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V sobotu 7. 12. 2019 bola v púchovskom Divadle 
oficiálne uzatvorená športová sezóna Slovenskej
motocyklovej federácie 2019 slávnostným dekorova-
ním medzinárodných a národných majstrov Sloven-
skej republiky jednotlivých disciplín a tried Sloven-
skej motocyklovej federácie. Tento slávnostný Večer 
majstrov SMF 2019 sa niesol v priateľskom duchu, 
kde sa stretli športovci všetkých šiestich disciplín 
motocyklového športu u nás, ktorí sa počas sezóny 
na športoviskách nestretávajú. 

V prvej časti večera boli odovzdané ocenenia pre 
41 tohtoročných slovenských šampiónov a taktiež 
boli ocenení najúspešnejší jazdci sezóny 2019, ktorí 
reprezentovali SMF a Slovenskú republiku na podu-
jatiach Medzinárodnej motocyklovej federácie (FIM) 
a FIM Európa.

Okrem športovcov v rámci večera ocenili i tohto-
ročných jubilantov - členov SMF a bývalých funkci-
onárov SMF.

Uvedené slávnostné podujatie SMF bolo veľmi 
pekným zakončením tohtoročnej sezóny.

Víťaži jednotlivých kategórií:
M SR - Cestné preteky motocyklov 2019  

    125SP  Hruboš Marcel SVK
SSP300  Nespěšný Jiří CZE
SST600  Ronec Michal SVK
SBK  Knezovič Juraj SVK
Mládež  
PW50  Végh Lucián  SVK
Mini GP 0 Végh Lukáš  SVK

MM SR Motokros 2019  
MX50  Zimmerman Maxim SVK
MX65  Zahradník Jakub  CZE
MX85  Zimek Tomáš  CZE
MX Ladies Gál Lili   HUN
MXjunior125 Švirák Tomáš  CZE
MX2junior Struk Samuel  SVK
MX 2  Krč Martin  CZE

MX Open Neurauter Lukas  AUT
MX4  Žerava Martin  CZE
MX4+  Majer Roman  CZE

MM SR Trial 2019  
Absolútne Sordyl Šimon SVK
Junior  Csizmazia Barnabás  HUN
Kadet  Hudák Ján  SVK
Starší žiak Mikunda Tadeáš  CZE

MM SR Enduro a Rely 2019  
Absolútne Halgaš Patrik  SVK
E1  Giertl Martin  SVK
E2  Hostinský Thomas SVK
E3  Ševela Miroslav  SVK
Junior  Giertl Martin  SVK
Kadet  Kokavec Rastislav  SVK
Dorast  Zajac Andrej  SVK
Ženy   Čipková Gabriela  SVK
Veterán  Gottvald Martin  CZE
Dvojice  Giertl Martin  SVK
  Svitko Štefan SVK

MM SR Plochá dráha  
MM SR   Vaculík Martin SVK
M SR - Junior Pacalaj David  SVK

M SR Športová mototuristika a šprint 
ŠMT  
Jazdci  Krepelka Tomáš SVK
Jazdkyne Rošková Eva SVK
Šprint  
Street 400 Seko Ján   SVK
Street 600 Havranová Zuzana SVK
Street 900 Cerovský Ondrej  SVK
Street 1000+ Petö Viliam  SVK
Street OPEN Cerovský Ondrej  SVK
DRAG  Herc Peter  SVK
Ladies  Havranová Zuzana SVK

Zdroj: SMF

Večer majstrov Slovenskej motocyklovej federácie 2019 - Púchov, 7. decembra 

Slovenská motocyklová federácia ocenila 
najúspešnejších pretekárov roku 2019 

Slovenská motocyklová federácia ocenila v rámci Večera majstrov v púchovskom divadle 41 najlepších motocy-
klistov z viacerých krají, ktorí jazdia s licenciou SMF.                FOTO: SMF

V Divadle v Púchove nechýbala počas slávnostného 
vyhlásenia ani jedna z najväčšíxh postáv slovenského 
motocyklového športu posledných rokov - niekoľkoná-
sobný účastník Dakaru Štefan Svitko (na snímke vpra-
vo). Na snímke s prezidentom SMF Petrom Lazarom. 

Večer majstrov Slovenskej motocyklovej federácie si 
nenechala ujsť ani primátorka Púchova Katarína He-
neková. 

Na slávnosti zaujal aj pestrý kultúrny program. 

Medzi hosťami Večera majstrov nechýbala ani legen-
da endura, Púchovčan Jozef Počarovský s manželkou. 
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Milí Púchovčania,
 
je advent a každý sa s týmto obdobím vysporiadavame inak: vypekáme, beháme po obchodoch, 
vianočných trhoch, počúvame koledy... Tiež milujem Vianoce, ten pocit, keď sme aspoň chvíľu 
všetci spolu, pozeráme rozprávky a užívame si vzájomnú prítomnosť.

Tento rok bol náročný aj pre mňa: bol to prvý rok, ktorý som sa snažila zodpovedne zvládnuť a 
hoci sme v závere roka boli nútení, vzhľadom na vládnu politiku, tak ako aj iné mestá a obce, 
prijať niektoré nepopulárne rozhodnutia, stále som presvedčená, že to ako mesto spoločne 
zvládneme. Viem, že každý má iný pohľad na vec a za rok sa nepodarí splniť všetko, čo si človek 
zaumieni, ale verím, že rozbehnuté projekty sa podarí zrealizovať a po ďalších mesiacoch bude 
postupne vidieť výsledky našej spoločnej práce.

Posledné dni som strávila v spoločnosti detí v materských škôlkach, so seniormi v zariadeniach 
sociálnych služieb, v detskom domove, ale i v zariadeniach s deťmi a mládežou, ktorí majú určité 
fyzické alebo psychické znevýhodnenie a musím povedať, že všetky tieto stretnutia boli úžasné 
a to z jediného dôvodu: boli to stretnutia plné citu, lásky a nádeje... Všetci sme mali očí plné sĺz a 
dojatia nad tým, čo dokážu títo ľudia zvládnuť a ako vedia napriek nie práve priaznivej osobnej 
situácii rozdávať radosť. A o tom je toto obdobie: rozdávať pokoj, lásku, radosť a nádej. 

Preto aj ja by som vám všetkým, milí Púchovčania, chcela zaželať príjemné predvianočné ad-
ventné obdobie a požehnané prežitie vianočných sviatkov. Prajem vám, aby ste Vianoce prežili 
v pokoji a láske v kruhu rodiny a tých, na ktorých vám najviac záleží. Skúsme aspoň na chvíľku 
zabudnúť na tú častú nevraživosť medzi ľuďmi a na starosti, ktoré nás všetkých trápia a vnesme 
aspoň počas týchto dní do vzájomných vzťahov trocha ľudského porozumenia a lásky, pretože 
vtedy určite nájdeme aj ten vytúžený pokoj v duši. Požehnané a milostiplné Vianoce!
 

