom z au-
tomatu) bude po novom 1,00 €, pri-
čom na hlavnom parkovisku na Hollé-
ho ul. bude cena 2,00 €. Okrem ročnej 
parkovacej karty a hodinového lístka 
je tiež možné si zakúpiť kartu na 10 
dní za cenu 10,00 €.

Pri zakúpení parkovacej karty typu 
A je zároveň obyvateľom s trvalým 
pobytom v meste Púchov daná mož-
nosť využívať mestskú autobusovú 
dopravu zakúpením si ročného pred-
platného cestovného lístka prostred-
níctvom dopravnej karty so zľavou 
vo výške 50 % z ceny. Zastupiteľstvo 
schválilo návrh VZN 15-mi hlasmi, ne-
podporili ho len dvaja poslanci. 

Poslanci schválili tiež Cenový výmer č. 
1/2019 Mestskej autobusovej dopra-
vy, ktorý od 1. 1. 2020 zvyšuje cenu 
plného občianskeho cestovného 
lístka zakúpeného prostredníctvom 
dopravnej karty, držiteľa Púchovskej 
čipovej karty z 0,40 € na 0,50 €. Mení 
sa tiež výška ceny plného občianske-
ho cestovného lístka zakúpeného 
priamo u vodiča v dopravnom pros-
triedku z 0,50 € na 0,80 €.

Dotácie na žiakov škôl a školských 
zariadení
Poverená vedúca školského oddele-
nia MsÚ Daniela Gabrišová predložila 

poslancom návrh VZN č. 16/2019 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy alebo 
školského zariadenia zriadených na 
území mesta Púchov pre rok 2020. 
Poslanci diskutovali najmä o pozme-
ňovacom návrhu poslanca V. Karasa, 
ktorý navrhol, aby súkromné a cir-
kevné školy a školské zariadenia mali 
dotácie vo výške nie doterajších 88 
% ale 94 % výšky dotácie mestských 
škôl. Poslanci jeho návrh 11-mi hlasmi 
schválili a celkový návrh VZN hlasova-
ním podporilo 14 poslancov.

VZN o prevode vlastníctva bytov 
vo vlastníctve mesta
Zastupiteľstvo prerokovalo a schváli-
lo návrh VZN, ktoré určuje ceny bytu 
alebo podielu na pozemku vo vlast-
níctve mesta pri ich prípadnom pre-
daji. Po novom ich cena bude stano-
vená dohodou vo výške všeobecnej 
hodnoty určenej znaleckým posud-
kom vyhotoveným podľa príslušných 
predpisov o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku. Z ceny stanovenej 
znaleckým posudkom bude možné 
poskytnúť nadobúdateľovi zľavu za 
každý ukončený rok nájmu vo výške 
3 % zo všeobecnej hodnoty určenej 
znaleckým posudkom, najviac však 
20 % zo všeobecnej hodnoty určenej 
znaleckým posudkom. Žiadosť o pre-
vod bytu môže podať len nájomca, 
ktorý má s prenajímateľom uzatvo-
renú zmluvu o nájme bytu na dobu 
neurčitú. VZN sa netýka mestských 
bytov určených na sociálne bývanie, 
ktoré boli postavené so štátnou do-
táciou.

Zvýšenie podpory pri narodení 
dieťaťa 
Poslanci schválili Zásady podpory 
mladých rodín, podľa ktorých Mesto 

Púchov poskytuje finančnú podpo-
ru pri narodení dieťaťa za účelom 
hmotnej podpory a pomoci pri 
výkone rodičovských práv a povin-
ností manželom, ako rodičom die-
ťaťa, matkám žijúcim v partnerskom 
vzťahu bez uzatvorenia manželstva, 
osamelým matkám a ovdoveným 
matkám, alebo otcom, tiež osobe, 
ktorej bolo dieťa zverené do pestún-
skej starostlivosti. Finančná podpora 
mesta na prvé dieťa bola zvýšená 
zo 100 € na 200 €, na každé ďalšie 
bude výška podpory 100 € (doteraz 
to bolo 66 €).

Rozpočet Mesta Púchov na rok 
2020 a úprava rozpočtu 2019
Hlavným bodom rokovania zastu-
piteľstva bol návrh Rozpočtu Mesta 
Púchov na rok 2020 a výhľadu na 
roky 2021 a 2022. Návrh predloži-
la Lucia Pružinská, ktorá rozpočet 
predstavila ako prebytkový, kapi-
tálový rozpočet ako schodkový, 
financovaný z prebytku bežného 
rozpočtu. Celkové príjmy rozpočtu 
na rok 2020 sú navrhnuté vo výške 
19.153.556 €, výdavky 19.153.148 €. 
Príjmy bežného rozpočtu predsta-
vujú sumu 18.169.695 €, výdavky sú 
v sume 17.526.700 €, prebytok bež-
ného rozpočtu predstavuje sumu 
642.995 €. Kapitálové príjmy sú v 
sume 552.184 €, kapitálové výdav-
ky predstavujú sumu 1.050.911 €, 
schodok kapitálového rozpočtu je 
vo výške -498.727 €, bude financo-
vaný z prebytku bežného rozpočtu.

Mesto plánuje najväčšie výdavky 
v programoch Školstvo (9.095.956 
€), Životné prostredie (1.439.150 €), 
Šport (1.384.000 €), Kultúra (774.850 
€), Sociálne služby (662.890 €), Bez-
pečnosť (647.769 €), Bývanie a ob-
čianska vybavenosť (506.800 €) a 

Doprava (437.500 €). Rozpočet je 
postavený s výnimkou grantov na 
vlastných prostriedkoch – úspore 
výdavkov a zvýšených príjmoch. 
Mesto v rozpočte nepredpokladá 
nové úvery. Poslanci po diskusii vzali 
na vedomie stanovisko hlavnej kon-
trolórky a rozpočet schválili takmer 
jednomyseľne. 

Zastupiteľstvo v ďalšom bode prero-
kovalo a schválilo úpravu rozpočtu 
Mesta Púchov roku 2019. Išlo o pre-
rozdelenie finančných prostriedkov 
z rezervy školstva pre jednotlivé 
školy a školské zariadenia, presun fi-
nančných prostriedkov do položiek 
čistenie mesta a údržba verejnej ze-
lene PTSM, s. r. o. a zvýšenie dotácie 
pre Púchovskú kultúru, s. r. o.

Správa o školstve a informácia o 
investičných akciách
Správu o výsledkoch a podmien-
kach výchovno – vzdelávacej čin-
nosti škôl za školský rok v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Púchov za 
školský rok 2018/2019, ktorú vypra-
covala Viera Češková poslanci vzali 
na vedomie a delegovali Miroslava 
Bučka a Vieru Češkovú za členov do 
Obecnej školskej rady Púchov na 
funkčné obdobie r. 2019 - 2023.

Informácia o investičných akciách 
vypracoval a predniesol zastupi-
teľstvu vedúci oddelenia MsÚ Mi-
roslav Svorada. Najväčšou akciou je 
realizácia prístavby a zateplenia Ma-
terskej školy Lienka na Ul. 1.mája fir-
mou MIPE Invest, s. r. o. za 366.399 €, 
ktorá sa nedávno začala a jej ukon-
čenie je plánované na máj 2020.

Záver rokovania zastupiteľstva
Poslednými bodmi rokovania mest-
ského zastupiteľstva boli Dotácie, 
Predaj, kúpa, Nájom a správy o čin-
nosti mestských spoločností, MsP a 
MsÚ. Poslanci schválili dotáciu pre 
MŠK Púchov s. r. o. na zabezpeče-
nie športovej činnosti futbalového, 
hokejového a volejbalového klubu 
a financovanie športových objek-
tov na rok 2020 vo výške 1.316.000 
€. Púchovská kultúra s. r. o. dostala 
dotáciu 555.000 € na financovanie 
verejnoprospešných kultúrnych, vz-
delávacích a záujmových činností, 
prevádzky kultúrnych objektov, vy-
dávanie Púchovských novín, vysiela-
nie Púchovskej televízie a na prevá-
dzku informačného centra.

Po bodoch Rôzne a Interpeláciách 
občanov a poslancov sa rokovanie 
zastupiteľstva ukončilo. Ďalšie za-
sadnutie mestského zastupiteľstva 
sa koná 26. februára 2020.

Slavomír Flimmel
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Po dvoch rokoch zorganizoval púchovský detský domov „Stretnutie 
dobrých ľudí“, ktoré organizuje ako poďakovanie všetkým sponzorom 
a spolupracovníkom, na ktorom sa predstavili aj samotné deti. Za mes-
to Púchov, ako partnerskú organizáciu, prijala pozvanie aj primátorka 
Katarína Heneková. Záverečnú bodku milého stretnutia dalo Divadielko 
pod Balkónom, ktoré prišlo potešiť deti vyrastajúce bez rodičov až z Ban-
skej Bystrice.
Vynútenú prestávku v pravidelnom cykle vianočných posedení si vyžiadala 
rekonštrukcia kanalizácie a kúrenárskych rozvodov, ktorej sa toto zariadenie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dočka-
lo po 87-mich rokoch. Púchovský detský domov sa od januára 2019 nazýva 
Centrum pre deti a rodiny Púchov. Jeho kapacita je 37 detí. V centre sú 
umiestnené dve špecializované samostatné skupiny - pre deti s duševnými 
poruchami i pre ťažko zdravotne postihnuté deti. Cetrum má ešte detašované 
pracovisko v Horných Kočkovciach, kde je umiestnená samostatná skupina 
v rodinnom dome a šesť profesionálnych náhradných rodín v okruhu cca 50 
kilometrov od Púchova a pre terénnu a ambulantnú prácu dve detašované 
pracoviská v Púchove a Považskej Bystrici.

Slovenský červený kríž Územný spo-
lok Žilina ocenil 308 bezpríspevko-
vych darcov krvi z okresov Púchov a 
Považská Bystrica bronzovými, strie-
bornými, zlatými a diamantovými pla-
ketami MUDr. Jana Janského a takisto 
najvyššími oceneniami bezpríspevko-
vych darcov vôbec - medailami MUDr. 
Jána Kňazovickeho.

V púchovskom divadle ocenenia dar-
com krvi odovzdali predseda Územ-
nej rady SČK Žilina Peter Martinek a ri-
aditel SČK ÚS Žilina Peter Brňák spolu 
s primátorkou Katarínou Henekovou. 
V príhovoroch všetci traja vzdali hold 
ich ušľachtilosti a nezištnosti pomá-
hať prostredníctvom darovania vlast-
nej krvi. Darcovia z okresov Púchov a 
Považská Bystrica spadajú do pôsob-
nosti žilinského SČK a keďže pred ča-
som prestala fungovať jeho považsko-
bystrická pobočka, plakety darcovia 
z týchto okresov dostávali napríklad 

Zľava konateľ MŠK Púchov Š. Ondrička, prednostka MsÚ Púchov I. Brin- 
dzová, Miroslav Šatan, K. Heneková, viceprimátor L. Ranik, R. Pavlikovský,  
D. Kosová, Peter Žiačik a Miroslav Sivý.

Dobrovoľným darcom kvi odovzdali aj tie najvyššie ocenenia
poštou. „Mala som takéto avíza od 
nich samotných, a preto sme ešte 
na jar iniciovali stretnutie s naším 
územným spolkom Slovenského čer-
veného kríža, ktorý má sídlo v Žiline. 
Okrem spolupráce napríklad pro-
stredníctvom potravinovej pomoci, 
bol tento slávnostný večer, kedy boli 
dobrovoľným darcom krvi odovzda-
né ocenenia, ďalším vyústením našej 
spoločnej súčinnosti,“ vysvetľuje pri-
mátorka Katarína Heneková.

Kvôli veľkému počtu ocenených pri-
nášame aspoň zoznam tých, ktorí si 
prevzali v hierarchii oceňovania bez-
príspevkovych darcov tie najvyššie 
ocenenia. Všetkým oceneným patrí 
naša veľká vďaka, hlboká úcta a obdiv.

Kňazovickeho medaila (nárok má 
žena za 80 odberov a muž za 100): Ja-
roslav Beňo, Peter Engvy, Otto Kudlej, 
Peter Juris.

Diamantová Jánskeho plaketa (60 
odberov ženy, 80 odberov muži): Ľu-
dovít Šebo, Pavol Viavec, Zdenka Krší-
ková, Ladislav Hrenák, František Příko-
pa, Anna Vančová, Juraj Fedor.

-msu-tm-

Stretnutie dobrých ľudí Za vianočný punč pre manželov 
Staňovcov vyzbierali 1138,50 eura

Mikulášsky jarmok mal aj chari-
tatívny podtón. Okrem užívania 
si jarmočnej atmosféry, ste mohli 
dobrovoľným príspevkom za po-
hár poctivého vianočného punču 
prispieť na podporu manželov 
Staňovcov, ktorí sa kvôli podlo-
menému zdraviu ocitli v neľahkej 
situácii.
Dobrý zámer nevyšiel nazmar, počas 
jarmoku sa podarilo vyzbierať presne 
1138,50 eura. Vianočný punč varili a 
od rána okoloidúcim intenzívne 
ponúkali poslanci mestského zastu-
piteľstva spolu s pracovníkmi mest-
ského úradu. ĎAKUJEME.



organizátor: 
MESTO PÚCHOV

SILVESTERSILVESTER  
v Púchovev Púchove

31. 12. 2019

areál na Dvoroch 
(pri Tescome) od 18:00 h

Československé aj svetové hity naživo,
 DJ – diskotéka, detský program, 
vítanie nového roku, ohňostroj 

Moderátor: Milan „Yetti“ Kováčik a občerstvenie zabezpečené:-)  
Vstup do areálu bude umožnený len bez sklenených fliaš, pyrotechniky a zbraní.

vstup voľný
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Investičné akcie mesta z konca roku 2019 

Rozšírenie kapacity Materskej školy 
„Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove, 
vďaka ktorej pribudne priestor pre 
20 detí. Projekt je podporený Mini-
sterstvom pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka a Európskym fondom re-
gionálneho rozvoja sumou 246.050 
eur, celkové výdavky projektu sú 
plánované na 395.543 eur. Ukonče-
nie realizácie hlavných aktivít projek-
tu, ktorý realizuje firma MIPE Invest,  
s. r. o., je plánované na máj 2020.

Postavenie piatich nových autobuso-
vých prístreškov na nástupišti pred 
Continentalom, v Horných Kočkovci-
ach, Hoštinej, Vieske-Bezdedov a na 
Ulici Hoštinská. Zákazku v celkovej 
hodnote 18.840 eura realizovala v 
októbri a novembri 2019 firma ABRIS 
SK, s. r. o. so sídlom v Michalovciach.

Sanácia havárie v Keblí - stavba opor-
ného múru.

Úprava odvodnenia parkoviska na 
Ulici Mládežnícka.

Zabezpečenie garážového prístrešku 
pre hasičskú techniku v Ihrišti.

Zdroj: MsÚ Púchov

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestské-
ho úradu v Púchove v poslednom období riešilo nasledovné investičné projekty: 
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Mestská polícia

Vodič v Beluši zrazil pri cúvaní dve deti 

Polícia hľadá svedka požiaru 
automobilu v Púchove 

Jazda automobilom v zime má svoje špecifiká, 
polícia pripomína zásady bezpečnej jazdy

Polícia informuje

V čase, kedy dôjde k zmene poveternostných 
podmienok (nasneží, prudko sa ochladí a pod.), za-
znamenávame zvýšený počet dopravných nehôd 
a škodových udalostí. Veľa vodičov totiž jazdí po 
zamrznutých alebo zasnežených cestách rovnakou 
technikou jazdy, ako po suchých cestách a spamäta-
jú sa až vtedy, keď v zákrute dostanú šmyk, alebo sa 
pri brzdení kĺžu ďalej po ceste.  Kým sa vodiči adaptu-
jú na nové podmienky, odnesú si to veľakrát plechy 
vozidiel, v horšom prípade vodiči a ich spolujazdci 
alebo chodci. 

Vzhľadom k tomu chceme vodičom pripomenúť 
niektoré zásady jazdy po zimných cestách:

• Na cestu v zimnom období si vyhraďte viac času,
• v prípade snehových kalamít, poľadovice a po-

dobne, ak je to možné, cestu radšej odložte,
• samozrejmosťou by už mali byť zimné pneumati-

ky na vozidle,
• pred jazdou sa postarajte o to, aby ste nemali na 

oknách námrazu. Očistiť škrabkou treba však nielen 
čelné okno, ale aj bočné okná. Nezabudnite ani na 
zadné okno,

• ak je auto zasnežené, odstráňte sneh z celej karo-
série, aby sa vám pri brzdení nezošuchol zo strechy 
na predné okno, ale aj preto, aby ste odletujúcimi 
kusmi snehu či ľadu nespôsobili nepríjemnosti iným 
vodičom,

• rešpektujete svoje schopnosti a s rezervou berte 
schopnosti ostatných vodičov, 

• pozorne sledujte okolie, 
• udržiavajte väčší odstup od vozidiel idúcich pred 

vami, 
• jazdite pomalšie, 
• vyvarujte sa prudkej akcelerácie, náhlemu brzde-

niu a prudkým zmenám smeru jazdy,
• zvýšenú pozornosť venujte predchádzaniu, ob-

chádzaniu vozidiel zabezpečujúcich zimnú údržbu 
ciest (sypače, pluhy),

• pozornosť venujte chodcom. V prípade, že ne-
budú odhrnuté chodníky, môžu sa vo zvýšenej miere 
pohybovať po cestách,

• dodržujte väčší bočný odstup od cyklistov, ktorých 
predchádzate, alebo obchádzate, jazda na bicykli v 
zime je náročnejšia ako v lete.                KR PZ Trenčín

V nedeľu 1. decembra v čase o 19.00 hod. došlo  k 
dopravnej nehode  v obci  Beluša na parkovisku pri 
dome služieb. K dopravnej nehode malo dôjsť tak, 
že 27-ročný vodič pri vedení osobného auta zn. Ford 
Focus v dôsledku nesprávneho spôsobu otáčania a 
cúvania, zadnou časťou vozidla narazil do  chodcov, 

ktorí prechádzali za vozidlom v smere od miestne-
ho trhoviska k budove obecného úradu v Beluši. Pri 
dopravnej nehode došlo k dvom ľahkým zraneniam 
detí vo veku 11 a 10 rokov. Alkohol u vodiča nebol 
zistený. 

KR PZ Trenčín

Považskobystrickí dopravní policajti na ceste I/49 v 
obci Púchov, časť Vieska – Bezdedov namerali vozi-
dlo Fiat Ducato, ktorého vodič jazdil rýchlosťou 101 
kilometrov za hodinu, čím prekročil maximálnu po-
volenú rýchlosť jazdy v obci o 51 kilometrov. Za pre-
kročenie rýchlosti mu bola uložená bloková pokuta 

500 eur, ktorú zaplatil v hotovosti. Okrem merania 
rýchlosti, kde policajti vodičov zastavia, bude polícia 
využívať aj objektívnu zodpovednosť. To znamená, 
že policajti vinníka nezastavia na mieste, ale pošlú 
mu rozhodnutie o sankcii. 

KR PZ Trenčín 

V obci prekročil rýchlosť o 51 km/hodinu

Vodič na dodávke jazdil po Vieske-Bezdedove rýchlosťou 101 kilometrov za hodinu. Za prekročenie rýchlosti o 51 
kilometrov za hodinu zaplatil 500-eurovú pokutu.                  FOTO: KR PZ Trenčín 

Považskobystrický vyšetrovateľ začal trestné stí-
hanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci. 
Doposiaľ nezistený páchateľ dňa 22. novembra 
na parkovisku oproti materskej škole na Mládež-
níckej ulici v Púchove vo večerných hodinách 
horľavou látkou zapálil zaparkované vozidlo Peu-
geot Boxer. V dôsledku požiaru došlo k zhoreniu 
motorovej časti vozidla a k zadymeniu nákladné-
ho priestoru vozidla. Požiarom vznikla škoda asi 
18.000 eur a zadymením naloženého tovaru v 
dodávke vznikla škoda asi 10.000 eur. 

Okrem toho od horiacej dodávky došlo k po-
škodeniu vozidla Dacia Sandero, ktoré parkovalo 
vedľa Peugeotu. Majiteľovi Dácie vznikla škoda 
asi 1000 eur. Celková škoda na vozidlách i tovare 
bola predbežne vyčíslená na 29.000 eur.

Kriminalisti žiadajú verejnosť o pomoc pri ziste-
ní totožnosti svedka, ktorého zachytili kamery na 
čerpacej stanici. Jeho výpoveď nám môže pomô-
cť k objasneniu skutku.          KR PZ Trenčín

Hrozilo mu podchladenie
Hliadka mestskej polície zistila priestupok na 

Ulici obrancov mieru – prespávanie na verejnom 
priestranstve. Dopustil sa ho Púchovčan, ktorého 
mestská polícia na mieste vyriešila napomenu-
tím. Keďže mužovi hrozilo podchladenie, hliadka 
privolala lekárskych záchranárov, ktorí ho odviezli 
do považskobystrickej nemocnice. 

Nedodržal záverečnú
O pol druhej nadránom preverovala hliadka 

mestskej polície telefonické oznámenie o rušení 
nočného pokoja hlasnou hudbou v bare na Po-
žiarnej ulici. Hliadka na mieste zistila priestupok 
proti verejnému poriadku, čašníka z baru potres-
tali blokovou pokutou. 

Padne upozornenie od mestských policajtov 
na úrodnú pôdu? 

Mestskí policajti riešili osobné oznámenie ženy 
z Púchova, podľa ktorej jej opitý muž z Púchova 
vulgárne nadáva a stále sa na niečo sťažuje. Mes-
tských policajtov poprosila, aby muža upozornili 
na nevhodné správanie. Hliadka najskôr muža 
hľadala v mieste bydliska, tam nebol, no našli 
ho v pohostinstve na Komenského ulici. Mestskí 
policajti ho upozornili na slušné správanie, muž 
prisľúbil, že jeho správanie voči oznamovateľke sa 
už nebude opakovať.   
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Komenčák si pripomenul šesťdesiate narodeniny
Milí tuná natlačení pozor dávajte,
pieseň o tej našej škole si vypočujte.
Pár rôčkov dozadu, asi tak 60,
sa jej brány otvorili úplne prvýkrát.

To je prvá strofa z hymny, ktorú súčas-
ní žiaci ZŠ J. A. Komenského nacvičili a 
zaspievali na záver slávnostnej akadé-
mie, ktorú škola zorganizovala v rámci 
osláv 60-teho výročia založenia.

Krátke retrospektívne video pripo-
menulo najdôležitejšie momenty v 
živote tejto na území mesta Púchov 
najstaršej základnej školy. Do zre-
konštruovanej školskej telocvične v 
piatok 6. decembra poobede merali 
cestu nielen jej súčasní pedagógovia, 
nepedagogickí zamestnanci, spo-
lupracovníci, ale aj tí, ktorí sú už na 
zaslúženom odpočinku, ako aj bývalí 
žiaci.

„Pred šesťdesiatimi rokmi dostalo 
mesto Púchov jeden z najkraších via-
nočných darčekov. Bolo to totiž prá-
ve v adventnom období, kedy škola 
bola postavená a hneď začiatkom 
nasledujúceho roka otvorila svoje 
brány aj pre žiakov,“ uviedla v prího-
vore Katarína Heneková, primátorka 
mesta Púchov, ktoré je jej zriaďova-
teľom. Pripomenula výrazné investí-
cie, ktoré mesto vložilo práve do tejto 
školy, či už išlo v minulom období o 
jej kompletné zateplenie a výmenu 
okien, rekonštrukciu telocvične, ďalej 
výrazné nedávne investície len z leta 
tohto roku, kedy mesto zrealizovalo 
kompletnú výmenu vzduchotechni-
ky a elektrických rozvodov v školskej 
kuchyni. Aktuálnym projektom je 
takisto investícia v hodnote viac ako 
120 tisíc eur na zlepšenie technické-
ho vybavenia odbornej učebne fyziky 
a odbornej učebne polytechniky tejto 
školy, na ktorý mesto získalo podstat-
nú časť financií z eurofondov.

Primátorka zároveň do rúk súčasnej 
riaditeľky školy Miroslavy Lapšovej 
odovzdala jubilujúcej škole finančný 
dar vo výške 500 eur.

V súčasnosti Základnú školu Jana 
Amosa Komenského v Púchove na-
vštevuje 409 žiakov a vyučuje na nej 
46 pedagógov, 15 zamestnancov je 
nepedagogických. V rovnaký deň ako 
slávnostnú akadémiu „Komenčák“ 
zorganizoval deň otvorených dverí 
pre širokú verejnosť. Jubilujúcej škole 
želáme skvelých pedagógov a vyni-
kajúcich žiakov!

Zdroj: www.puchov.sk

V pripravenom videu, ktoré bolo pre-
mietnuté na oslave narodenín ZŠ J. A. 
Komenského, sa škola sama predsta-
vila a zaspomínala na svoje najdôleži-
tejšie okamihy histórie takto:
• Som Základná škola Jana Amosa Ko-
menského a som najstaršou školou v 
Púchove. V školskej kronike sa uvádza, 
že som bola skolaudovaná 9. decembra 
1959 a prví žiaci sa v mojich priestoroch 
ocitli 4. januára 1960, kedy ich privítala 
prvá riaditeľka školy, pani Květoslava 
Bártová. 
• Áno, čas naozaj rýchlo beží a dnes je 
to už 60 rokov, odkedy stojím na tom-
to mieste, čo sa otvorili moje brány a 
zaznelo prvé oficiálne zvonenie. S pri-
búdajúcimi rokmi som menila svoju 
podobu i zameranie.
• K základnej budove neskôr pribudli 
ďalšie.
Školská jedáleň, kuchyňa a družina, 
prístavba telocvične a školské dielne 
boli dokončené v roku 1967.
• V roku 1982 bola zriadená prvá trie-
da s rozšíreným vyučovaním cudzieho 
jazyka.
• Tiež ma potešila celková rekonštrukcia 
strechy základnej budovy, ktorá bola 
dokončená v roku 1990.
• V roku 1997 boli v mojich priestoroch 
zriadené prvé športové triedy so zame-
raním na futbal a hádzanú.
• V mojej kronike je zaznamenaná aj 
zmena názvu, keď mi v školskom roku 
2002 -2003 Ministerstvo školstva Slo-
venskej republiky udelilo názov Základ-
ná škola Jana  Amosa Komenského.
• Multifunkčné športovisko a ihrisko 
s umelou trávou bolo za telocvičňou 
vybudované v roku 2006 a slúži nielen 
mojim žiakom, ale v popoludňajších 
hodinách aj širokej verejnosti.
• Mám teda svoju históriu a tradíciu, 
roky však na mne nebadať.
• V tejto chvíli sa cítim ako vážená 
dáma, krajšia, chvíľami si pripadám aj 
mladšia, hoci mám aj boľavé miesta.
• Dnes teda oslavujem, ale škola to nie 
je len názov a budova, to sú aj žiaci, 
učitelia, rodičia, atmosféra, spoločne 
strávené chvíle, mnoho spomienok a 
zážitkov.
• Za tých 60 rokov prešlo mojimi 
priestormi tisíce detí dychtivých po 
vzdelaní, po nových skúsenostiach a 
priateľstvách. Dnes sú z nich úspešní 
podnikatelia, športovci, lekári, učitelia, 
majstri vo svojom odbore.
• Spomínam v tejto chvíli s úctou aj 
na stovky pedagógov, ktorí stáli za 
katedrou a odovzdávali žiakom svoje 
vedomosti a skúsenosti. Všetkým sa im 
chcem za ich prácu a snahu pripraviť 
a nasmerovať deti do ďalšieho života, 
úprimne poďakovať.

A akou školou som dnes?
• Som moderná, otvorená svetu, so 
svojimi žiakmi sa zapájam do rôznych 
projektov, súťaží, v ktorých už tradične 
dokazujú svoje výborné vedomosti, 
schopnosti i kreativitu. V popoludňaj-
ších hodinách ponúkam svoje priestory 
rôznym mimoškolským  aktivitám, kr-
úžkom, športovým i vzdelávacím.
• Som školou s 21 triedami a po mojich 
priestoroch sa denne prechádza 409 
žiakov. Po vyučovaní deti pracujú v 
šiestich   oddeleniach školského klubu. 
V siedmich športových triedach vyras-
tajú naše budúce hokejové hviezdy.

Mám 61  zamestnancov, z toho 46 pe-
dagógov.