Katarína Heneková



organizátor: 
MESTO PÚCHOV

SILVESTERSILVESTER  
v Púchovev Púchove

31. 12. 2019

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

vstup voľný

17:30   Otvorenie areálu pre verejnosť 
18:00   Odštartovanie Silvestra v Púchove  
   DETSKÝ PROGRAM: Rozprávkový svet (Máša a Medveď, 
   Olaf, tanečná animátorka - škola tanca), zábava pre deti: súťaže, diskotéka
21:00  SEVENTH WEAPON (kapela, PB): Poctivá zmes diaľničného rock‘n’rollu
22:00  KOSA NA KAMEŇ (kapela, BA): SILVESTER PLNÝ HITOV I. 
   slovenské, české a svetové hity
22:45  DJ - diskotéka
23:00  KOSA NA KAMEŇ (kapela, BA): SILVESTER PLNÝ HITOV II. 
   slovenské, české a svetové hity
23:55     Príhovor primátorky, VÍTANIE ROKU 2020
24:00  HYMNA, OHŇOSTROJ
00:15   DJ - novoročná diskotéka  (o 01:30 záver) 
Vstup do areálu bude umožnený len bez sklenených fliaš, pyrotechniky a zbraní.
 Z podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f ) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie info na: www.puchov.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Moderátor: 

Milan „Yetti“ Kováčik 

a OBČERSTVENIE

zabezpečené:-) 



spravodajstvo 3

V poradí druhé rokovanie na ministerstve zdravot-
níctva v súvislosti s obnovením detskej pohotovosti 
v Púchove absolvovala primátorka mesta 10. de-
cembra. Podľa jej slov sa rezort navrhovanému spô-
sobu riešenia prostredníctvom legislatívnej zmeny 
alebo výnimky skôr bráni a navrhuje riešenie formou 
predĺženia ordinačných hodín detských ambulancií. 
Situáciu skomplikovala aj skutočnosť, že ministerka 
zdravotníctva Andrea Kalavská podala demisiu a 
rokovanie na ministerstve sa tentokrát uskutočnilo 
bez jej prítomnosti. Stretnutie púchovská primátor-
ka absolvovala spoločne s primátorkou Bánoviec 
nad Bebravou Rudolfou Novotnou a poslancom 
Trenčianskeho kraja Rastislavom Henekom.
„Cieľom stretnutia bolo podrobné vysvetlenie si 
celkovej problematiky z pohľadu ako mesta tak 
ministerstva. Zo strany rezortu zazneli už známe 
informácie o klesajúcom počte pediatrov na Slo-
vensku (vlani sa znížil o 200) a o ich vysokej veko-

Ďalšie rokovanie k téme obnovenia detskej pohotovosti bude v januári

„Výbuch plynu v Prešove s obe-
ťami na životoch bola informá-
cia, ktorú určite nik z nás nechcel 
zvlášť v období Adventu počuť. Do 
finančnej pomoci sa zapájame aj 
my,“ reaguje primátorka Katarína 
Heneková, na ktorej podnet bola 
spustená finančná zbierka. „Za-
pája sa do nej väčšina poslancov 
mestského zastupiteľstva, kona-
telia mestských spoločností, ve-
dúci oddelení mestského úradu i 
vedenie mesta. Chceme vyzbierať 
minimálne toľko, koľko bude mes-
to stáť novoročný ohňostroj (850 
eur), ale už teraz vieme, že táto 
suma bude vyššia a bude pouká-
zaná na transparentný účet mesta 
Prešov,“ upresňuje primátorka. 

Ostatné samosprávy, ktoré si kon-
coročné rokovania zastupiteľstiev 
nechali na neskorší termín, mohli 
zareagovať formou poslancami 
schválenej dotácie ako pomoc pri 
mimoriadnej udalosti. Keďže mesto 
Púchov malo decembrové zastupi-
teľstvo v skoršom termíne, zvolila 
púchovská primátorka tento spô-
sob finančnej pomoci a oslovila 
poslancov, konateľov mestských 
spoločností i vedúcich zamestnan-
cov mestského úradu. Zbierka je už 

spustená a v priebehu nasledujú-
cich dní bude mesto informovať o 
tom, aká suma poputuje do Prešo-
va. 

„Na Prešovčanov si spomenieme 
aj pri vítaní nového roka na Silves-
tra minútou ticha, ale to nebude 
všetko, pretože na počesť všet-
kým tým, ktorí neváhali riskovať 
svoje životy na záchranu iných, 
potleskom vyjadríme našu vďaku 
– teda všetkým profesionálnym i 
dobrovoľným hasičom, vojakom, 
lekárom, policajtom, zdravotným 
sestrám... všetkým tým, ktorí po-
mohli zachrániť mnoho ďalších ži-
votov, ale aj tým, ktorí sa podieľali 
na odstraňovaní následkov výbu-
chu, či sa v nasledujúcich hodinách 
a dňoch postarali o dotknuté ro-
diny,“ konkretizuje primátorka a 
pokračuje: “Zároveň mi nedá pri 
tejto príležitosti nespomenúť, že v 
posledných dňoch ma kontaktujú 
občania, ktorí ma nabádali k zru-
šeniu ohňostroja, ale aj verejnej 
oslavy Silvestra. Na druhej strane 
mnohí píšu, že sa na silvestrovské 
oslavy v meste po dlhšom období 
tešia Vyhovieť každému nie je jed-
noduché. Preto sme našli určitý 
kompromis - v rámci spoločnej sil-

Prešovu Púchov prispeje finančne, na Silvestra 
si spomenie na obete výbuchu minútou ticha

vestrovskej oslavy vonku v meste 
bude skrátený ohňostroj, zároveň 
si uctíme obete v Prešove, vzdáme 
úctu záchranárom a takisto po-
šleme už spomínané financie zo 
zbierky mestu Prešov.“

Silvester bude v areáli na Dvoroch
Rozlúčiť sa so starým rokom a 
súčasne privítať ten nový budú 
môcť Púchovčania i ostatní ná-
vštevníci 31. decembra v areáli na 
Dvoroch. Pre verejnosť sa otvorí 
o pol šiestej podvečer. Samotný 
program začína od 18-tej hodiny, 
v tomto čase je venovaný predo-
všetkým rodinám s deťmi. Priprave-
ný je pre ne rozprávkový svet, kde 
nebudú chýbať postavičky z obľ-
úbených rozprávok Medveď, Máša 
alebo snehuliak Olaf. V spoločnosti 
tanečnej animátorky sa budú mocť 
deti, ale aj ich rodičia priučiť taneč-
nému umeniu, nebudú chýbať sú-
ťaže a diskotéka.

O deviatej večer vstúpi na pódium 
hudobná skupina Sevent Weapon, 
ktorá prinesie poctivú zmes diaľnič-
ného rokenrolu. K slovu sa dostane 
aj dídžej so známymi „vypaľovákmi“ 
a takisto bratislavská rocková sku-
pina Kosa na kameň – v jej podaní 

zaznejú známe slovenské, české i 
svetové hity. Celým večerom bude 
moderátorským slovom sprevádzať 
Milan „Yetti“ Kováčik. V areáli bude k 
dispozícii teplé občerstvenie, stoly i 
lavice na sedenie.

A prečo Dvory? Keďže pešiu zónu v 
samotnom centre po skúsenostiach 
z minulých rokov (kedy sa obyvate-
lia vedeli sťažovať na hluk a naopak 
z balkónov zasa dopadali zapálené 
petardy aj medzi dav ľudí) neod-
porúčala ani mestská polícia, voľba 
tento rok padla na areál na Dvo-
roch. Oplotené priestranstvo verej-
nej silvestrovskej oslavy bude počas 
posledného večera v roku strážené 
bezpečnostnou službou, ktorá pri 
vstupe skontroluje návštevníkov, 
aby sa dovnútra nedostali sklenené 
fľaše, pyrotechnika a zbrane. (Šam-
panské na prípitok si bude možné 
zakúpiť v predajných stánkoch.) 
Pracovníci bezpečnostnej služby 
budú bdieť nad bezpečnosťou aj 
priamo v areáli. „Preto prosím všet-
kých návštevníkov, aby dodržiava-
li tieto pokyny a aby sme mohli do 
nového roka vstúpiť tak, ako sa na 
slušných ľudí patrí,“ uzatvára pri-
mátorka Katarína Heneková.