A čo by som si k svojmu výročiu želala?
Predovšetkým veľa slušných, veselých 
a šťastných žiakov, ktorí túžia po vedo-
mostiach, tiež si želám, aby som v du-
chu svojich tradícií kráčala k ďalším 
úspechom, aby učitelia boli hrdí na 
svojich žiakov a žiaci a ich rodičia na 
svoju školu. A tiež by ma potešil mešec 
peňazí, ktoré by pomohli zahojiť moje 
boľavé miesta, aby som mohla roz-
kvitať a pretrvať ešte ďalších aspoň 60 
rokov.            Zdroj: ZŠ J. A. Komenského

Kandidačné presbyterstvo cirkevné-
ho zboru na svojom zasadnutí dňa 
29. 11. 2019 jednohlasne schválilo 
br. Dušana Cinu ako kandidáta na 
zborového farára cirkevného zboru 
Púchov. Dušan Cina sa v nedeľu 8. 
decembra 2019 predstavil cirkev-
nému zboru na službách Božích v 

2. adventnú nedeľu, kedy poslúžil 
liturgiou i zvesťou Božieho Slova. O 
zvolení Dušana Cinu za zborového 
farára rozhodne volebný zborový 
konvent, ktorý je naplánovaný na 
január 2020.

Slavomír Flimmel

Predstavenie kandidáta na zborového 
farára cirkevného zboru ECAV Púchov
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Moravská 687/11
(pamätná fara pri OD Lachovec)

020 01 Púchov
mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744
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Vernisáž výstavy Duch krajiny 
- Duchoviny
Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa v di-
vadle Púchov konala vernisáž v spo-
ločnej výstavy žiakov a študentov 
Základnej umeleckej školy Púchov 
a Spojenej školy Púchov. Výstava 
predstavila prácu žiakov základnej 
umeleckej školy z výtvarného plené-

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

JAMA DERAVÁ
18. december 2019 (streda)

+BONUS: Staromestské
     vianočné trhy!

www.artravel.sk       0907 074 694

Cena: 29 € dospelý, 23 € senior, študent

DIVADLO ASTORKA KORZO BRATISLAVA:
Divadlo + vianočné trhy!

21. december 2019 (sobota)

(móda, obuv, potraviny...)
Cena: 22 €

VIANOČNÉ ZÁMOCKÉ TRHY na Zámku
SCHLOSS HOF a nakupovanie pre oneskorencov
V RAKÚSKOM CENTRE PARNDORF

Predvianočné Rakúsko!

15. január 2019 (streda) Naša premiéra!

PREDANÁ NEVESTA
Cena s dopravou a vstupným:  od 23 €

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO 
BRATISLAVA:

22. február 2019 (sobota) Premiéra!

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
BRATISLAVA: RUSALKA
Cena s dopravou a vstupným:  od 27 € 

Záj�dy ako skvelý vianočný darček!

Hrajú: Z. Kronerová, A. Šišková, B. Farkaš, M. Miezga, L. Latinák, J. Kemka,
R. Jakab, M. Labuda ml. a ďalší.

(komédia)

(opera, Bedřich Smetana)

(opera, Antonín Dvořák)

ra 2019, kde vytvárali tkané objekty. 
Študenti Spojenej školy Púchov 
spracovali tematiku „ducha krajiny“ 
do podoby textilných šperkov. Vý-
stava potrvá do 13. 1. 2020.

Slavomír Flimmel

V piatok 6. decembra 2019 dopolud-
nia zavítala do všetkých mestských 
materských škôl (MŠ Chmelinec, MŠ 
Mládežnícka, MŠ Požiarna 1292, MŠ 
Požiarna 1291, MŠ 1.mája, MŠ Nosice 
a MŠ Slovanská) primátorka Katarína 

Heneková so sprievodom a deťom 
doniesla mikulášske balíčky. Deti sa 
pred návštevou z radnice predviedli 
detskými básničkami, vtipmi, piesňa-
mi a tancom. 

-sf-

Mikuláš v materských školách
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Štedré Vianoce 
s CK Riatour
Leto 2020

Najpestrejší výber
Najvyššie zľavy do 31.12.2019
Letecké  zájazdy zľava do 45%

alebo 2 deti zadarmo!
Autobusové zájazdy 

s odchodmi z Púchova!
Tie najlepšie  ponuky sú  vypredané najskôr !   

Informácie Vám poskytneme v CK Riatour  oproti  Bille Moyzesova 1744, Púchov 
tel. 0910 509852, 0905 207852 alebo žiadajte ponuky mailom riatour@riatourck.sk

Všetky ponuky nájdete na www.riatour.com

OTVORENÝCH
DEŇ 
DVERÍ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB V PÚCHOVE

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc 
– obdobie pranostík a povier“

Pozývame Vás – žiakov ZŠ, Vašich
rodičov, ale i širokú verejnosť na...

Príďte sa presvedčiť na vlastné oči o profesionálnej
príprave našich študentov. Tešíme sa na vás!

13. 12. 2019
8.00 - 13.00 h.

V priestoroch SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264 v Púchove
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Aj v tomto školskom roku Stredná 
odborná škola obchodu a služieb v 
Púchove pripravila pre žiakov základ-
ných škôl tvorivé dielne. Tentokrát 
sme privítali na našej škole 15 žiakov 
8. ročníka Základnej školy Jána Amosa 
Komenského v Púchove. 

Žiaci okrem získania základných infor-
mácií o škole, študijných a učebných 
odboroch od výchovnej poradkyne 
Mgr. Golejovej si mohli vyskúšať svo-
je zručnosti v tvorení a výzdobe cuk-
rárenských výrobkov, ale i v príprave 
eventov. Naši odborní učitelia spolu 
so svojimi žiakmi ich zasvätili do tajov 
stolovania, flambovania a študent 2. 
ročníka nadstavbového štúdia, víťaz 
mnohých carvingových súťaží, Erik 
Šamaj, im predviedol aj ukážku carvin-
govej techniky zdobenia. 

Všetky svoje výtvory si síce ihneď 
skonzumovali, ale určite si domov 
odniesli veľa nových skúseností, kto-
rými prekvapia i svojich blízkych. Pre 
dievčatá bola veľkým zážitkom ná-
všteva školskej prevádzky kaderníctva 
Akadémia, kde im žiačky ukázali úče-

sovú tvorbu a študentky odboru koz-
metik im predviedli základy starostli-
vosti o ruky a nechty, ktoré si aj samy 
na sebe vyskúšali. Najviac sa im páčili 
nové triky v lakovaní nechtov, ktoré si 
veľmi rýchlo osvojili. 

Žiaci pracovali v menších skupinkách 
a postupne sa vystriedali pri rôznych 
činnostiach. Spätnou väzbou našich 

Ôsmaci na SOŠ obchodu a služieb v Púchove 

hostí bol spokojný úsmev a veľmi pri-
ateľská tvorivá atmosféra počas celého 
dopoludnia. Tešíme sa na ďalšie návšte-
vy žiakov základných škôl na tvorivých 
dielňach, ale vítaní sú i rodičia a verej-
nosť. Tí sa môžu s prácou našich štu-
dentov stretnúť priamo v prevádzkach 
školy, kde naši študenti vykonávajú 
svoju prax, a to okrem hotela Študent 
v Považskej Bystrici i na prevádzkach 

v Púchove: v školskej jedálni a bufete, 
v cukrárni Akadémia, v kaderníctve 
Akadémia a VIKI.

V budúcom školskom roku 2020/2021 
otvárame pre záujemcov o štúdium 
odbory študijné (ukončené matu-
ritnou skúškou): hotelová akadémia 
(5-ročné štúdium), kozmetik, obchod-
ný pracovník, obchod a podnikanie 
(4-ročné štúdium) a učebné odbory 
(3-ročné ukončené výučným listom): 
kuchár, čašník-servírka, kaderník, cuk-
rár. Absolventi učebných odborov 
môžu pokračovať v nadstavbovom 
štúdiu (2-ročné ukončené maturitnou 
skúškou) v odboroch spoločné stravo-
vanie a vlasová kozmetika. 
SOŠ obchodu a služieb v Púchove je 
modernou školou, ktorá vie svojich 
žiakov profesionálne pripraviť do živo-
ta tak, aby sa uplatnili na slovenskom 
trhu práce a úspešne konkurovali i 
odborníkom v zahraničí. Môžete sa o 
tom presvedčiť i na Dni otvorených 
dverí, ktorý sa koná v piatok 13. 12. 
od 8:00 do 13:00 v priestoroch SOŠ 
obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264 v 
Púchove.                   Adriana Pavlacová

Občianske združenie Rodičia a škola, 
ktoré pôsobí pri Spojenej škole Pú-
chov, Ivana Krasku 491, Púchov, sa 
zapojilo do projektu Zelené oči, kto-
rého poskytovateľom je Trenčiansky 
samosprávny kraj. Tento projekt je 
zameraný na podporu aktivít a čin-
ností spojených s ochranou a zlep-
šením stavu životného prostredia 
ako aj zvýšením environmentálneho 
povedomia občanov na území Tren-
čianskeho kraja. Keďže Spojená škola 
Púchov prechádza v súčasnom ob-
dobí rekonštrukciou budov a okolia, 
rozhodlo sa aj OZ Rodičia a škola pris-
pieť k úprave priestoru školy. Do oka 

im padol priestor bočného vstupu do 
areálu školy z parkoviska, ktorý bol 
dlhé roky zanedbaný a neudržiavaný. 
Tento vstup je najviac využívaný, keď-
že spája parkovisko s budovou školy. 
Hlavným cieľom bolo tento priestor 
pekne upraviť. 

Na začiatku realizácie projektu sa 
priestor vyčistil, naviezol zeminou a 
vyrovnal. S touto realizáciou vyšlo v 
ústrety mesto Púchov, ktoré poskytlo 
dobrovoľnícku súčinnosť. Následne 
bol zabezpečený výber rastlín a ich 
rozmiestnenie. Výsadbu zelene re-
alizovali študenti Spojenej školy po 

OZ Rodičia a škola pri Spojenej škole Púchov prispieva k lepšiemu životu na Kolonke

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

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

Podhorie-Malinová

odbornej konzultácií so záhradným 
architektom. Priestor bol doplnený 
zakúpenými lavičkami a stojanmi na 
bicykle, keďže Spojená škola Púchov 
sa každoročne zapája do kampane 
„Do práce na bicykli“. Keďže sa pro-
jekt realizoval v jesenných mesiacoch, 
výsledok aktivity študentov nebude 
vidieť hneď v plnej kráse, ale až v bud-
úcom roku, kedy tento priestor krásne 
zakvitne a vstup do areálu bude hrať 
farbami. Starostlivosť o zrevitalizova-
ný vstup bude naďalej v réžii OZ Ro-
dičia a škola.

Ivana Lazovanová, 
OZ Rodičia a škola 
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stredy: 11. 12. a 18.12. 2019 
Astronomický krúžok – DETI o 16:30 hod. 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Info CVČ Včielka. Čitáreň ŽD.

štvrtky: 12. 12. a 19.12. 2019 
Astronomický krúžok – MLÁDEŽ o 17:00 hod. 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Info: CVČ Včielka. Čitáreň ŽD.

nedeľa: 8. 12. 2019 
DoSlova: Braňo Jobus číta 
a spieva deťom o 16:00 hod. 
Milé deti, čo tak zavítať do sveta rozprávok 
Braňa Jobusa? Budeme spolu čítať, spievať i 
tancovať. Braňo vás určite poteší veľkou ko-
pou kníh a veselými príbehmi. Tešíme sa na 
vás v čitárni ŽD. Vstupné: dobrovoľné.

streda: 11. 12. 2019 
Kreatívny workshop: 
Vianočné pohľadnice a darčekové tašky o 16:00 hod.
Vianoce sa blížia a pri tejto príležitosti si budete môcť s deťmi vyrobiť pohľad-
nice, darčekové tašky a vysačky na darčeky. Workshopom vás bude sprevádzať 
Hela Pela. Na workshop je potrebné sa nahlásiť prostredníctvom udalosti na 
FB. Čitáreň Župného domu. Vstupné: 5 €.

sobota 14. 12. 2019  
Vianočný koncert: Archívny chlapec & Juraj Vačko o 20:00
Pozývame vás na príjemný decembrový vianočný komorný koncert, ktorý sa 
uskutoční v podkroví Župného domu. Čitáreň Župného domu. Vstupné: 3 €.

December 2019
www.facebook.com/podivnybaron, manažér ŽD: 0910 191 898

Otváracie hodiny múzea: 
ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Ďalší program na: www.kultura.puchov.sk

Streda: 11. 12., 19.30 h  

AMNESTIE
Film sa okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou, venuje aj vzbure 
väzňov v Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Vzbure predchádzali široké amnestie 
Václava Havla, ktoré udelil len pár dní po svojom zvolení za československého prezidenta. Pred-
lohou k filmu bola kniha Radovana Dunaja Amnestia. Režisérom snímky je Jonáš Karásek v spo-
lupráci s kameramanom Tomášom Juríčkom a producentom, scenáristom Marošom Hečkom. 
MN 15 rokov  – SR  – Continentalfilm –  130´–  originálna verzia –  dráma. Vstupné 4 €. 

Piatok: 13. 12., 17.30 h                      Nedeľa: 15. 12., 15.30 h, 17.30 h                 Streda: 18. 12., 19.30 h  

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Vianočná romantická komédia v réžii Jakuba Kronera s výnimočným hereckým obsadením, 
natočená v zimnom prostredí Vysokých Tatier. Scenár filmu sa začína pár dní pred Vianocami a 
končí na Nový rok a cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má 
veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde. Hrajú: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Gabriela 
Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Anna Kadeřávková, Karolína Tkáčová, Nina Pet-
rikovičová, Jiří Bartoška, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Jakub Prachař, Marek Majeský, Petr Vaněk.
MN 12 rokov  – SR –  Continentalfilm  –  92´ –  originálna verzia –  romantický, komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Piatok: 13. 12., 19.30 h      Sobota: 14. 12., 17.30 h    

JUMANJI ĎALŠÍ LEVEL
Obľúbené herecké kvarteto Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Karen Gillan a Kevin Hart 
je späť! V predvianočnej novinke sa Martha, Bethany a Fridge vracajú do hry nájsť Spencera po 
tom, čo záhadne zmizol. Zisťujú však, že hra sa zmenila a prežiť vo svete Jumanji bude omnoho 
náročnejšie ako predtým. Pretože Jumanji viac nie je len džungľa, ale aj horúce púšte či zasnežené 
pohoria s novými, nebezpečnými nástrahami.
MN  7 rokov rokov  – USA  – Itafilm – 123´ –  slovenský dabing –  dobrodružná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Utorok: 10. 12.       veľká sála        19.00 h 

HRÁČI
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN aj v Púchove! Podvod ako životný štýl - podvádzanie 
ako zamestnanie, umenie, zmysel života. Gogoľova inteligentná KOMÉDIA  bez kladnej postavy 
ponúka nielen spoločensko-kritický obraz sveta, v ktorom nie je miesto pre morálne ideály, ale 
aj tragikomický príbeh ľudskej ambicióznosti. Vďaka svojmu pragmatickému, cynicky priamemu 
jazyku je otvorená súčasným interpretáciám. Inscenácia v réžii umeleckého šéfa Slovenského 
komorného divadla Lukáša Brutovského pokračuje v dramaturgickej línii návratov k vrcholným 
dielam ruskej klasiky a ponúkne priestor predovšetkým mladej generácii hercov martinského di-
vadla. Vstupné 15 €, prístavky, balkóny 14 €, predaj i online  na www.kultura.puchov.sk

Streda: 11. 12.       veľká sála     15.00 - 18.00 h

ČAJ PRE SENIOROV: VIANOCE GALA                                                                        
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta.  
O dobrú náladu sa postará Dušan Grúň, Martin Jakubec, Božanka, Duo Rytmus. Vstupné 3 €. Pred-
predaj vstupeniek od 4. 12. 2019 v pokladni kina od 16.00 hod.

Nedeľa: 15. 12.        pešia zóna       16.00 h

ADVENT – ZAPÁLENIE TRETEJ  ADVENTNEJ SVIECE                                                                     
FS Holíšan, zapálenie TRETEJ adventnej sviece,vystúpenie detí zo ZŠ Gorazdova a CZŠ sv.Margity. 
ADVENTNÉ ČÍTANIE, pešou zónou budú znieť vianočné koledy. Občerstvenie v predajných stán-
koch. Podujatie sa koná pod záštitou primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej.

Streda: 18. 12.       kinosála        10.00 h

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

Nedeľa: 22. 12.        pešia zóna       16.00 h

ADVENT – ZAPÁLENIE ŠTVRTEJ  ADVENTNEJ SVIECE
Spevácka skupina ŠTEPNICKÁ SKLA -  Streženice, zapálenie ŠTVRTEJ adventnej sviece, vystúpenie 
detí zo ZŠ Slovanská a ZŠ Komenského, Denné centrum seniorov Mesta Púchov. ADVENTNÉ ČÍTA-
NIE, pešou zónou budú znieť vianočné koledy. Občerstvenie v predajných stánkoch. Reštaurácia 
FRESH FOOD ponúkne vianočnú kapustnicu pre ľudí bez domova. Podujatie sa koná pod záštitou 
primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej.

Štvrtok: 12. 12       ateliér Anja       16.00 h

MACRAMÉ – KURZ PRE ZAČIATOČNÍKOV
Macramé - jedna z najstarších textilných techník. Jej popularita stále stúpa a dokonca sa vrátila na 
móla veľkých módnych návrhárov. Základom je viazanie rôznych druhov uzlov z rozličných mate-
riálov. Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí obdivujú výrobky z uzlíkov, chceli by začať a nevedia 
ako. Do kurzu je nutné prihlásiť do 6. 12. na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 
Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. 

Pondelok: 16.12.        tanečná sála       17.30 h

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

Pondelok: 16.12.      veľká sála        18.40 h

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

Piatok: 13.12., 20. 12.       tanečná sála       18.00 h

ZUMBA
Zumba je tanečná fitness hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dyna-
mickú latinsko-americkú hudbu a tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Vychádza z princípu, že cvi-
čenie by malo byť zábavné a jednoduché. Je to cvičenie, ktoré vám zaručene zdvihne náladu, for-
muje boky, stehná a bruško. 1 hodina = 3 €. Info: 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

KURZY A KLUBY

16.12.201916.12.2019

O 19.30 H, MN 12 ROKOV, 
110 MINÚT, KOMÉDIA

POSLEDNÁ
ARISTOKRATKA
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PRERAĎTE 
NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
OPTICKÝ MAGIO INTERNET A TV UŽ AJ 
U VÁS DOMA V PÚCHOVE

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

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

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

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

MAGIO TELEVÍZIA
PREPNITE NA SKVELÚ ZÁBAVU
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Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 10. 12.
Viedenská šošovicová
Gaštanová so zeleninou
1. Mix Váh (kuracie, brav. mäso, šunka, 
šampiň., hrášok), ryža, zem. hranolčeky
2. Údené bravčové karé s restovanou 
cibuľou, slovenský zemiakový šalát
3. Lievance s lesným ovocím a šľahačkou
4. Zeleninový šalát s hruškami a feta syrom 
(červ. repa, rukola, orechy, med), toast

Streda: 11. 12.
Gulášová
Karotková s ovsenými vločkami
1. Pečená brav. krkovička s rascou a cesna-
kom, červ. kapusta na víne, kys. knedle
2. Kurací plátok s baby zemiakmi a zelero-
vým šalátom
3. Lazane s maslovou tekvicou, špenátom 
a parmezánom
4. Zeleninový šalát s hruškami a feta syrom 
(červ. repa, rukola, orechy, med), toast

Štvrtok: 13. 12. 
Ostro-kyslá s brav. a kuracím mäsom
Špargľová krémová
1. Kurací steak s oravskou slaninou a cesna-
kovým dresingom, dusená ryža
2. Mletý brav. rezeň so syr., zem. pyré, šalát
3. Špenátové rizoto so smotanou a grilova-
ným tofu syrom, rukola
4. Zeleninový šalát s hruškami a feta syrom 
(červ. repa, rukola, orechy, med), toast

Piatok: 14. 12.
Kuracia s celestínskými rezancami
Hubová kyslá s kôprom a zemiakmi
1. Linguine s plodmi mora, cesnakom, čili a 
parmezánom
2. Primátorský kur. rezeň, zemiaky, k. uhorka
3. Šampiňóny so zeleninou a dus. ryžou 
(šunka, paprika, špargľa, kukurica, cesnak)
4. Zeleninový šalát s hruškami a feta syrom 
(červ. repa, rukola, orechy, med), toast
 

Jedáleň Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 10. 12.
Držková
1. Kurací závitok exluzív so šunkou, nivou a 
šampiónmi, dusená ryža
2. Liptovská bravčová kocka, zemiaková 
kaša, obedový šalát

Streda: 11. 12.
Cesnačka s opekaným chlebom
1. Hov. znojemská roštenka, dusená ryža
2. Bravčové soté s brokolicou, zemiakovo-
-karotkové pyré
 
Štvrtok:12. 12.
Hŕstková
1. Zapekaný morčací rezeň s broskyňou a 
syrom, dusená ryža
2. Vyprážaný bravčový karbonátok, zemia-
ky na kyslo, chlieb
  
Piatok: 13. 12.
Šošovicová na kyslo
1. Dubnický brav. rezeň, opekané zemiaky
2. Kurací stehenný steak, špargľové rizoto s 
hráškom, rukola, orechy, med, toast

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 10. 12.
Staročeská kulajda                                                                                                                                      
1. Steak z mladého prasiatka s gorgonzolou 
a mandľami, parená brok. a krém. polenta
2. Curry kuracie mäso so šošovic. šalátom a 
ananásom, krém. omáčka, op. zemiaky
3. Rizoto z červenej repy s karamelovou 
hruškou, syrom a mladým špenátom                                                  
4. Listovo-zeleninový fit šalát s grilovaným 
hermelínom,  jogurtovým dresingom, toast                           

Streda:  11.12.                                                                                                                                           
Dubák. cappuccino s petržlenovým 
pestom a parmezánom 
1. Hovädzie líčka v merlote s koreňovou 
zeleninou, grilovaným šampiňónom a 
smotanovým pyré 
2. Roláda z morčacích pŕs so špenátom a 
šampiň., smot.-pórková omáčka, ryža
3. Sladké dukátové buchtičky s vanilkovo-
-rumovým krémom, ovocím a mätou                                                                 
4. Listovo-zeleninový fit šalát s grilovaným 
hermelínom,  jogurtovým dresingom, toast                         

Štvrtok: 12. 12.                                                                                                                                           
Fazuľová so sušenými slivkami                                                                                               
1. Domáci maxiburger so syrom, zeleninou, 
šalátom, steak. hranolky, cesnak. dip  
2. Bylinkový kurací steak na zemiakovo-
-cuketovom koláči s anglickou zeleninou a 
strúhaným syrom
3. Zapekaný baklažán s mletým mäsom 
a strúhaným syrom, petržlenové pyré                                                    
4. Listovo-zeleninový fit šalát s grilovaným 
hermelínom,  jogurtovým dresingom, toast                       

Piatok: 13. 12.                                                              
Krúpková s mäsom a zeleninou                                                                                                
1. Pečený pstruh s bylinkami na masle, 
restované zemiaky s rascou
2. Grilovaná údená krkovička s restovanou 
cibuľkou a kyslým zemiakovým šalátom
3. Kuskus. šalát s ananásom a marin. kúska-
mi lososa ochutené citrónom a poľníčkom 
4. Listovo - zeleninový fit šalát s grilovaným 
hermelínom,  jogurtovým dresingom, toast

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 10. 12.
Fazuľová so sušenými slivkami  
Hov. vývar s cestovinkou a zeleninkou
1. Kuracie soté na kari, hrášková ryža  
2. Balkánska Pljeskavica, varené zemiaky, 
cibuľka, paradajka, horčica
3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom, 
cesnakový dip  

Streda: 11. 12.
Zeleninová s krúpami   
Slepačí vývar so zeleninkou a rezancami  

1. Hyd. diabolská pochúťka, chlieb vo vajci  
2. Hovädzie varené na kôprovej omáčke, 
domáca knedľa
3. Zeleninové rizoto, kyslá uhorka, str. syr

Štvrtok: 12. 12.
Hráškový krém, chlebové krutóny
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami  
1. Morčací filet s baby karotkou, dusená 
ryža, zeleninová obloha   
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb (5,90 €)
3. Čučoriedkový koláč s posýpkou  
  
Piatok: 13. 12.
Brokolicová krémová, chlebové krutóny  
Slepačí vývar s viedenskými haluškami
1. Kurací špíz so zeleninkou a šampiňónmi, 
dusená ryža    
2. Bravčový plátok zapek. so šunkou a 
hermelínom, ryža, am. zemiaky
3. Špagety „Miláno“, parmezán 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 4,50 Є
Utorok: 10. 12.
Karfiolová mliečna s ryžou, chlieb
1. Kur. stehno po srbsky, var. zemiaky
2. Lasagne s mäsom a syrom
3. Zeleninový šalát s kur. mäsom, pečivo, 
dresing

Streda: 11. 12.
Kurací vývar s mäsom a cestovinou, chlieb
1. Vypr. kurací rezeň v sezame, zem. kaša, 
paradajkový šalát
2. Granadiersky pochod, st. čalamáda
3. Zeleninový šalát s kur. mäsom, pečivo, 
dresing

Štvrtok: 12. 12.
Gulášová, chlieb
1. Prírodný br. plátok so syrom a šunkou, 
peč. zemiaky
2. Zemiaková baba s údeninou, zákys
3. Zeleninový šalát s kur. mäsom, pečivo, 
dresing

Piatok: 13. 12.
Pórová so zemiakmi, chlieb
1. Br. dusené, chren. omáčka,  kysn. knedľa
2. Ovocné gule s makom
3. Zeleninový šalát s kur. mäsom, pečivo, 
dresing

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 10. 12.
Špenátový krém, chlebové krutóny
1. Domáce šišky s ovocným džemom
2. Vypráž. kur. rezník plnený mozzarellou a 
suš. rajčinou, zem. pyré, rajč.–cibuľk. šalát 
3. India: Bravčové GHINGHING, zeleninová 
smažená ryža 

Streda: 11. 12.
Zemiaková na kyslo s kôprom a vajíčkom 
1. Tilapia na masle, gril. zelenina, pečené 
baby zemiaky s rozmar., byl. dresing 
2. Hovädzí tokáň, tarhoňa, kyslá uhorka
3. India: Kuracie TAKATAK, chlieb NAAN, 
miešaný zeleninový šalát 

Štvrtok: 12. 12. 
Hrachová s párkom, chlieb 
1. Slovenské rizoto s kuracím mäsom, 
strúhaný syr, kyslá uhorka 
2. Bratislavské brav. pliecko, varená knedľa 
3. India: Morčacie mäso v CHILLI OYSTER 
omáčke, chilli cesnakové rezance 

Piatok: 13. 12.  
Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a 
rezancami 
1. Bryndzové halušky so slaninkou, acido-
filné mlieko 
2. Kuracie KUNG PAO, dusená ryža 
3. India: Rybacie AMRIT SARI, ROOMALI 
ROTI, mieš. zelen. šalát, rajč. chutney 

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 10. 12.
Fazuľová so sušenými slivkami  
Hovädzí vývar 
1. Kuracie soté na karí, hrášková ryža
2. Balkánska Pljeskavica, varené zemiaky, 
cibuľka, paradajka, horčica
3. Pizza Pette di Pollo (pomodoro, šunka, 
kuracie mäso, brokolica, kukurica, syr)  

Streda: 11. 12.
Zeleninová s krúpami 
Slepačí vývar so zeleninkou a rezancami  
1. Hyd. diabolská pochúťka, chlieb vo vajci 
2. Hov. varené na kôprovej omáčke, 
domáca knedľa
3. Zelen. rizoto, kyslá uhorka, strúhaný syr
4. Pizza Luciano (pomodoro, šunka, slani-
na, šampiňóny, pór, syr)

Štvrtok: 12. 12.                 
Hráškový krém, chlebové krutóny
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami  
1. Morčací filet s baby karotkou, dusená 
ryža, zeleninová obloha
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb (5,90 €)
3. Čučoriedkový koláč s posýpkou
4. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slaninka, vajíčko, kukurica, syr)  A 1,3,7

Piatok: 13. 12.
Brokolicová krémová, chlebové krutóny   
Slepačí vývar s viedenskými haluškami
1. Kurací špíz so zeleninkou a šampiň., ryža
2. Bravčový plátok zapekaný so šunkou a 
hermelínom, dusená ryža, am. zemiaky
3. Špagety „Miláno“, parmezán
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, tavený syr, 
údený syr, špenát, mozzarella)  
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Delegovanie do okrskových volebných komisií
Do okrskovej volebnej komisie 
môže delegovať jedného člena 
a jedného náhradníka politická 
strana alebo koalícia, ktorej kandi-
dátna listina bola zaregistrovaná. 
Oznámenie o delegovaní člena a 
náhradníka do okrskovej volebnej 
komisie doručí politická strana ale-
bo koalícia primátorke mesta cez 
podateľnu MsÚ v Púchove v lehote 
do 8. januára 2020 do 24.00 h.