-msu-tm-

Výbuch plynu v prešovskej bytovke a s ním spojená tragická bilancia obetí na životoch zdvihla vlnu solidarity 
nielen medzi ľuďmi naprieč celým Slovenskom, ale ku konkrétnej finančnej pomoci mestu Prešov sa hlásia aj 
mnohé obce a mestá. Púchov nebude výnimkou.

vej štruktúre (cca 55 rokov). Ministerstvo sa bráni 
nášmu návrhu, ktorý by na základe legislatívnej 
zmeny umožnil znovuobnovenie fungovania det-
skej pohotovosti v Púchove aspoň v obmedze-
nom režime, čo by podľa nich spustilo  žiadosti o 
výnimky aj v iných mestách. Podľa toho, čo nám 
bolo povedané, za súčasnej situácie ministerstvo 
považuje za svoju prioritu zachovanie fungovania 
detských ambulancií vôbec. Preto nám navrhli, 
že riešenie vo forme predĺženia ordinačných ho-
dín jednotlivých detských ambulancií. Toto si sa-
mozrejme vyžaduje sériu rokovaní s pediatrami, 
trenčianskym krajom i považskobystrickou ne-
mocnicou, ktorej sa budeme musieť zhostiť my,“ 
reportuje primátorka Katarína Heneková.
Ďalšie stretnutie na ministerstve zdravotníctva, 
ktorého témou bude „vybavenie“ podanej petície, 
sa uskutoční v januári za účasti členov petičného 
výboru.                                                                                  -msu-tm-
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V minulosti vianočné stromčeky pred Divadlom Púchov zdobili žiaci púchovských základných škôl. Tento rok sa na túto úlohu podujali členovia púchovských orga-
nizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Jednoty dôchodcov Slovenska, Denného centra seniorov v Púchove, Ligy proti reumatizmu a Asociácie nepo-
čujúcich Slovenska.

Slavomír Flimmel

Púchovskí seniori zdobili vianočné stromčeky 

Na adventnom venci
tak veru,
mihoce sa
plamienok mieru.

Za ním
druhý horí,
ktorý nám dá
kúsok viery.

V treťom
je ten najkrajší cit,
on vie chladný ľad zlomiť
a v srdci lásku prebudiť.

Keď nebudeme
vedieť ako ďalej,
štvrtý nám to ukáže,
skrýva sa v ňom nádej.

Mier, viera,
láska, nádej,
to sú na adventných sviečkach
mená plamienkov,
ktoré nás duchovne pripravia
na príchod najkrajších v roku sviatkov. 

Radoslav Kurej

ADVENTNÉ PLAMIENKY
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Vážení spoluobčania, možno ste zare-
gistrovali množstvo poplašných správ 
ako nehorázne, priam až nekresťansky 
ideme zvyšovať všetky dane a parkov-
né pre obyvateľov nášho mesta, či 
zavádzať novú daň tzv. poplatok za 
rozvoj pre fyzické a právnické osoby a 
pod. Samozrejme pre majiteľa webu, 
ktorý prinášal poplašné správy a tvári 
sa ako informačný portál a pritom sa 
nevie pod článok ani podpísať a zve-
rejniť svoju vlastnú identitu (aj keď 
tušíme o koho ide) je taký článok zau-
jímavý. Pravda a fakty však vždy vyjdú 
na povrch a tak sa stalo aj v Púchove. 
Po rokovaní mestského zastupiteľstva 
bublina spľasla. Je síce pravda, že zá-
mer zaviesť poplatok za rozvoj mesto 
Púchov zverejnilo na svojej úradnej 
tabuli, ale bol to len ZÁMER, nakoľko 
tento materiál nemal politickú pod-
poru a dvakrát bol zamietnutý na ro-
kovaní ekonomickej komisie, taktiež 
nebol schválený na rokovaní mestskej 
rady. Preto po dohode s mojimi kole-
gami som navrhol v úvode mestského 
zastupiteľstva stiahnuť tento bod z 
rokovania a som veľmi rád, že môj ná-
vrh kolegovia jednohlasne schválili čo 
znamená, že v budúcom roku žiadna 
nová daň – poplatok za rozvoj v meste 
Púchov - nebude.

Prejdime však k miestnym daniam, tu 
sa taktiež rozprúdila veľká polemika. 
Aká je pravda? Viaceré mestá syste-
maticky zvyšovali dane priebežne od 
roku 2015 až po rok 2019 a znova na 
rok 2020. A Mesto Púchov? Ani jeden 
krát! Nedotkli sme sa žiadnych daní 
či pre právnické alebo fyzické osoby. 
Súčasnú zvýšenú sadzbu Púchova 
malo mnoho miest už pred našim zvý-

šením! Pozrime sa na zvýšené sadzby 
v okolitých mestách a namodelujeme 
si situáciu na štandardný trojizbový 
byt o výmere 70 m².

V budúcom roku zaplatí občan v 
Beluši za 3-izbový byt 42 eur, v Parti-
zánskom 27 eur, v Stupave 28 eur a v 
Púchove 17,50 €! - a z tejto sumy vám 
vrátime ešte časť dane späť, nakoľko 
stále platia Zásady podpory bývania v 
meste Púchov. Tak aké drastické a dra-
matické zvyšovanie? Čistá lož! Dras-
ticky a dramaticky sa zvyšovali dane 
napr. v Trnave o 200 % či v Beluši o 130 
%, ale nie v Púchove. To dokazuje aj 
nasledovný graf, kde porovnáme daň 
za byt vo vybraných mestách v roku 
2020. A čuduj sa svete – Púchov patrí 
medzi mestá s najnižšou daňou za byt 
na celom Slovensku.

Posledná pálčivá téma v meste je par-
kovné. Áno, je pravda, že parkovné 
stúpne na 30 eur. Avšak aj pri mikro či 
makro ekonomických ukazovateľoch 
sa nemôžeme pozerať len cez optiku 
percent, ale cez hrubé či celkové čís-
la. Čo to znamená? Síce ideme s par-
kovným vyššie, avšak vraciame sa na 
CENU PARKOVNÉHO Z ROKA 2012 a 
cena ročnej parkovacej karty stúpne 
len o 15 eur čo predstavuje nárast par-
kovného o 1,25 eur za mesiac. Keď si 
pozrieme štatistiku z okolitých miest, 
tak za posledných päť rokov išlo par-
kovné v slovenských mestách razant-
ne a dramaticky vyššie. Púchov bude 
patriť opäť medzi mestá s najlacnej-
ším parkovaním pre obyvateľov, čo 
dokazuje aj grafické porovnanie oko-
litých miest.

Mesto Púchov má aj po zvýšení jedny z najlacnejších 
daní a parkovného na Slovensku!