Člen okrskovej volebnej komisie ne-
musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej 
vykonáva funkciu člena okrskovej vo-
lebnej komisie. Členovi okrskovej vo-
lebnej komisie, ktorí nebude vykoná-
vať svoju funkciu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísa-
ný, odporúčame požiadať obec/mes-
to svojho trvalého pobytu o vydanie 
hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a 
náhradníka do volebnej komisie 
musí obsahovať:
•  meno, priezvisko a dátum narode-
nia člena s uvedením adresy, na ktorú 
možno doručovať písomnosti,
•  meno, priezvisko a dátum narode-
nia náhradníka s uvedením adresy, na 
ktorú možno doručovať písomnosti,
•  meno, priezvisko a podpis osoby 
oprávnenej konať v mene politickej 
strany a odtlačok pečiatky politickej 
strany;
•  meno, priezvisko, podpis osoby 
oprávnenej konať za každú politickú 
stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok 
pečiatky každej politickej strany tvori-
acej koalíciu, ak ide o koalíciu.

V záujme zabezpečenia bezporucho-
vého priebehu prípravy a vykonania 

volieb,  je žiaduce, aby na účely efek-
tívnej komunikácie starostu obce, 
prednostu okresného úradu, predse-
du volebnej komisie s delegovanými 
členmi a náhradníkmi volebných ko-
misií, delegovaný člen a náhradník vo-
lebnej komisie poskytol k oznámeniu 
o delegovaní člena a náhradníka do 
volebnej komisie okrem vyššie uvede-
ných údajov aj telefonický kontakt a 
e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na 
operatívne zvolanie prvého zasada-
nia volebnej komisie, zasielanie po-
zvánok, oznámení, uznesení a ďalších 
informácií, ale najmä na operatívne 
zabezpečenie prítomnosti člena vo-
lebnej komisie alebo jeho náhradníka 
v deň konania volieb.

Oznámenie o delegovaní člena a ná-
hradníka do volebnej komisie možno 
doručiť v listinnej forme alebo elek-
tronicky na e-mailovú adresu: vol-
by@puchov.sk. Lehota na doručenie 
oznámenia sa končí uplynutím po-
sledného dňa lehoty. Na oznámenia 
doručené po uplynutí tejto lehoty sa 
neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť ozná-
menie o delegovaní člena osobne 
alebo prostredníctvom pošty. Ak sa 
politická strana alebo koalícia rozhod-
la pre doručenie oznámenia prostred-
níctvom pošty, pre vznik členstva vo 
volebnej komisii je rozhodujúci dá-
tum, kedy bolo oznámenie doruče-
né. Nepostačuje, ak v tento deň bolo 
oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o 
delegovaní člena a náhradníka do 

volebnej komisie ako sken. Pre vznik 
členstva vo volebnej komisii je rozho-
dujúci dátum, kedy bolo oznámenie 
doručené do e-mailovej schránky 
príjemcu (odporúčame prijatie ozná-
menia o delegovaní overiť na obci/ 
okresnom úrade telefonicky). Nepo-
stačuje, ak v tento deň bolo oznáme-
nie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká 
delegovaním člena do volebnej ko-
misie (doručením oznámenia o de-
legovaní starostovi obce, resp. pred-
nostovi okresného úradu). Zložením 
zákonom predpísaného sľubu sa člen 
volebnej komisie ujíma svojej funkcie.
Volebná komisia si na svojom prvom 
zasadaní určí zo všetkých členov ko-
misie svojho predsedu a podpredse-
du žrebom. Žrebovanie riadi zapiso-
vateľ volebnej komisie.

V prípade zániku členstva predsedu 
alebo podpredsedu volebnej komi-
sie, je nevyhnutné na uprázdnenú 
funkciu uskutočniť nové žrebovanie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká 
dňom doručenia písomného ozná-
menia o odvolaní člena politickou 
stranou alebo koalíciou, ktorá ho 
delegovala alebo doručením písom-
ného oznámenia o vzdaní sa funk-
cie predsedovi volebnej komisie, 
ktorej je členom. Predseda volebnej 
komisie povolá náhradníka, ak bol 
politickou stranou alebo koalíciou 
náhradník v zákonnej lehote v ozná-
mení určený. Členstvo vo volebnej 
komisii zaniká aj vtedy, ak člen ne-
zloží sľub najneskôr desať dní predo 
dňom konania volieb; to sa netýka 
náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak 
zanikne členstvo delegovanému čle-
novi volebnej komisie jeho odvola-
ním alebo vzdaním sa.

Späťvzatie kandidátnej listiny poli-
tickou stranou alebo koalíciou má za 
následok zánik členstva tejto politic-
kej strany alebo koalície v okrskových 
volebných komisiách.

„Člen volebnej komisie je povinný za-
chovávať pri výkone funkcie nestran-
nosť a nepôsobiť v prospech alebo 
neprospech kandidujúcich subjektov. 
Tomu má prispôsobiť aj svoje oble-
čenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej 
komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrsko-
vej volebnej komisie svojím správa-
ním alebo svojím odevom pôsobili 
vo volebnej miestnosti na voličov v 
prospech alebo neprospech kandi-
dujúcich politických strán, koalícií a 
kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo 
volebnej miestnosti je predseda okr-
skovej volebnej komisie, v jeho ne-
prítomnosti podpredseda komisie, 
povinný vyzvať člena okrskovej vo-
lebnej komisie, aby sa zdržal svojho 
konania. V prípade opakovaného na-
rušenia poriadku vo volebnej miest-
nosti alebo neuposlúchnutia výzvy, 
predseda okrskovej volebnej komisie, 
v jeho neprítomnosti podpredseda 
komisie, požiada o pomoc orgány 
polície a informuje o tom prostred-
níctvom okresnej volebnej komisie 
štátnu komisiu.

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov

Politické strany, ktoré kandidujú vo 
februárových parlamentných voľ-
bách, odovzdali svoje kandidátky 
v nedeľu 1. decembra. Ministerstvo 
vnútra SR oznámilo čísla, ktoré si 
jednotlivé politické subjekty vyžre-
bovali.

1. Slovenská ľudová strana Andreja 
Hlinku
2. DOBRÁ VOĽBA
3. Sloboda a Solidarita
4. SME RODINA
5. Slovenské Hnutie Obrody
6. ZA ĽUDÍ
7. MÁME TOHO DOSŤ !
8. Hlas pravice

9. Slovenská národná strana
10. Demokratická strana
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
12. Koalícia Progresívne Slovensko a 
SPOLU - občianska demokracia
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI
14. 99% - občiansky hlas
15. Kresťanskodemokratické hnutie
16. Slovenská liga
17. VLASŤ
18. MOST - HÍD
19. SMER - sociálna demokracia
20. SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej 
chudoby

21. HLAS ĽUDU
22. Magyar Közösségi Összefogás 
- Maďarská komunitná spolupatrič-
nosť
23. Práca slovenského národa
24. Kotlebovci - Ľudová strana Naše 
Slovensko
25. Socialisti.sk

Zdroj: minv.sk

Zoznam politických strán, hnutí a volebných koalícií v parlamentných voľbách roku 2020
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Peter Jureňa: Sezónu 2019 mám úspešne za sebou, 
keďže sa mi podarilo obhájiť titul majstra Slovenska

Ako ste sa dostali k automobilovým 
pretekom, bol to detský sen alebo ná-
hoda?
V prostredí automobilového športu 
som vyrastal. Môj otec sa stal na pre-
lome šesťdesiatych a sedemdesiatych 
rokov jedným z prvých priekopníkov 
rally súťaží na Slovensku a ja som po-
kračoval v jeho šľapajach. Po ukončení 
strednej školy som začal pracovať vo 
firme MATADOR ako testovací jazdec, 
popritom som si najskôr vyskúšal rally 
súťaže, preteky na okruhoch a preteky 
do vrchu. 

Kedy ste získali prvý titul?
Už v roku 1995 sa mi podarilo vyhrať 
titul majstra Slovenska v skupine N, 
ale aj majstra Centrálnej Európy, vtedy 
si ma začala všímať motoristická verej-
nosť a vedenie MATADORU. Nasleduj-
úcu sezónu sa mi podarilo získať tretie 
miesto na Majstrovstvách Európy s 
vozidlom Ford Escort RS Cosworth 
a následne sa k tomu pridal aj druhý 
titul majstra Centrálnej Európy a Slo-
venska. Tieto úspechy rozhodli a stal 
som sa oficiálnym reprezentantom. V 
súťažiach sa darilo a tituly pribúdali.

V súčasnosti pretekáte ako amatérsky 
pretekár, prečo?
V roku 2007 bol Matador odkúpený 
firmou Continental a zároveň zruše-
ný Matador pneusport, ako aj vývoj a 

výroba športových plášťov. A preto od 
sezóny 2008 až doposiaľ pretekám s 
pomocou rodiny a finančnej podpory 
kamarátov, za čo im zo srdca ďakujem.

Ktorý z úspechov je pre vás naj-
cennejší?
Sú to dva - zisk prvého titulu majstra 
Európy a posledného z roku 2007.

Na aké súťaže sa v súčasnosti pripra-
vujete?
Sezónu 2019 mám úspešne za sebou, 
keďže sa mi podarilo obhájiť titul maj-
stra Slovenska a po Novom roku sa 

Niekoľkonásobný majster Európy a súčasný majster Slovenska v súťaži automobilov do vrchu, 55-ročný pretekár 
Peter Jureňa, ktorý reprezentuje Púchov a Slovenskú republiku už viac ako 20 rokov, nám poskytol krátky rozhovor.

začnem pripravovať na nasledujúcu 
sezónu, ktorú odštartujem marcový-
mi pretekmi v Moste. 

Máte ešte nejaké nesplnené sny?
Veľmi rád by som sa aspoň raz za 
život zúčastnil pretekov na americ-
kom „PIKES PEAK“- kopci v oblakoch. 
Je to vrch v štáte Colorado vysoký 
4.000 metrov nad morom presláve-
ný svojimi serpentínami. 

Aké je vaše životné motto?
„Dobre urobené je lepšie ako dobre 
povedané.“

Pripravila Mária Miháliková

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
NA ZIMNOM ŠTADIÓNE
V nedeľu 18. decembra 2019 bude 
verejné korčuľovanie o 16,30 hod.

Verejné korčuľovanie počas 
vianočných prázdnin:
21.12.2019 o 16,30 - 18,00 hod. 
22.12.2019 o 16,30 - 18,00 hod. 
27.12.2019 o 17,00 - 18,30 hod. 
28.12.2019 o 16,30 - 18,00 hod. 
29.12.2019 o 16,30 - 18,00 hod. 
03.01.2020 o 16,30 - 18,00 hod. 
05.01.2020  o  16,30   -   18,00  hod.
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem prevádzkovateľovi ART&SPORT, o. z., sídlom Dvory 581, 020 01 Púchov, SR, IČO: 31 813 273, zastúpený: Katarína Bradáčová, predseda Správnej rady, kontaktné údaje: mobil: 
0911430547 e-mail: artsport@artsport.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas:

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  podpis dotknutej osoby 

Prihláška na Športové vianočné hry  pre deti 2019

Meno a priezvisko dieťaťa:

Meno a priezvisko rodiča:

Email a telefónne číslo:

Vek dieťaťa:

2019

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

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

PIATOK 13.12.2019
sTC ARÉNA športová hala

Uzávierka prihlášok 
do 10.12.2019
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Súrodenci Kadlecovci ovládli MSR U17 v bedmintone

Sebastián s Olíviou vystupovali v 
mixe ako nasadené dvojky a do finá-
le prešli bez väčších ťažkostí. V semi-
finále podľa papierových predpokla-
dov vyradili nasadené štvorky Borisa 
Karpjáka s Júliou Chmurovičovou po 
výsledku 21:13, 21:16. Ich súpermi 
vo finále boli turnajové trojky Si-
meon Suchý s Michaelou Telehani-
čovou. Bol to práve sliačsko-košický 
pár, ktorý vyradil prvých nasade-
ných hráčov Petra Radocziho s Natá-
liou Tomčovou, a to po dramatickom 
trojsetovom boji. Samotné finále 
ovládli Sebastián s Olíviou, no pred 
zápasom by na nich možno vsadil 
len málokto. Veď z posledných pia-
tich spoločných stretov, to bol práve 
Simeon s Michaelou, ktorí trikrát tri-
umfovali. Misky váh sa ale tentoraz 
priklonili na stranu Púchovčanov, 
a súrodenci sa po výsledku 17:21, 
21:14 a 21:8 mohli tešiť zo zlata.

Druhé zlato získali Sebastián s Olíviou 
v štvorhrách. Sebastián so svojim re-
prezentačným kolegom Simeonom 
nastúpili na finálový duel proti prvé-
mu nasadenému prešovsko-košické-
mu páru Boris Karpják/Peter Radoczi. 
Práve Peter s Borisom sa len nedávno 
stali víťazmi medzinárodného turna-
ja Slovak Youth U17, a dá sa povedať, 
že v stretnutí vystupovali v roli favori-
tov. Svoje nasadenie však nepotvrdili, 
a po trojsetovej dráme (22:24, 21:14, 
21:16) sa z výhry radovali turnajové 
dvojky, Sebastián so Simeonom.

Pri štvorhre aj ostaneme, pretože jed-
no z obrovských prekvapení sa udialo 
práve v štvorhre dievčat. Olívia s Leou 
Výbochovou sa len minulý rok stali 
majsterkami Slovenska v kategórii 
do 15 rokov, a tento víkend spoločne 
oslávili ďalší majstrovský triumf, keď 
dokázali zdolať obhajkyne titulu. Pú-
chovsko-zvolenská dvojica pritom na 
ceste za zlatom nestratila ani set. Vo 
finálovom stretnutí si Olívia s Leou 
poradili s prvými nasadenými Natá-
liou Tomčovou a Júliou Chmurovičo-
vou po setoch 21:14, 21:15.

Ďalšie prekvapenie sa zrodilo v dvoj-
hre chlapcov. Lukáš Kudláč sa z pozí-
cie štvrtého hráča pavúka predral až 
na vrchol, a stal sa novým majstrom  
Slovenska. O tom, že dvojhra chlap-
cov bola nesmierne vyrovnaná niet 
pochýb. Zvíťaziť mohol ktokoľvek, no 

podarilo sa to práve Lukášovi, ktorý 
v semifinále vyradil prvého nasade-
ného Sebastiána Kadleca, a v samot-
nom finále si potom poradil aj s dru-
hým nasadeným Petrom Radoczim, 
ktorý v semifinále zdolal turnajovú 
trojku, Simeona Suchého. Oba semi-
finálové duely, ako aj finále, sa pritom 
hrali na tri sety, a hráči siahali naozaj 
na dno svojich síl.