BELUŠA

PARTIZÁNSKE

N. DUBNICA

STUPAVA

PÚCHOV

z 0,25 na 0,60
z 0,19 na 0,39

z 0,20 na 0,30
z 0,20 na 0,40

z 0,16 na 0,25
Navýšenie na 30 eur je ďalší spoločný 
kompromis. Vďaka iniciatíve posla-
neckého klubu Spolu za Púchov sa 
podarilo presadiť náš návrh: parkova-
cia karta pre občana s trvalým poby-
tom v meste 30 eur, ďalej zníženie zo 
60 eur na 30 eur pre podnikateľov so 
sídlom firmy v Púchove a zľava 50 % 
pre držiteľov karty ZŤP. Tieto návrhy 
schválila väčšina kolegov v mestskom 
zastupiteľstve, začo sa im chcem po-
ďakovať. 
Na záver je dôležité povedať hlavné 
dôvody prečo 95 % miest pristúpilo 
v decembri 2019 k zvyšovaniu daní či 
poplatkov. Ide hlavne o nové legisla-
tívne zmeny a zákony, ktoré pripravila 
vláda pre samosprávy bez toho, aby 
im vyčlenila na ich plnenie finančné 
prostriedky. Vláda spravila presný 
opak - mestám, obciam a VUC-kám 
príjmy ešte zobrala! 

Hlavné legislatívne zmeny: 
1) chodníkový zákon,
2) obedy „zadarmo“,
3) novela zákona o sociálnych služ-
bách,
4) zavedenie rekreačných poukazov,
5) zvyšovanie miezd vo verejnej sprá-
ve,
6) výrazné zvýšenie nezdaniteľnej čas-
ti príjmu fyzických osôb,
7) zníženie podielových daní pre rok 
2020.

Ak ste sa dočítali až sem, po prvé som 
za to rád a po druhé - sami vidíte sku-
točnú pravdu. Jasné, že sme museli 
dane a parkovné zvýšiť, avšak stále 
sme mesto, kde občania – fyzické oso-
by platia výrazne menej ako v iných 
mestách. A to je aj vďaka usilovnej 
práci vedenia mesta a ekonomickej 
komisie. Začali sme selektovať, kto 
má v Púchove trvalý pobyt a takých 
občanov musíme zvýhodňovať. Pre-
tože tí platia mestu dane či poplatok 
za odpad. Prvý benefit je polovičné 
parkovné, druhý 50 % zľava na ce-
loročné cestovanie mestskou MHD. 
Samozrejme chceme pokračovať aj 
na poli kultúrnych či športových akcii. 
Nemôžem zabudnúť aj na optimalizá-
ciu a modernizáciu tepelného hospo-
dárstva, ktoré prinesú Púchovčanom 
ďalšie úspory. Toto všetko nás čaká v 
priebehu roka 2020 a o pozitívnych 
novinkách, ktoré prinesú Púchovča-
nom lepší život v našom meste vás 
samozrejme budeme informovať.

Dovoľte mi, milí Púchovčania, aby 
som vám pri tejto príležitosti zaželal 
pokojné a požehnané Vianoce a do 
nového okrúhleho roku 2020 všetko 
najlepšie a najmä veľa zdravia, pretože 
to je v živote najdôležitejšie.

Lukáš Ranik, viceprimátor mesta 
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Na hokejovú halu bolo vydané 
právoplatné územné rozhodnutie 
Stavebné úpravy stredoškolského 
kampusu v Trenčíne-Zámostí na-
predujú. Onedlho by tu mala vyrásť 
nová hokejová hala so zázemím pre 
potreby historicky prvých študentov 
Hokejovej akadémie. O priebehu prác 
sa prišiel osobne informovať aj pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška. „Prípravné práce 
napredujú na viacerých stavebných 
objektoch vrátane Strednej športovej 
školy v Trenčíne, ktorej súčasťou je 
Hokejová akadémia. Tá podstupuje 
úpravy vedúce k zníženiu energetickej 
náročnosti budovy. Súbežne s týmito 
prácami je v procese aj výstavba no-
vej telocvične pre Školu umeleckého 
priemyslu v Trenčíne, novej kotolne 
a strojovne vzduchotechniky,“ infor-
moval trenčiansky župan s tým, že 

po ukončení týchto prípravných prác 
bude pozemok pripravený na výstav-
bu hokejovej haly. 

Spomenuté úpravy vo výške približne 
4 mil. eur financuje zo svojho rozpoč-
tu Trenčiansky samosprávny kraj. „Na 
hokejovú halu je vydané právoplatné 
územné rozhodnutie, rovnako prá-
voplatné výrubové povolenie. TSK 
na základe týchto rozhodnutí podal 
žiadosť o stavebné povolenie,“ dodal 
predseda TSK.

Výstavba hokejovej haly by mala stáť 
približne 5 mil. eur. Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju však finančne 
pomôže vláda Slovenskej republiky, 
ktorá stavbu spolufinancuje vo výške 
3 mil. eur. (Ľ. Bobák)

Na zimnú údržbu ciest v kraji je 
pripravených 153 mechanizmov
Pre zabezpečenie plynulej cestnej 
premávky počas zimných mesia-
cov je nevyhnutná pravidelná zim-
ná údržba župných ciest. Na území 
Trenčianskeho kraja sa o bezpečný 
stav vozovky a jej prejazdnosť stará 
celkom 11 cestmajsterstiev SC TSK, 
ktoré zabezpečujú údržbu na ces-
tách II. triedy v dĺžke 344 kilometrov 
a III. triedy v dĺžke 1 142 kilometrov. 
Podľa zmluvy uzatvorenej so Sloven-
skou správou ciest sa SC TSK stará aj 
o takmer 300 km ciest I. triedy, ved-
úcich naprieč Trenčianskym krajom. 
Výkon zimnej údržby ciest prebieha 
v nepretržitom 24-hodinovom reži-
me vrátane dní pracovného voľna, 
pracovného pokoja a tiež počas 
sviatkov. V pohotovosti bude podľa 
intenzity snehových zrážok  252 
zamestnancov SC TSK, ktorí budú 
zabezpečovať odhŕňanie snehovej 
vrstvy či odstraňovanie poľadovice 
na približne 1 800 km cestných ko-
munikácií. Bezpečnosť na krajských 
cestách budú zamestnanci SC TSK 
zabezpečovať s použitím 122 kusov 
vlastnej techniky a mechanizmov, 
vrátane 64 sypačov, nákladných vozi-
diel, traktorov s pluhom, nakladačov 
či snehových fréz. Počas zimného 
obdobia 2019/2020 bude SC TSK 
dodržiavať Operačný plán zimnej 
údržby TSK a nastolený ekologický 
štandard práce. Ten je hospodárnejší 
od roku 2017 vďaka obnovenej tech-

nike, ktorá umožňuje efektívnejšie 
dávkovanie posypového materiálu. 
„Náklady na údržbu komunikácií 
počas zimného obdobia sa odvíjajú 
od poveternostných podmienok 
a množstva výjazdov potrebných 
na zabezpečenie zjazdnosti ciest v 
správe a údržbe TSK,“ informoval Ra-
dovan Karkuš, poverený riadením SC 
TSK, s tým, že do pravidelnej zimnej 
údržby sa okrem odhŕňania snehu 
započítava aj odstraňovanie preká-
žok z ciest, zimné značenie a čistenie 
komunikácií po skončení zimného 
obdobia. Údržba ciest si počas uply-
nulého zimného obdobia vyžiadala 
náklady vo výške 2,9 mil. eur. Overiť si 
zjazdnosť jednotlivých cestných úse-
kov bude možné aj prostredníctvom 
webu TSK, Správy ciest TSK a tiež na 
www.bellmet.eu. (M. Plánek)

V dvoch župných knižniciach vládne stavebný ruch 
Pri Verejnej knižnici M. Rešetku v 
Trenčíne vyrastá nový výťah, rekon-
štrukciou prechádza aj budova Po-
važskej knižnice v Považskej Bystrici.