Úplne opačný priebeh mala dvojhra 
dievčat, kde bola pri neúčasti ob-
hajkyne Sofie Slosiarikovej, jedno-
značnou favoritkou prvá nasadená 
Natália Tomčová, taktiež nedávna 
víťazka turnaja Slovak Youth U17. 
Natália prešla pavúkom bez aké-
hokoľvek zaváhania. V semifinále 
porazila nasadenú štvorku Olíviu Ka-
dlecovú a vo finále jej súperkou bola 
mladučká Lea Výbochová, ktorá na 
ceste do finále dokázala zdolať dru-
hú nasadenú Dášu Štroffekovú, ako 
aj tretiu nasadenú Michaelu Teleha-
ničovú. Dá sa povedať, že Lea ako 
čerstvá majsterka v kategórii do 15 
rokov taktiež príjemne prekvapila, 
a rozhodne ukázala, že s ňou treba 
počítať.

Výsledky: MIX
1. Sebastián Kadlec/Olívia Kadlecová 
/2/ (BKR Púchov)
2. Simeon Suchý/Michaela Telehaničo-
vá /3/ (BKK Sliač/Lokomotíva Košice)
3. - 4. Peter Radoczi/Natália Tomčová 
/1/ (Lokomotíva Košice), Boris Karpják/
Júlia Chmurovičová /4/ (PBA Prešov)

DVOJHRA CHLAPCOV
1. Lukáš Kudláč /4/ (Slávia Trnava)
2. Peter Radoczi /2/ (Lokomot. Košice)
3. - 4. Sebastián Kadlec /1/ (BKR Pú-
chov), Simeon Suchý /3/ (BKK Sliač)
DVOJHRA DIEVČAT
1. Natália Tomčová /1/ (Lokomotíva 
Košice)
2. Lea Výbochová /6/ (Slávia TU Zvo-
len)
3. - 4. Michaela Telehaničová /3/ (Lo-
komotíva Košice), Olívia Kadlecová /4/ 
(BKR Púchov)
ŠTVORHRA CHLAPCOV
1. Simeon Suchý/Sebastián Kadlec /2/ 
(BKK Sliač/BKR Púchov)
2. Boris Karpják/Peter Radoczi /1/ 
(PBA Prešov/Lokomotíva Košice)
3. - 4. Ľuboslav Diro/Peter Huppert 
(PBA Prešov/Lokomotíva Košice), Dá-
vid Butaš/Lukáš Kudláč /3/ (Spoje Bra-
tislava/Slávia Trnava)
ŠTVORHRA DIEVČAT
1. Olívia Kadlecová/Lea Výbochová 
/2/ (BKR Púchov/Slávia TU Zvolen)
2. Júlia Chmurovičová/Natália Tom-
čová /1/ (PBA Prešov/Lokomotíva 
Košice)
3. - 4. Natália Slobodová/Simona Stre-
harski /3/ (BPR Bratislava/Spoje Brati-
slava), Dáša Štroffeková/Nina Švacho-
vá /4/ (BK MI Trenčín)

Bedmintonový Klub Racquets Pú-
chov na MSR U 17 reprezentovali:  
Sebastián Kadlec, Matej Plevák, Lukáš 
Vojtek, Olívia Kadlecová, Nina Milada 
Michalková, Lea Skorkovská.

Zdroj: bedminton.sk

Sebastián Kadlec a Olívia Kadlecová z Púchova ovládli slovenský šampionát v kategórii do sedemnásť rokov, keď dokázali 
zvíťaziť v troch z piatich disciplín. Okrem spoločného mixu triumfovali v štvorhrách spolu so Simeonom Suchým a Leou 
Výbochovou. Obaja navyše obsadili v dvojhrách bronzové priečky, a stali sa tak najúspešnejšími účastníkmi majstrovstiev.
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HOKEJ 

Púchovčania v Prievidzi otočili a sú stále bez straty 
2. liga muži
12. kolo:
HC Prievidza – MŠK Púchov 4:5 (0:2, 2:1, 2:2), 21. 

Révést (Kováč), 23. Mendel (Pavlíček, Čičmanec), 44. 
Kováč (Uhliar, Mečiar), 46. Uhlar (Važan) – 5. Pšurný 
(Zúbek, Mikuš), 18. Zúbek (Pšurný, Mikuš), 26. Mikuš 
(Jakubec, Pšurný), 50. Trenčan (Zúbek), 55. Pšurný 
(Mikuš, Kvocera)

Strely: 27/49, presilovky: 2/0 – 9/2, rozhodovali 
Vido, Nosek, Rajčan, 200 divákov

Proti mužstvu, ktoré sa z jedenástich zápasov tešilo 
iba z dvoch víťazstiev, začal favorizovaní Púchovča-
nia podľa očakávania náporom a už po štyroch min-
útach sa ujali vedenia gólom Pšurného – 0:1. Hostia 
mali výraznú prevahu, brankára Prievdze však doká-
zali v prvej tretine prekonať už iba raz, keď v jej zá-
vere zvýšil Zúbek na rozdiel dvoch gólov. Zdalo sa, 
že všetko pôjde podľa papierových predpokladov, 
no Púchovčania v úvode druhej tretiny poľavili a 
dovolili súperovi v priebehu dvoch minút vyrovnať. 
V 26. minúte síce Mikuš opäť naklonil misky váh na 
stranu Púchova, ale v záverečnom dejstve opäť Pú-
chovčania dvakrát inkasovali, tentokrát v rozpätí 
dvoch minút, kedy Kováč a Uhliar strhli vedenie na 
stranu Prievidze. Ešte v polovici záverečnej tretiny 
boli Púchovčania na prahu prvej bodovej straty, no 
v 50. minúte Trenčan najskôr vyrovnal a o päť minút 
neskôr využil presilovku Pšurný a korunoval výborný 
výkon prvej púchovskej päťky víťazným gólom. Aj 
po dvanástom kole sú tak muži MŠK Púchov lídrom 
tabuľky druhej ligy bez straty bodu. A keďže najväčší 
konkurent Púchova v boji o vedúcu priečku – Dolný 
Kubín, pohorel na Horehroní, majú draci na čele ta-
buľky už osembodový náskok. 

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň – Kvocer, Mikuš, Haluška, Božik, Okuliar, Kol-

lárik – Jakubec, Pšurný, Zúbek, Prus, Dmitriev, Roma-
nov, Trenčan, Húska, Mičuda, Panáček, tréner Brani-
slav Okuliar

Ostatné výsledky 12. kola: 
Brezno – Dolný Kubín 4:1, Žiar nad Hronom – Parti-

zánske 5:1, Senica – Budapešť 4:3, Bratislavský hoke-
jový klub mal voľno
1. MŠK Púchov  11 11 0 0 0 67:23 33
2. Dolný Kubín  11 8 0 1 2 53:24 25
3. Žiar n. Hronom 11 6 2 0 3 48:25 22
4. Brezno  10 6 0 1 3 46:33 19
5. Partizánske  11 5 0 0 6 39:45 15
6. BHK  10 4 0 1 5 44:55 13
7. Senica  11 2 1 0 8 28:68 8
8. Prievidza  11 2 0 0 9 32:50 6
9. Budapešť  10 0 1 1 8 23:57 3

Program 13. kola:
MŠK Púchov – MŠK Indian Žiar nad Hronom (14. 

12. o 17.30), Bratislavský hokejový klub – Brezno, 
Budapešť – Prievidza, Dolný Kubín – Partizánske

   Kadeti
   Kadeti MŠK Púchov po postupe medzi slovenskú 
elitu tejto vekovej kategórie vstúpili minulý týždeň 
do nadstavbovej časti, v ktorej si zmeria sily 14 naj-
lepších slovenských družstiev. V predohrávanom 29. 
a 30. kole so Žilinou si pripísali na svoje konto víťaz-
stvo a remízu. 
   29. kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 3:3 (0:1, 0:2, 3:0), 44. 
Pobežal (Vojtech, Pišoja), 53. Hajas (Kľučka, Pancza), 
55. Škultéty (Pancza)
   Ostatné výsledky 29. kola:
Ružinov Bratislava – Slovan Bratislava 3:6, Trnava 
– HOBA Bratislava 4:1, Nitra – Trenčín 3:3, Banská 

Bystrica – Zvolen 2:3, Poprad – Martin 2:1, Michalov-
ce – Košice 7:3
   30. kolo: 
MsHKM Žilina – MŠK Púchov 1:2 (0:2, 1:0, 0:0), 3. 
Hajas (Vojtech), 6. Hajas (Halušková, Kováčik)
   Ostatné výsledky 30. kola: 
   Slovan Bratislava – Ružinov Bratislava 5:1, HOBA 
Bratislava – Trnava 3:5, Trenčín – Nitra 6:4, Zvolen 
– Banská Bystrica 6:6, Martin – Poprad 4:1, Košice 
– Michalovce 8:2
1. Slovan 2 2 0 0 11:4 4
2. Trnava  2 2 0 0 9:4 4
3. Trenčín  2 1 1 0 9:7 3
4. Zvolen  2 1 1 0 9:8 3
5. MŠK Púchov  2 1 1 0 5:4 3
6. Košice  2 1 0 1 11:9 2
7. Martin  2 1 0 1 5:3 2
8. Michalovce  2 1 0 1 9:11 2
9. Poprad  2 1 0 1 3:5 2
10. B. Bystrica  2 0 1 1 8:9 1
11. Žilina  2 0 1 1 4:5 1
12. Nitra  2 0 1 1 7:9 1
13. HOBA BA  2 0 0 2 4:9 0
14. Ružinov  2 0 0 2 4:11 0
   Program 1. kola:
   MŠK Púchov – Banská Bystrica (14. 12. o 14.00), 
Hoba Bratislava – Michalovce, Trnava – Košice, Tren-
čín – Martin, Nitra – Poprad, Žilina – Zvolen
   2. kolo: 
MŠK Púchov – Zvolen (15. 12. o 13.00), HOBA Brati-
slava – Košice, Trnava – Michalovce, Trenčín – Poprad, 
Nitra – Martin, Žilina – Banská Bystrica

Extraliga dorast
23. kolo: MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 4:0 

(1:0, 2:0, 1:0), 8. Plochotkin (Putala, Majerník), 31. M. 
Urban (Plochotkin), 36. Kuriš (Hrubo, M. Urban), 50. 
Rusnák (Plochotkin)

Ostatné výsledky 23. kola: 
Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves 2:3, Poprad 

– Martin 6:1, Slovan Bratislava – Skalica 10:0, Nitra 

– Michalovce 5:0, Trenčín – Košice 3:2 sn, Banská Bys-
trica – Trnava 4:0

24. kolo: 
MŠK Púchov - HK Gladiators Trnava 4:1 (1:0, 3:1, 

0:0), 4. Rusnák, 25. Mišák (Plochotkin, Putala), 31. Ši-
mík (Plochotkin, Majerník), 36. Moravanský (Urban, 
Vojtech)

Zostava MŠK Púchov: Boľo – Pobežal, Putala, Ma-
jerník, Vojtech, Krajčoviech, Svinčák, Druga, Grbál – 
Kuriš, Moravanský, Urban, Šimík, Plochotkin, Rusnák, 
Mišák, Pobežal, Veteška, Žemla, Suchánek, Šamaj, 
tréner Miroslav Nemček

Ostatné výsledky 24. kola: 
Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves 2:6, Poprad 

– Martin 1:0 sn, Slovan Bratislava – Skalica 7:1, Nitra 
– Michalovce 7:3, Trenčín – Košice 8:2, Banská Bystri-
ca – Trnava 5:0
1. Košice  30 21 3 2 4 117:61 71
2. Nitra  32 20 3 2 7 123:63 68
3. Poprad  30 18 2 5 5 104:64 63
4. Trenčín  30 19 2 2 7 120:60 63
5. Slovan  32 16 5 1 10 112:74 59
6. B. Bystrca  30 17 3 0 10 100:59 57
7. MŠK Púchov  30 17 2 5 6 107:67 57
8. Trnava  30 14 3 1 12 95:79 49
9. Martin  30 12 2 4 12 90:95 44
10. Michalovce  30 10 1 1 18 68:109 33
11. Sp. N. Ves  30 7 1 4 18 66:105 27
12. Skalica  30 5 2 1 22 55:130 20
13. Žilina  30 5 1 2 22 51:129 19
14. L. Mikuláš  30 0 1 1 28 46:158 0

Program 25. a 26. kola:
MKHK Skalica – MŠK Púchov (21. 12. o 14.00 a 

22. 12. o 10.30), Martin – Banská Bystrica, Liptovský 
Mikuláš – Trnava, Trenčín – Slovan Bratislava, Žilina 
– Nitra, Michalovce – Spišská Nová Ves, Košice – Po-
prad

Leví podiel na víťazstve na hornej Nitre mala púchovská prvá päťka, ktorá sa postarala o všetkých päť gólov. 
Pšurný a Mikuš si na svoje konto pripísali po štyri kanadské body, Zúbek len o jeden bod menej.            

              FOTO archív -  Slavomír Flimmel                            

Všetko o hokeji:
www.hockeyslovakia.sk
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Plávanie - majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva, Dolný Kubín

Nečakaný úspech mladých púchovských 
plavcov na majstrovstvách Slovenska

Súbežne s Majstrovstvami Slovenska starších 
žiakov v Dolnom Kubíne sa v Spišskej Novej Vsi 
uskutočnil memoriál Jozefa Baláža – neoficiálne
majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov kate-
górie C. V tejto kategórií sú zaradení plavci, roč-
níky 2010 až 2012. Výprava plaveckého klubu 
MATADOR Púchov bola trochu chudobnejšia, pre-
teku sa zúčastnil iba jeden pretekár, o to viac však 
potešilo jeho úspešné vystúpenie. Reprezentant 
klubu Matej Kucej, ročník narodenia 2010, získal 
pri predstavení v každom svojom štarte aj svoj 
nový osobný rekord. V tomto mladom pretekáro-
vi je veľký potenciál, pretože ho plávanie mimo-
riadne baví a nebojí sa ani tréningového úsilia a 
driny. Jeho najlepším umiestnením bolo štvrté 
miesto v disciplíne 50 metrov prsia, pričom sa aj 
v ostatných disciplínach umiestňoval v top desi-
atke. Celkovo sa tohto memoriálu zúčastnilo 24 
slovenských klubov a 189 pretekárov.  Peter Bílik

Čo štart, to osobný rekord

Kolotoč Majstrovstiev Slovenska v plávaní po juni-
oroch, ktorí nás úspešne reprezentovali v Trenčíne, 
pokračoval kategóriou starších žiakov v Dolnom 
Kubíne. Zišlo sa tu dokopy 46 klubov a 256 najlep-
ších pretekárov zo Slovenska, ktorí svoju príslušnosť 
k elite museli potvrdiť kvalifikačnými časmi, aby sa
prebojovali na toto vrcholné podujatie v ich vekovej 
kategórii. A že sa tu naozaj plávalo kvalitne, potvrdila 
už prvá disciplína, v ktorej bol prekonaný slovenský 
rekord. 