Tá je národnou kultúrnou pamiat-
kou a zároveň jednou z najstarších 
budov v Považskej Bystrici. V budo-
ve sa budú kompletne meniť rozvo-
dy vzduchotechniky, zrealizuje sa 
nová elektroinštalácia a ústredné 
kúrenie, pričom pribudnú moder-
né kondenzačné kotle. V podkroví 
vznikne nový priestor, ktorý bude 
slúžiť ako kancelárske zázemie pre 
pracovníkov knižnice i ako zasadací 
priestor pre čitateľov. Vybudovaný 
bude úplne nový vstup zo severnej 
strany s kovanou markízou a opra-
ví sa aj fasáda objektu. „Zmluva so 
zhotoviteľom bola podpísaná na 
obdobie 12 mesiacov. Do leta by 
mala byť rekonštrukcia jednej z naj-
starších budov v Považskej Bystrici 

aj dokončená,“ uzavrel župan.
Čitatelia trenčianskej župnej bib-
liotéky budú už čoskoro využívať 
nový externý výťah. Výťahová šach-
ta je vybudovaná, po zabetónovaní 
stropu výťahovej šachty knižnice 
bude osadená samotná technoló-
gia výťahu. „Knižnicu na Jaselskej 
ulici navštevujú aj imobilní čitate-
lia, preto chceme zabezpečením 
externej prístavby výťahu pomôcť 
tým, ktorí využívajú jej služby. In-
vestícia vo výške viac ako 100 tisíc 
eur je plne financovaná z rozpočtu 
župy,“ povedal trenčiansky župan 
Jaroslav Baška.

Po namontovaní výťahu sa upraví 
fasáda jeho prístavby, stvárnená na 
nej bude grafika symbolizujúca šty-
lizáciu políc s knihami. Nový vzhľad 
získa aj nádvorie, osadená bude 
zámková dlažba a mobiliár. 
(B. Jánošková, L. Kukučková)

Vianočné prianie obyvateľom kraja 
Najkrajšie sviatky roka sa opäť 
blížia. Dovoľte nám preto zaželať 
vám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu rodiny a blízkych, 
aby ste aspoň na chvíľku zastavili, 
naplno si vychutnali čarovnú atmo-

sféru Vianoc a načerpali sily do no-
vého roka. Zároveň vám všetkým 
prajeme, aby bol rok 2020 lepším 
a úspešnejším nielen v pracovnej 
oblasti, ale najmä v rodinnom a 
spoločenskom živote.  
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Púchovčania, naozaj triedime odpad správne?

Na prednáške sa prítomní prostred-
níctvom pripravenej prezentácie zá-
stupkyne Inštitútu pre cirkulárnu 
ekonomiku (INCIEN) Ivany Male-
šovej a takisto otázok, na ktoré od-
povedala spoločne s odbornou refe-
rentkou odpadového hospodárstva a 
investičnej činnosti Mestského úradu 
v Púchove Veronikou Hantákovou 
dozvedeli, že v prípade Púchova je 
veľký priestor na zlepšenie:

Cieľom tejto analýzy bolo zistiť sku-
točné zloženie obsahu klasických 
a žltých zberných nádob. Čierne 
nádoby sú určené na zber zmesového 

komunálneho odpadu a žlté na zber 
plastov, nápojových kartónov (tzv. 
VKM), kovových obalov.  Zisťovala sa 
aj miera znečistenia, pomer jednotli-
vých zbieraných triedených zložiek, 
pomer obalov a neobalových výrob-
kov pri plastoch. Analyzovali sme 280 
kilogramov zmesového odpadu a 141 
kilogramov plastov. 

Analýzy triedených zložiek odpadov 
majú mimoriadny význam pre zlep-
šovanie a zefektívňovanie systému 
triedeného zberu, ako aj pri upozor-
ňovaní občanov na najčastejšie chyby, 
ktorým je potrebné pri triedení pred-
chádzať.

Obsah čiernych nádob nám potvr-
dil to, čo sa potvrdilo aj v ostatných 
samosprávach a to je, že v čiernych 
nádobách je najviac biologicky roz-
ložiteľného komunálneho odpadu – 
58,40 %. Okrem bioodpadu do čiernej 
nádoby Púchovčania vkladajú aj to, 
čo patrí do triedeného zberu: papier 
(4,27 %), plasty (6,37 %), kovové obaly 
(2,64 %), nápojové kartóny (0, 68  %).  
V čiernych nádobách bolo nájdené 
veľké množstvo textilu – 7,48 %.

Analýzou triedeného zberu zisťujeme 
nedostatky triedeného zberu. V Pú-
chove bolo zistené, že obyvatelia trie-

dia do žltých nádob najviac PET fľaše 
a to v množstve 27,20 %. Problém, 
ktorý bol zistený pri triedení PET fliaš 
bol ten, že obyvatelia nedostatočne 
stláčajú fľaše a tak sa nádoby na zber 
plastov zbytočne plnia nevyfúknutý-
mi fľašami, čo zbytočne zvyšuje ich 
naplnenosť. Okrem plastov, obyvate-
lia do žltých nádob vyhadzujú aj to, čo 
tam nepatrí (napr. staré papierové ka-
talógy, textil, elektroniku a iné). Celko-
vo tvorili veci, ktoré nepatria do tejto 
nádoby až 13,95 % obsahu.

Na základe týchto analýz boli zhr-
nuté odporúčania pre mesto Pú-
chov pre minimalizáciu zmesového 

Začiatkom novembra (7. 11.) sa uskutočnilo v meste Púchov dotrieďovanie odpadu na reprezentatívnej vzorke náhod-
ne vybraných kontajnerov na zmesový komunálny odpad a na plasty. Dotrieďovanie sa robilo tak, že privezený kontaj-
ner bol vysypaný v areáli Podniku technických služieb a jeho obsah následne ručne s ochrannými rúškami, čiapkami a 
odevmi realizovali dobrovoľníci, väčšinou žiaci a pedagógovia ZŠ Mládežnícka. Výsledky analýzy boli odprezentova-
né na verejnej prednáške spojenej s besedou, ktorá sa uskutočnila 2. decembra v Župnom dome. A podľa nich máme  
v separovaní ešte veľký priestor na zlepšenie.

komunálneho odpadu a dosiahnu-
tia lepších výsledkov v odpadovom 
hospodárstve: 
• zavedenie zberu biologicky rozloži-
teľného komunálneho odpadu (zá-
hradného a kuchynského)
• vybudovanie mestskej kompostárne
• zahustenie nádob na zber textilu
• propagáciu aktivít realizovaných na 
meste „Veci za úsmev“
• pravidelné zverejňovanie informácií 
o triedenom zbere
• aktivity na predchádzanie vzniku od-
padov: prednášky, on- line kampane o 
tom ako môžeme v domácnosti zni-
žovať odpad (inšpirácia z mesta Par-
tizánske: https://www.facebook.com/
partizanskebezodpadu/ )
• zavedenie elektronickej evidencie 
odpadov
• zmenu spôsoby vyberania poplat-
kov na základe množstva zmesového 
komunálneho odpadu (zmena VZN 

mesta a zmena spôsobu výberu po-
platkov)
• propagácia ako lepšie triediť a pred-
chádzať vzniku odpadov prostredníc-
tvom materiálov Alchýmia odpadov 
(www.incien.sk)

Analýzy úrovne triedenia zmesového 
komunálneho odpadu a úrovne trie-
denia plastov mesto Púchov zrealizo-
valo v spolupráci s INCIEN-om v rámci  
projektu „Naozaj triedime odpad 
správne?“. Jedna analýza sa týkala 
obsahu zmesového komunálneho 
odpadu (klasické kontajnery) a druhá 
obsahu nádob na triedenie plastov, 
plechoviek a nápojových kartónov 
(žlté nádoby). Projekt bol realizovaný 
vďaka podpore Grantového progra-
mu „Zelené oči“ Trenčianskeho samo-
správneho kraja. 