Náš klub reprezentovala štvorica pretekárov v 
zložení Karin Šmigurová, Simona Ciesarová, Adelka 
Cengelová a Richard Pobežal, vedená trénerom Pe-
trom Bílikom. 

Už po prvej absolvovanej disciplíne bolo trénerovi 
jasné, že sme sem neprišli iba do počtu a náročná prí-
prava bude zúročená kvalitnými časmi pretekárov a 
ako bonbónikmi aj medailovými umiestneniami. Veď 
zo všetkých absolvovaných štartov len dva neboli 
okorenené osobnými výkonmi, čo sa však pripíše na 
vrub taktike, ktorú zvolil tréner, keďže práve po tých-
to disciplínach nasledovali tie hlavné, kde sme chceli 
útočiť na najvyššie stupienky. 

Naše želiezka v ohni boli najmä v prsiarskych disci-
plínach a to sa aj potvrdilo. Medzi 13-ročnými plavca-
mi obsadila Karin Šmigurová druhé miesto a získala 
striebornú medailu v disciplíne 200 metrov prsia, 
keď za víťazkou zaostala len o 16 stotín sekundy. 
Veľkú smolu mala aj na 100 prsia, kde za medailovým 
umiestnením zaostala len o 9 stotín sekundy... 

Potešilo však mimoriadne výrazné posunutie osob-
ných rekordov, ktoré zabezpečili Karin účasť v Útvare 
talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie. 
O rok mladšia Simonka Ciesarová si počínala taktiež 
výborne, keď v oboch prsiarskych disciplínach získala 
bronzové medaily, tak isto výrazným zlepšením svo-
jich osobných maxím a tiež splnila limity do útvaru 
talentovanej mládeže. 

Riško Pobežal potešil svojimi výkonmi, keď spo-
medzi púchovských pretekárov dosiahol najlepšie 

Úspešná výprava púchovských plavcov na slovenskom šampionáte v Dolnom Kubíne.                 FOTO: PK Púchov

zlepšenie, a to 110-percentné v disciplíne 200 me-
trov motýlik. Adelku Cengelovú trochu pribrzdila 
nútená pauza v tréningoch zavinená chorobou, keď 
do posledných chvíľ nebolo isté, či sa majstrovstiev 
vôbec zúčastní. Avšak Adelka zabojovala a v každom 
štarte si utvorila osobný rekord. Tréner Bílik neskrýval 
svoju spokojnosť a aj touto cestou chce poďakovať 
podpornému fanúšikovsko-rodičovskému tímu, kto-
rý sa staral o perfektnú atmosféru a povzbudzoval zo 
všetkých síl.                   Plavecký klub Púchov

Florbal - extraliga muži

   11. kolo:
   FBK Púchov – Tsunami Záhorská Bystrica 7:9 
(2:1, 1:5, 4:3), 9. Zboran (Pavel), 13. Beriac (Mišík), 
31. Mišík, 46. Mišík (Pavel), 57. Fleger (Valčovský), 58. 
Mišík, 60. Beriac (Fleger)
   Zostava FBK Púchov: 
   Velčovský, Houb – Ondrášik, Mišík, Krajči, Korbaš, 
Pavel, Haluška, Zboran, Tuček, Fleger, Beriac, Žilinský, 
Ševčík, Bulejko, Lupták, tréner Tomáš Kvasnica
Hoci so súperom z vrchnej polovice tabuľky vyhrali 
Púchovčania dve tretiny, predsa si body to tabuľky 
nepripísali. Rozhodla o tom druhá tretina, v ktorej 
Púchovčania vybuchli a prehrali ju 1:5. 
V závere stretnutia síce florbalisti FBK Púchov mohut-
ne finišovali, keď v priebehu necelých štyroch minút
vsietili tri góly, na súperov náskok to však nestačilo. 
Druhú výhru sa pokúsia Púchovčania pripísať si už v 
sobotu, kedy na domácej pôde hostia hrateľné „ko-
bylky“ zo Žiliny.  
   Ostatné výsledky 11. kola:

   Florko Košice – Uniza Žilina 7:5, Nižná – ATU Košice 
9:5, FBC Trenčín – Spišská Nová Ves 21:7, Prírodove-
dec – Snipers Bratislava 8:2, Prešov – AS Trenčín 2:7
1. FBC Trenčín 11 11 0 0 0 128:50 33
2. Prírodovedec 11 7 1 1 2 78:56 24
3. ATU Košice 11 6 1 1 3 83:56 21
4. Florko Košice 11 5 2 2 2 79:67 21
5. Z. Bystrica 10 6 0 1 3 66:58 19
6. Nižná 11 6 0 1 4 57:55 19
7. AS Trenčín 11 4 2 1 4 63:73 17
8. Žilina 11 3 1 1 6 85:76 12
9. Prešov 11 3 1 1 6 75:80 12
10. Snipers BA 10 3 1 1 5 62:71 12
11. FBK Púchov 11 1 1 0 9 58:99 5
12. Sp. N. Ves 11 0 0 0 11 50:143 0
   Program 12. kola:
   FBC Púchov – Uniza Žilina (14. 12. o 14.00), Florko 
Košice – Spišská Nová Ves, Nižná – Záhorská Bystrica, 
Prešov – ATU Košice, Snipers Bratislava – AS Trenčín, 
Prírodovedec – FBC Trenčín

Púchovčania držali s Bratislavčanmi krok 
dve tretiny, rozhodla tá prostredná 
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Všetko o stolnom tenise:

www.pinec.info

Stolný tenis

Tretia výhra Púchovčanov, poradili si s Milochovom

Kto s kým za stolmi

Mikulášsky stolnotenisový turnaj neregistrovaných, Dolný Moštenec

Gombárov triumf v Dolnom Moštenci

5. liga muži
9. kolo: 
Slovan Považská Bystrica A – TTC Považská Bys-
trica B 15:3 predohrané, Šuba 4, Hlubina, P. Gálik, 
J. Gálik po 3, 2 štv. – T. Sádecký 3, Dubnica nad Vá-
hom– Beluša A 11:7, Páleník 4, Gereg 3, Mutala 2, 
Slivka 1, 1 štv. – Ľ. Hrevuš 3, M. Konrád 2, I. Hrevuš 1, 
1 štv., Dolné Kočkovce B – Pruské A 7:11, J. Škrabko 
3, Fedora 2, P. Majdán 1, 1 štv. – Ondruška 4, J. Šatka 
3, Jakúbek 2, Cibík 1, 1 štv., Sedmerovec B - Nová 
Dubnica B 12:6, M. Šelinga ml. 4, Galko, M. Šelinga 
st. po 3, 2 štv. – Janiga, Machciníková po 2, Lászlová, 
Košík po 1, Dohňany A – Medeko Považská Bys-
trica B 8:10, M. Baška 3, Junga, Gajdoš po 2, 1 štv. 
– I. Melicherík, Filípek po 3, Herco 2, Ľ. Melicherík 1, 
1 štv., Nozdrovice A – Ladce B 7:11, Letko, Didek, 
Zemanovič po 2, Koštialik 1 – Hromek 4, Popelka 3, 
Jankovský st. 2, 2 štv.
1. Pruské   9 8 1 0 113:49 26
2. Dubnica  9 8 1 0 114:48 26
3. Sedmerovec B  9 7 0 2 109:53 23
4. Ladce B  9 5 1 3 83:79 20
5. Beluša   9 5 1 3 80:82 20
6. Slovan PB   9 5 1 3 95:67 20
7. D. Kočkovce B  9 3 2 4 81:81 17
8. Dohňany   9 2 1 6 66:96 14
9. N. Dubnica B  9 2 1 6 65:97 14
10. TTC PB B  9 2 0 7 52:110 13
11. Nozdrovice   9 1 1 7 63:99 12
12. Medeko PB B  9 1 0 8 51:111 11

4. liga muži – 13. kolo
Slovan Dolné Kočkovce – STK Lysá pod Makytou 

(14. 12. o 10.00)
5. liga muži – 10. kolo
TTC Považská Bystrica B – Ladce B, Medeko Považská 

Bystrica B – Nozdrovice, Nová Dubnica B – Dohňany, 
Pruské – Sedmerovec B, Beluša – Dolné Kočkovce B, 
Slovan Považská Bystrica – Dubnica nad Váhom

6. liga muži – 10. kolo
Pružina – JoLa Dubnica nad Váhom, Sedmerovec C 

– Udiča, Horná Breznica – Milochov, Pruské B – Nová 
Dubnica C, Zliechov – Červený Kameň, Slovan Považ-
ská Bystrica B – Dolná Mariková

7. liga muži – 10. kolo
Miracles Dubnica nad Váhom – Dolné Kočkovce C, 

Papradno – Sedmerovec D, Šebešťanová – Milochov 
B, Púchov – Nozdrovice B, Pružina B – TTC Považská 
Bystrica C

8. liga muži – 10. kolo
Dolná Mariková B - Púchov B, Lysá pod Makytou B 

- Dohňany B, ZŠ Dubnica nad Váhom – Beluša B, TTC 
Považská Bystrica D – Papradno B

Púchovčan Michal Gombár (na snímke vpravo) sa 
stal víťazom hlavnej mužskej kategórie 16. ročníka 
medzinárodného Mikulášskeho turnaja neregistro-
vaných v považskobystrickej mestskej časti Dolný 
Moštenec. Gombár nenašiel v konkurencii 36 mužov 
premožiteľa a zaslúžene si odniesol z 
Dolného Moštenca pohár primátora 
Považskej Bystrice. Na medailové prieč-
ky dosiahli aj ďalší neregistrovaní stolní 
tenisti z Púchovského okresu. V dvojhre 
mužov obsadil obhajca minuloročného 
prvenstva Peter Hrbáček (Lazy pod Ma-
kytou - vľavo) tretiu priečku. Púchovský 
okres bodoval aj v kategórii žiactva. 
Palmu víťazstva si odniesol Jakub Pal-
kovič z Hornej Breznice, jeho sestra a 
najmladšia účastníčka turnaja Laura 
obsadila pekné štvrté miesto. Absolu-
tórium si zaslúžia organizátori z Dol-
ného Moštenca, ktorí pre viac ako pol 
stovku účastníkov pripravili bezchybný 
turnaj a tradične hodnotné ceny. 

Celkové poradie:
Dvojhra muži
1. Michal Gombár (Púchov), 2. Martin 

Tamáši (Plevník-Drienové), 3. Peter Hr-
báček (Lazy pod Makytou), 4. M. Bezák 
(Lednica), 5. – 8. Róbert Kačík (Nimni-
ca), Vasil Bačinský (Považská Bystrica), 
Róbert Briestenský (Dolný Moštenec)  

Dvojhra ženy 
1. Ľubica Cigániková (Udiča), Lenka 

Baranová (Brno), 3. Monika Šaržíková 
(Považská Bystrica)

Dvojhra žiactvo
1. Jakub Palkovič (Horná Breznica), 2. Tibor Gardian 

(Horný Moštenec), 3. Edon Zvak (Považská Bystrica), 
4. Laura Palkovičová (Horná Breznica).                        

                      (r)

6. liga muži
9. kolo: 
Slovan Považská Bystrica B – Pružina A 13:5, P. Gá-
lik, Ľ. Višenka po 4, J. Gálik 3, Babušík 1, 1 štv. – Topor, 
Olšovský, Krupa, Behro po 1, 1 štv., Dolná Mariková 
A – Zliechov 7:11, Červený Kameň – Pruské B 10:8, 
Ľ. Dohňanský 4, D. Dohňanský 3, Bajzík 2, Rydlo 1 
– Černej 3, Cibík 2, Burdej 1, 2 štv., Nová Dubnica C 
– Horná Breznica 5:13, Kulina 2, Oravcová, Palieska 
po 1, 1 štv. – Brnák 4, Kocúr, Lipták po 3, Tomanica, 
Karas po 1, 1 štv., Milochov A – Sedmerovec C 6:12, 
Kunovský 3, Balušík 2, B. Mihálik 1 – Štefanec 4, F. Bar-
ták 3, A. Mišík 2, Mazán 1, 2 štv., Udiča A – JoLa Dub-
nica nad Váhom 7:11, Kostka, Peter I9gnácik, Pavel 
Ignácik po 2, Šuška 1 – Švikruha 4, Rojkovič 3, Hebr, 
Lalinský po 1, 2 štv.
1. JoLa DCA   9 8 1 0 103:59 26
2. Sedmerovec C  9 6 3 0 100:62 24
3. Zliechov   8 6 1 1 86:58 21
4. H. Breznica   9 5 2 2 93:69 21
5. D. Mariková   8 5 2 1 79:65 20
6. Udiča   9 3 2 4 80:82 17
7. Pružina   9 3 1 5 79:83 16
8. Milochov   9 3 0 6 83:79 15
9. Slovan PB B  9 3 0 6 71:91 15
10. Č. Kameň   9 2 1 6 70:92 14
11. Pruské B  9 2 1 6 70:92 14
12. N. Dubnica C  9 0 0 9 40:122 9
7. liga muži
9. kolo: TTC Považská Bystrica C – Miracles Dub-

nica 4:14, D. Kulich 2, Ďurajka 1, 1 štv. – Trenčan, 
Heštera po 4, R. Fatrsík 3, Jakuš 2, 1 štv., Pružina B 
– Nozdrovice B 7:11, J. Kozák 3, J. Valášek 2, Kvaš-
šay 1, 1 štv. – Vavrík 4, Češko 3, Otruba 2, Blažíček 1, 
1 štv., Púchov A – Milochov B 13:5, J. Kvasnička 4, 
Juriga st. 3, Lefko, Miko po 2, 2 štv. – M. Mihálik 3, Ho-
rečný 2, Šebešťanová – Sedmerovec D 12:6, Mitaš, 
Zaukolec, K. Petrík po 3, J. Petrík 2, 1 štv. – Minárik 3, 
Kasenčák 2, 1 štv., Papradno A – Dolné Kočkovce C 
14:4, Říčková 4, Záhorec 3, Martin Žilinčík, Grbál po 
2, Hrebičík 1, 2 štv. – Hudec 3, M. Majdán 1, 2 štv.
1. Nozdrovice B  9 8 0 1 103:59 25
2. Šebešťanová   9 8 0 1 104:58 25
3. Miracles DCA   9 6 1 2 97:65 22
4. Papradno   9 5 1 3 91:71 20
5. Milochov B  9 3 2 4 77:85 17
6. Sedmerovec D  9 4 0 5 83:79 17
7. Púchov   9 3 1 5 77:85 16
8. Pružina B  9 3 0 6 75:87 15
9. TTC PB C  9 2 1 6 57:105 14
10. D. Kočkovce C  9 0 0 9 46:116 9
8. liga muži
9. kolo: Udiča B – Papradno B 10:8 predohrané, 
Turiak 3, Hruška, Kališík, Pavel Ignácik po 2, 1 štv. – K. 
Žilinčík 4, Granec 3, 1 štv., TTC Považská Bystrica D 
– Beluša B 13:5, Kotačka 4, Kucharík, F. Kulich po 3, 
Kucharíková 1, 2 štv. – K. Vyhnička 3, A. Hrevuš, Barcík 
po 1, 3. ZŠ Dubnica nad Váhom – Dohňany B 6:12, 
Červeňan 2, Herda, Ševček, Čilek ml. po 1, 1 štv. – Štr-
bák, Bambúšek po 4, Riško 3, 1 štv., Lysá pod Maky-
tou B – Púchov B 13:5, Panáčková, Janíček ml. po 4, 
Š. Panáček 2, M. Panáček 1, 2 štv. – Pecho, Kutlík po 2, 
T. Kvasnička 1, Dolná Mariková B mala voľno.
1. Dohňany B  8 8 0 0 119:25 24
2. Lysá B  8 7 0 1 98:46 22
3. TTC PB D  8 5 1 2 87:57 19
4. ZŠ Dubnica  8 5 0 3 94:50 18
5. Púchov B  8 4 1 3 77:67 17
6. Beluša B  8 3 0 5 59:85 14
7. Udiča B  8 2 0 6 43:101 12
8. Papradno B  8 1 0 7 38:106 10
9. D. Mariková B  8 0 0 8 33:111 8
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Hasičský šport

Púchovčanov delilo od prvenstva niekoľko stotín sekundy

V poradí už 6. ročník Zimného behu organizuje Klub 
bežcov a priateľov športu v Púchove. V sobotu 14. 
decembra odštartuje na šesťkilometrovej trati spolu 
10 vekových kategórií bežcov. Bežať môžu muži do 
30, 40, 50, 60, 70 a nad 70 rokov a ženy do 30, 40, 50 
a nad 50 rokov. Prezentácia bude prebiehať od 9,30 
hod. v priestoroch športovej haly STc Aréna Púchov. 
Štart všetkých kategórií je o 11,00 hod. z parkoviska 
pred halou. Beží sa po asfalte, trať bude riadne vy-
značená.

Prví traja najrýchlejší v každej kategórií budú od-
menení pohármi a vecnými cenami. Cenu dostane aj 
najstarší účastník behu. Po dobehnutí bude priprave-
né pre všetkých chutné občerstvenie. Na záver vyžre-
bujeme na štartovné čísla aj vianočnú tombolu. Zim-
né behy majú svoje čaro, príďte si ho vychutnať do 
Púchova a zažiť príjemný športový zážitok. Srdečne 
ste vítaní na 6. ročníku Zimného behu. 

Darina Denešová

Zimný beh v Púchove bude už v sobotu

Po mesačnej prestávke sa 30. novembra uskutočni-
lo druhé kolo súťaže FÉNIX v Považskej Bystrici, ktorej 
boli organizátormi hasiči DHZO Pružina. Prekvapením 

bola rekordná účasť 34 družstiev z rôznych okresov 
od Kysúc po Martin. Okres Púchov zastupovali Stre-
ženice, Dohňany a Púchovčania. Púchov postavil dve 

zmiešané družstva z nováčikov a starších pretekárov. 
Súťažilo sa na dve kola podľa dohodnutých pravidiel 
na začiatku sezóny - štafeta dvojíc, uzlovanie a štafe-
ta 5 x 30 metrov. 

Ako prvé do bojov na začiatku súťaže nastúpilo 
staršie a skúsenejšie družstvo, ktoré nemalo najlep-
ší vstup do súťaže v prvej disciplíne a päť trestných 
sekúnd bolo veľa. Po upozornení trénera, čoho sa 
majú vyvarovať, v druhom kole zabrali a veľké časové 
manko zmazali. Už sa len čakalo ako zabehnú ďalšie 
dobré družstvá, ktoré mali o nás veľký prehľad. Hneď 
na to nám nastúpili noví zverenci pod dohľadom ich 
trénera Michala Koukala, ktorí si držali svoj striedavý 
rytmus a neskončili poslední, napriek tomu, že traja 
členovia sa ešte takej súťaže nezúčastnili. Ich hlav-
nou podporou boli i zúčastnení rodičia. Nakoniec 
ako bonus od trénera Michala Koukala dostali i slad-
kú odmenu, nakoľko v tento deň mal i narodeniny. 
Po príchode do Púchova sa všetkým deťom a rodi-
čom tréneri poďakovali za odvedené výkony a ich 
umiestnenie.

Kategória chlapci: 
 1. miesto Pružina 97,67
 2. miesto Púchov 97,84
 3. miesto Praznov 105,57
Kategória dievčatá: 
 1. miesto Praznov 113,13
 2. miesto Horný Moštenec 115,22
 3. miesto Zakopčie 117,68             Jozef Ridzik st.

Rekreačný beh

V sobotu 30. novem-
bra sa uskutočnil prvý 
domáci turnaj v kate-
górií mladších žiakov 
(MIDI), ktorý bol záro-
veň aj premiérovým 
domácim turnajom 
pre našich chlapcov. Tí 
sa domácemu publiku 
prezentovali perfektný-
mi výkonmi.

V prvom zápase si naši chlapci zmerali sily s 
húževnatým tímom Nové Mesto nad Váhom A. V 
prvom sete ich naši chlapci nepustili do vedenia 
v celom sete a zvíťazili hladko 1:0. V druhom sete 
sa súper po našich chybách ujal vedenia, ale po 
bojovnom a kolektívnom výkone sa im podarilo 
otočiť nepriaznivé skóre a vyhrať v pomere 2:0. 

V ďalšom zápase dostali šancu aj hráči z lavičky 
proti VK Nové Mesto nad B. Potvrdili úlohu favori-
ta a vyhrali v pomere 2:0.

V poslednom zápase sme hostili súpera z Nitry 
a po výborných herných činnostiach jednotlivcov 
a výbornom kolektívnom výkone dokázali zvíťaziť 
2:0, čím sme si zabezpečili prezimovanie na pr-
vom mieste v tabuľke. 

Poďakovať treba chlapcom, trénerom, rodičom 
za výborné výkony, ktoré predviedli naši chlapci v 
jesennej časti súťaže. 

Zostava:  
R. Prokop, J. Struhár, L. Valach, M. Huťťa, R. Hup-

ka, T. Šerý, G. Pusztayová, M. Jurovčík, L. Ďurček, S. 
Horváth, S. Klinovský, tréneri M. Pecho, M.  Dvor-
ský.                     VO 1970 MŠK

Volejbal

Mladší žiaci VO 1970 MŠK 
prezimujú v čele tabuľky

Divadlo v Púchove bolo v sobotu už tradične dejiskom Večera majstrov Slovenskej motocyklovej federácie. Vrchol-
ný slovenských motoristický orgán v púchovskom stánku zbilancoval tohtoročnú sezónu a odovzdal ocenenia naj-
lepším. Viac informácii zo slávnostného večera prinesieme v budúcom čísle.                     FOTO: Slavomír Flimmel
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SPOMIENKA
Dňa 15. 12. 2019 si pri-
pomenieme 32. výročie 
úmrtia nášho drahého 
otca, dedka Štefana ĎU-
RECHA z Nosíc. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku 
spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína dcéra Eva s rodinou.  

SPOMIENKA
Dňa 14. 12. 2019 uplynú 
už dva roky, čo nás na-
vždy opustila naša milo-
vaná manželka, mama a 
babka Eva PAGÁČOVÁ. 
Kto ju poznal, môže jej 
venovať tichú spomien-
ku spolu s nami. 
Ďakujeme. 

S láskou spomína rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 14. 12. 2019 si pri-
pomíname neodžitých 
80. rokov nášho drahé-
ho manžela, otca a ded-
ka Ing. Jána HOLOŠKU 
z Dohnian. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo- 
mienku spolu s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn 
a dcéra s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 14. 12. 2019 si pri-
pomíname 3. výročie, 
čo nás opustila Emília 
PETRÁŠKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 

S láskou spomína 
manžel, synovia 

a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky zostávajú, tí čo vás radi 
mali, s láskou v srdci stále spomínajú.
Dňa 11. 12. si pripomíname nedožitých 84 rokov 
mamy Anny BADŽGOŇOVEJ 
a dňa 27. 12. si pripomenieme 2. výročie úmrtia 
otca Štefana BADŽGOŇA z Keblia. 
Kto ste ich poznali, spomeňte si na nich spolu  
s nami. 

S láskou v modlitbe spomínajú deti s rodinami. 

SPOMIENKA
Úprimne ďakujeme 
všetkým priateľom, zná-
mym, celej rodine ako i 
MUDr. Slobodníkovi z 
urológie, celému kolek-
tívu dializačného odd. 
pod vedením MUDr. 
Smatanovej a všetkým 
našim susedom. Ďa-
lej Zboru pre obč. záležitosti, p. Jankurovi ako i 
pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku 
s naším zosnulým Pavlom AMBROM a zmiernili 
tak našu bolesť. Ďakujeme. 

Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach 
žiješ s nami.
So smútkom v srdci sme 
si 6. 12. pripomenuli 6. 
výročie úmrtia a nedo-
žitých 90 rokov Štefana 
MIHALÍKA z Komárna. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Ako ticho žil, tak ticho 
odišiel,  skromný 
vo svojom živote, veľký 
vo svojej láske a dobrote.              
          
Dňa  5. 12. 2019 by sa 
dožil krásneho životné-
ho jubilea - 100 rokov 
náš otec, dedko a úžas-
ný človek s veľkým srdcom.
Jozef KRAJČI zo Starých Nosíc.

S láskou spomína dcéra Jozefína s manželom,                                                                                                            
syn Ladislav s manželkou, vnuk Stano s rodinou,                                                                                                 

vnučka Zuzka a Alenka s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd, to vás mal rád, ne-
môže zabudnúť.
V decembri 2019 si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia Terézie ŠULÍKOVEJ a 8. výročie úmrtia 
Daniela ŠULÍKA z Púchova. 
Nikdy na vás nezabudnú dcéra Zuzana, syn Da-
niel s manželkou Ingrid, vnúčatá Simonka, Sa-
bínka, Rasťo, Martin a pravnučka Rebeka. 

SPOMIENKA
Dňa 3. 12. uplynulo 8 
rokov, čo nás opustil  
Miroslav IVANIŠ. 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si na neho. 
S láskou spomína man-
želka, dcéry s rodinami 

a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Odišiel si tíško, v srdci 
bolesť zanechal, rýchlo 
bez rozlúčky, nikto to ne-
čakal.
Dňa 12. 12. 2019 si pri-
pomíname 5. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a 
pradedka Jozefa 
SALAMU. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 16. 12. 2019 si pri-
pomenieme 13. výročie 
úmrtia Jozefa ROSINU. 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si na neho spolu s 
nami. 
S láskou spomínajú rodi-
čia, brat Rasťo s rodinou, 
brat René s priateľkou a 
synovec Nicolas. 

SPOMIENKA
Dňa 4. 12. uplynulo šesť 
rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama, svokra, babka a 
prababka Janka 
TONHAUZEROVÁ. 
S láskou spomínajú dcé-
ra a nevesta s rodinami.
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PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu zariadený 4-izbový byt v cen- 
tre Púchova. Nájomné 600 € mesačne. Tel. 0904 
755 107.

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám murovanú chatku v obci Vydrná. Kontakt: 
Erika Horváthová; 0911 672 573.

PREDAJ RÔZNE 
• Predám zachovalý plynový sporák s el. rúrou, 
cena 50 €. Tel. 0915 183 854.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Maľby, stierky. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytového jadra. Tel. 
0904 628 324.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše sta-
ré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské 
linky. Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, lik-
vidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, staho-
vaniepuchov.sk 
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• METROVÝ TEXTIL oproti Bille – matrace, paplóny, 
obliečky - overená kvalita. Výroba na mieru.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako upratovačka na 1 - 2 hod. 
denne. Tel. 0944 341 880.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

OZNAMY
• Mestský šatník  "Veci za úsmev" bude od 23. 12. 
2019 do 6. 1. 2020 zatvorený a zároveň dočasne 
pozastavujeme príjem všetkých vecí do mestské-
ho šatníka. Touto cestou vám všetkým, ktorí ste 
priniesli veci, ktoré mohli poslúžiť a urobiť radosť 
ďalším, veľmi ďakujeme a prajeme vám všetkým 
požehnané sviatky plné Božej milosti a pokoja. 
Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí obeto-
vali svoj voľný čas a ochotne chodili pomáhať do 
mestského zariadenia "Veci za úsmev". Ďakujeme: 
Marte Ofúkanej, Evke Huťovej, Danke Vankovej, 
Majke Bartošovej, Zuzke Galánkovej, Janke Hude-
covej, Janke, Madudovej, Janke Ševelovej, Kristín-
ke Revkovej, Renátke Kubáňovej, Lenke Andrews, 
Alenke Boháčovej, Ivanke Vidovej, Boženke Ker-
mendyovej a MIchalovi Kovalovi.

POĎAKOVANIE
• Ďakujem pracovníkom PTSM Púchov za ostriha-
nie živého plota a povysávanie lístia na Ul. Komen-
ského 1642/23. S pozdravom, domovníci.

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV
POHOTOVOSŤ- DOSPELÍ:

PO - PIA: 16.00 – 22.00 
SO - NE: 7.00 – 22.00

Tel. 042/46 05 319 
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 

 SO - NE:  8:00 – 14:00
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

OKNÁ  ROLETY  DVERE  BRÁNY

Ku každej 
zákazke nad 
300€ malý darček 
GRÁTIS

MORAVSKÁ 1884 PÚCHOV
JM PLASTOBCHODNÝ 

PARTNER

0 905 842 149

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

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

Z dôvodu technickej a systémovej zmeny infor-
mačných systémov je možné vydať novú parko-
vaciu kartu na motorové vozidlo maximálne 5 
pracovných dní pred uplynutím doby platnosti 
vyznačenej na parkovacej karte vydanej pre 
dané motorové vozidlo. 
Zároveň vás upozorňujeme, že parkovaciu kartu 
si bude možné zakúpiť v tomto kalendárnom 
roku len do pondelka 23. decembra 2019 do 
12:00 hod. Po Novom roku od 2. januára 2020.
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