Veronika Hantáková,
MsÚ Púchov, -tm-
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Mestská polícia Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca november 2019 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenči-
anskom kraji celkom 220 výjazdov k udalostiam. 

Z tohto počtu bolo najviac - 73 vý-
jazdov k dopravným nehodám. Na-
sledovalo 70 technických zásahov, 47 
výjazdov k požiarom a 11 ekologických 
zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali 14 poži-
arno-previerkových cvičení a päť výjaz-
dov k udalostiam, pri ktorých napokon 
zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za 
mesiac november boli vyčíslené na viac 
ako 90.000 eur. Uchránené hodnoty v 
dôsledku zásahovej činnosti príslušní-
kov Hasičského a záchranného zboru v 

Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom ob-
dobí hodnotu viac ako 530.000 eur.          

KR HaZZ Trenčín

Hasiči v kraji zachránili majetok za pol miliónaNedal sa chytiť
Hliadka mestskej polície preverovala oznámenie 

obyvateľa mesta Púchov, že v jeho záhrade pod 
Púchovskou skalou sa nachádza páv. Po príchode 
na miesto hliadka zistila, že páv je stále v záhrade. 
Keď sa mestskí policajti k pávovi priblížili, ten vzli-
etol a letel smerom k mäsokombinátu. Blúdiace-
ho páva hlásili mestským policajtom aj druhýkrát, 
muž videl na Púchovskej skale páva s krúžkom 
na nohe. Keďže nevedel komu patrí, oznámil to 
mestským policajtom. V tomto prípade stihol páv 
opustiť miesto ešte pred príchodom hliadky mes-
tskej polície.       

Varenie mäsa zburcovalo všetky záchranné 
zložky

Mestskí policajti preverovali  oznámenie, podľa 
ktorého bolo v bytovke na Námestí slobody v 
Púchove cítiť silné zadymenie. Na miesto prišli 
mestskí policajti, ale aj príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru a Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru v Púchove. Keďže z bytu sa šíril  
dym  a zadymené boli aj byty na horných po-
schodiach, hasiči v prítomnosti policajnej hliadky  
násilím otvorili byt. Po otvorení bolo zistené, že v 
byte sa nachádzala majiteľka bytu, ktorá dala va-
riť mäso a zaspala. Nakoľko žena bola nadýchaná 
splodinami, prevzali si ju zdravotný záchranári na 
vyšetrenie. Na miesto sa dostavila aj jej dcéra.                                                                                             

Diviak kráčal po ceste 
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo-

nické oznámenie od vodiča taxislužby, že sa po  
Hollého ulici pohybuje diviak. Diviaka hliadka 
uvidela pomaly ísť po ceste po ľavej strane, preto 
sa ho snažila vytlačiť z cesty v smere von z mesta 
po Mudroňovej ulici, kde však zostal v kríkoch. Pri 
opätovnej kontrole okolia Mudroňovej ulice už 
diviaka nenašli.  

Hliadka pomohla...
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, že vo vnútrobloku Moravská - Marczibányiho 
záhrada spadla na zem neznáma staršia pani a 
nemôže sa postaviť na nohy. Hliadka na mieste 
našla ženu z Pribinovej ulice, ktorá kľačala na zemi 
a krvácala z nosa, pričom jej neúspešne pomáhal 
vstať na nohy neznámy muž. Postaviť sa na nohy 
tak žene pomohla hliadka mestskej polície.  Žena 
niekoľkokrát odmietla lekárske ošetrenie, hliadka 
ju  na jej žiadosť previezla do miesta bydliska.

Uviazli vo výťahu 
Na oddelenie mestskej polície sa obrátil operač-

ný dôstojník Hasičského a záchranného zboru s 
požiadavkou preveriť oznámenie, že na Komen-
ského ulici je vo výťahu zaseknutá skupina ľudí. 
Požiadal o asistenciu, nakoľko podľa  dostupných 
informácií bola obava, že výťah bude potrebné 
otvoriť násilím. V čase príchodu hliadky na miesto 
bolo od operačného dôstojníka prijaté opätov-
né telefonické oznámenie, že výťah sa podarilo 
otvoriť neznámemu mužovi a zásah hasičov ani 
príslušníkov MsP už nie je potrebný.

Nohu priviazali o rampu
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie muža z Ulice športovcov. Púchovčan 
sa sťažoval, že na parkovisku obchodného domu 
je zaseknutá rampa, na ktorej je kovová noha a 
búcha o rampu, čím už dve noci buchot rampy 
ruší okolitých obyvateľov. Hliadka mestskej polí-
cie sa na mieste už nedokázala spojiť s vedením 
obchodného domu z dôvodu neskorej hodiny, a 
tak rampu s kovovou nohou prichytil o seba pás-
kou aby nedochádzalo k rušeniu obyvateľov. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese len minimál-
ne na úroveň 1709 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť bola tretia najvyššia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. Lekári v kraji nahlásili minulý 
týždeň 4873 akútnych respiračných ochorení. Cho-
robnosť na akútne respiračné ochorenia dosiahla v 
minulom týždni v Trenčianskom kraji približne rov-
nakú úroveň – 1622 ochorení na 100.000 obyvateľov, 
ako v predchádzajúcom týždni. Najvyššia chorobnosť 

bola v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň takmer 
2100 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia cho-
robnosť – 1149 ochorení na 100.000 obyvateľov, bol 
v okrese Partizánske. 

Z celkového počtu ochorení bolo 362 ochorení na 
chrípku. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom stúpla o 4, 23 %. Chrípka rovnako trápila 
najmä deti do päť rokov. Pre chrípku nemuseli pre-
rušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom 
zariadení v Púchovskom okrese.                                   (r)

Zdravie

Chorobnosť v okrese Púchov sa stabilizovala

Polícia radí, ako sa v predvianočnom období 
nenechať okradnúť počas nákupov

Polícia informuje

Blížia sa najkrajšie sviatky roka a iste si nikto z nás 
neželá, aby mu pokazila vianočnú náladu nepríjem-
ná udalosť. Takou môže byť aj krádež osobných vecí 
pri predvianočných nákupoch. Polícia preto nakupu-
júcim radí, aby neprestávali myslieť na svoje peňa-
ženky a nenechávali ich voľne položené v nákupných 
košíkoch, na pultoch alebo v otvorenej taške. 

Vreckový zlodej potrebuje iba pár sekúnd na to, 
aby vás okradol. Stačí chvíľková nepozornosť a pe-
ňaženka, kabelka, mobilný telefón sa ocitnú v rukách 
vreckára. K oblastiam, kde je pravdepodobnosť vrec-
kových krádeží veľmi vysoká, patria miesta s vysokou 
koncentráciou obyvateľstva, ako sú napríklad nákup-
né a obchodné centrá, športové a kultúrne poduja-
tia, preplnené autobusy a podobne. 

V roku 2019 bolo zaznamenaných v Trenčianskom 
kraji  počas 11 mesiacov celkovo 41 vreckových krá-
deží.             

Je preto potrebné dodržiavať nasledovné zásady:
• Dávajte si pozor na kabelky, tašky, ruksaky, tieto je 

potrebné vždy dobre uzatvoriť, nenechávať ich voľne 
položené napríklad v nákupných vozíkoch, hoci ich 
máte na dohľad. 

• Ak nosíte peňaženku v oblečení, vždy je potrebné 
použiť vnútorné vrecko saka či kabáta, ktoré je mož-
né zapnúť zipsom. 

• Zvážte nosenie peňazí a osobných dokladov od-
delene. 

• Peňaženky zavesené na krku pod oblečením sa v 
praxi výborne osvedčili. 

• Pri výbere peňazí z bankomatov si všímajte svoje 

okolie, v prípade výskytu podozrivých osôb, banko-
vú operáciu prerušte a peniaze nevyberte. 

• Nezadávajte PIN kód v blízkosti neznámej osoby, 
peniaze po výbere si hneď uschovajte, neodchád-
zajte s nimi v rukách. 

• Váš PIN kód si vždy zapamätajte, za žiadnych okol-
ností si ho nepíšte na papier a nedávajte si ho do 
obalu bankomatovej karty alebo do peňaženky.     

• Buďte ostražití, ak je odrazu okolo Vás veľa ľudí, ak 
sa na Vás niekto tlačí alebo do Vás strčí, vždy skontro-
lujte svoje osobné veci. 

• Po zistení krádeže okamžite kontaktujte políciu 
a pri krádeži kreditných kariet urýchlene vykonajte 
opatrenia na ich zablokovanie. 

V predvianočnom období polícia predpokladá aj 
viac podvodov s cieľom získať peniaze. Upozorňuje-
me občanov najmä na nebezpečenstvo, ktoré hrozí 
od tzv. podomových obchodníkov. 

Ak vás navštívia neznámi ľudia a začnú vám 
ponúkať akýkoľvek tovar, za žiadnych okolností ich 
nevpúšťajte do bytu. Neotvárajte dvere bytu, pokiaľ 
si nie ste istý, že toho človeka poznáte. Ak vás osloví 
menom, to neznamená, že vás pozná. Meno si prečí-
tal na menovke. Stáva sa, že páchatelia si obstarajú 
falošné doklady a vymyslia si dôvod, aby ste im otvo-
rili (nevoľnosť, porucha na kúrení, kontrola televíznej 
prípojky, vyplatenie výhry...).     Ak na vás veľmi nali-
ehajú, povedzte im, aby prišli v doprovode suseda, 
ktorého poznáte. Telefonicky si môžete  overiť, či 
uvedená firma k vám takého človeka poslala.  

              KR PZ Trenčín
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Darujte 
dovolenku

pod stromček 

Nemáte ešte vianočný darček pre najbližších? 
Pripravíme Vám poukk v lubovolnej sume na použitie pri platení dovolenky, 

ktorú si u nás neskôr vyberiete zo širokej ponuky rôznych cestovných kancelárií.

Zľavy 
až 

45%

KÚPTE SI DOVOLENKU 
NA SEZÓNU 2020 UŽ TERAZ

PONUKY SLOVENSKÝCH, RAKÚSKYCH A ČESKÝCH CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ

Športovcov 884/4, Púchov Cestovná Agentúra DELTAS042 / 464 24 00 ca@deltas.sk

ˇ ˇ

Športovcov 884/4, Púchov Cestovná Agentúra DELTAS
042 / 464 24 00 ca@deltas.sk

Nájdete nás na:
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Magický Deň otvorených dverí na SOŠ obchodu a služieb v piatok trinásteho
Od Lucie do Vianoc každá noc má 
svoju moc, hovorievali naši starí 
rodičia, ktorí verili, že deň, keď má 
sviatok Lucia, a tie, ktoré po ňom 
nasledujú, sú magické. A taký bol aj 
Deň otvorených dverí na Strednej 
odbornej škole obchodu a služieb 
v Púchove. Čo na tom, že vyšiel na 
piatok trinásteho, študenti a ich uči-
telia a majstri sa pranostík a povier 
neboja, naopak. Pripravili pre ná-
vštevníkov bohatú vianočnú nádiel-
ku prekvapení a inšpirácií nielen na 
zimné sviatky.

V učebniach, na chodbách, v pre-
vádzkach - všade to dýchalo mla-
dosťou, radosťou, túžbou ukázať 
svoje zručnosti a schopnosti, a 
voňalo blížiacimi sa vianočnými 
sviatkami. Svoju prácu prezen-
tovali žiaci všetkých odborov a 
naozaj si dali záležať. Kuchári 

lákali návštevníkov vôňou, ale i 
krásou rôznych špecialít, čašníci 
nádhernými tabulami, barmani 
farebnými nápojmi, baristi voňa-
vou kávou, priamo pri práci mohli 
návštevníci pozorovať zručnosť 
cukrárov i trpezlivosť študentov, 
ktorí carvingovou technikou vy-

tvárali nádherné umelecké diela. 
Každá učebňa mala svoju origi-
nálnu atmosféru, návštevníci si 
mohli tiež vyskúšať svoje zruč-
nosti pri tvorbe cukroviniek či ad-
ventných vencov, ochutnať špeci-
ality českej kuchyne či tradičných 
vianočných jedál v študentských 
reštauráciách i reštaurácie hotela 
Študent. Svoj talent predviedli aj 
kaderníci a kozmetičky a potešili 
tých, ktorí domov odchádzali s 
novými účesmi, upravenými ne-
chtami a pekne nalíčení.

Deň otvorených dverí sa stal nád-
herným stretnutím všetkých ge-
nerácií ľudí, ktorí boli, sú alebo 
ešte len budú spojení s touto ško-
lou, hlavne tí sa mohli presvedčiť, 
že SOŠ obchodu a služieb v Pú-
chove je moderná škola s tvorivou 
atmosférou, škola, kde pracujú 

pedagógovia a majstri odborné-
ho výcviku, ktorí motivujú svojich 
žiakov pracovať na sebe, rozvíjať 
sa a profesionálne využiť svoje 
zručnosti k požiadavkám dneška i 
modernej budúcnosti. Záujemco-
via z radov deviatakov o našu ško-
lu si v školskom roku 2020/2021 

môžu vybrať zo študijných odbo-
rov hotelová akadémia, kozmetik, 
obchod a podnikanie a obchod-
ný pracovník alebo z učebných 
odborov kuchár, čašník, cukrár, 
kaderník. Tí si môžu po troch ro-
koch doplniť vzdelanie v nadstav-
bovom štúdiu vlasová kozmetika 
a spoločné stravovanie.

Atmosféra dňa otvorených dverí 
bola, ako každý rok, skvelá. Na tvárach 
návštevníkov bolo vidieť spokojnosť, 
a preto veríme, že v novom školskom 
roku sa mnohí z tohtoročných devia-
takov stanú našimi žiakmi a ďalší roč-
ník dňa otvorených dverí pripravia už 
spolu s nami. 

Adriana Pavlacová

PF 2020

Ďakujeme Vám za spoluprácu 
v roku 2019 a do nového

želáme zdravie, šťastie 
a veľa pracovných i osobných úspechov. 

pracovníci MsÚ Púchov

Mesto Púchov
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Mladí dokážu veľké veci
Od začiatku tohto kalendárneho roka 
sme sa v rámci mesta Púchov snažili 
vtiahnuť mládež do diania v meste a 
zmapovať organizácie, ktoré s mláde-
žou v našom meste pracujú. Plnenie 
týchto úloh odštartovala februárová 
diskusia na tému – Nastavme spolu 
moderné mesto pre mladých, ktorá sa 
konala 20. 2. 2019 v Župnom dome a 

zúčastnili sa jej aktívni mladí ľudia, ale i 
zástupcovia organizácií, ktorí v našom 
meste s mládežou pracujú, riaditelia 
škôl, poslanci a všetci, ktorých táto 
téma zaujala. 

Vo februári na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva schválili naši poslanci 
rozšírenie Komisie vzdelávania, kultú-
ry, sociálnych vecí aj o mládež. Zástup-
com za mládež v tejto komisii sa stala 
riaditeľka Centra voľného času Včielka 
Alena Strýčková. Naše mesto je zapo-
jené do projektu Trenčianskeho samo-
správneho kraja – Kraj a mestá spolu 
pre mladých a v rámci tohto projektu 
si lektorky Jana Kuchtová, Alena Strýč-
ková (CVČ Včielka), Zuzka a Miška 
Haladejové (MsÚ Považská Bystrica) 
preškolili 16 mladých ľudí z Púchova a 
Považskej Bystrice na tvorbu vlastných 

projektov a realizáciu dobrovoľníc-
kych aktivít. Svoje dobrovoľnícke ak-
tivity zrealizovali mladí počas mesiaca 
február a marec. Navštívili a potešili 
seniorov v centre ADOS a vyčistili po-
vodie Váhu od mosta k mostu. 

Následne sme počas mesiaca marec 
v rámci dvojdňového školenia s ná-

zvom AKTIVuj sa preškolili ďalších 29 
žiakov a študentov púchovských škôl, 
ktorí zrealizovali v meste ďalších se-
dem mládežníckych dobrovoľníckych 
aktivít. Ich výstupy boli odprezento-
vané na aprílovom Mestskom zastu-
piteľstve. Naši preškolení mladí, ktorí 
nám začali pracovať ako dobrovoľníci 
v Žiackom mestskom parlamente, sa 
odvtedy pravidelne zúčastňujú akti-
vít organizovaných mestom Púchov i 
Centrom voľného času Včielka. 

Zúčastnili sa Jarnej brigády v apríli, či 
podujatia Deň Zeme v Župnom dome. 
Podarilo sa nám osloviť i organizácie 
pracujúce v meste s mládežou do 
spolupráce a spoločne sme pripravili 
súťaže a stanovištia na májovom po-
dujatí Deň rodiny na pešej zóne. Toto 
podujatie každoročne organizovali OZ 
S láskou k človeku, CZŠ Sv. Margity a 
Centrum voľného času. V tomto kalen-
dárnom roku sa k nám pridali i skauti, 
ZŠ J. A. Komenského, AB kids academy 
a Spoločenstvo evanjelickej mládeže. 
Myslím, že Deň rodiny mal úspech a 
spoločná spolupráca sa osvedčila. 

V mesiaci jún sa konala záverečná kon-
ferencia s názvom V rukách mladých 
v priestoroch Trenčianskeho samo-
správneho kraja za účasti nášho žu-
pana pána Bašku, kde naši mladí od-
prezentovali svoje aktivity. V júli sme si 
ešte vyskúšali spoluprácu s OZ Mŕtva 
kosť na stanovištiach v ROZPRALESE a 
v auguste s OZ Gombička pripravili vo 
Vieske – Bezdedov Indiánsky deň.

Ani koordinátori práce s mládežou ne-
zaháľali a zúčastnili sa mnohých škole-
ní. Na základe nich sme počas mesiaca 
november zrealizovali napr. workshop 
pre žiakov 9. ročníkov – Spoznaj sám 
seba – podpora mladých ľudí pri vý-
bere strednej školy v ZŠ Mládežnícka a 
ZŠ s MŠ Slovanská. V tomto worksho-
pe budeme naďalej pokračovať v máji 
pre žiakov 8. ročníkov. 

Na prelome novembra a decembra 
sa naši zástupcovia mládeže s pod-
porou mesta Púchov zúčastnili Stret-
nutia mládeže mesta Púchov a mesta 
Prievidza, kde si vzájomne vymenili 
skúsenosti a cenné tipy na aktivity v 
meste a komunikáciu s „dôležitými“ 
dospelými, čiže predstaviteľmi mesta 
a poslancami. 

Naši dobrovoľníci naplánovali spolu-
prácu s denným stacionárom ALIIS v 
Púchove na tému inklúzia. 9. decem-
bra sa zúčastnia spoločného výletu 
do Trenčína vlakom do kina, kde naši 
majú za úlohu sprevádzať zdravotne 
znevýhodnených. Okrem toho ich 
môžete stretnúť i na pešej zóne pri 

rozdávaní medovníčkov počas ad-
ventných nedieľ, ktoré pre vás s láskou 
pripravujú.

Od septembra sme pripravovali v 
spolupráci s rôznymi odborníkmi a 
mladými ľuďmi Koncepciu práce s 
mládežou v meste Púchov na obdobie 
2020 - 2027. Vychádzali sme z rôznych 
overených analýz reflektujúcich potre-
by mladých ľudí a z platnej legislatívy 
SR i európskej únie. Súčasťou koncep-
cie je Akčný plán práce s mládežou v 
meste Púchov na rok 2020, ktorý bude 
na záver roka vyhodnotený a aktivity 
odprezentované. Prerokovaná má byť 
na zasadnutí 4. decembra 2019. 

Určite mi dáte za pravdu, že práca s 
mládežou je veľmi potrebná a stojí 
za to. Veď práve oni sú tí, ktorí budú 
pokračovať v nami začatej práci. Preto 
verím, že si mladí nájdu k nám cestu a 
dospelí ich v úsilí podporia. Ak by sa k 
nám chceli pridať ďalší aktívni mladí 
ľudia, sú vítaní. Kontaktujte nás v CVČ 
Včielka.

Alena Strýčková, koordinátorka 
práce s mládežou mesta Púchov
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w w w . d o m p r e v a s . s k

Hrubá stavba   Holodom   Dom na kľúč

Pri podpise zmluvy o dielo od 2.1. 2020 do 31.3. 2020 

Viac informácií o akcii nájdete na
www.domprevas.sk/akcia

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE ZDARMA
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Tak pod takouto šifrou dorazil 
koncom októbra na MsÚ Púchov 
a Obecné úrady obcí v Združení 
púchovskej doliny list z MŽP SR, so 
žiadosťou o stanovisko k štúdii pri-
pravovaného a zároveň už desiatky 
rokov stále odsúvaného projektu 
pokračovania rýchlostnej cesty (RC) 
R6 a jeho vplyvov na životné pro-
stredie. Zverejnenie bohužiaľ “len 
na” úradnej tabuli mesta verejnosť 
príliš neoslovilo, keďže pripomien-
ky “dodalo” len šesť obyvateľov. A v 
dotknutých obciach to nebolo tiež o 
nič lepšie..

O čo vlastne ide. RC R6 je v koncep-
cii rozvoja cestných komunikácií SR, 
ako súčasť transeurópskej doprav-
nej siete, ktorá prepojí diaľnicu D1 
cez púchovskú dolinu s hranicou ČR 
v KÚ obce Lysá p.M. v časti Strelen-
ka, kde sa spojí s českou D49 (Česi 
predpokladajú jej dokončenie v 
roku 2029). Nahradí tak pre tranzit-
nú dopravu súčasnú cestu I/49, kto-
rá už dlhodobo nevyhovuje svojimi 
parametrami hlavne enormne ras-

túcej kamiónovej doprave. Výrazne 
tiež zníži dopravné zaťaženie obcí 
Záriečie, Mestečko, Dohňany, ale aj 
Lúk, či Lysej p.M. a tiež v dotknutých 
mestských častiach Púchova. V tom-
to štádiu prípravy je R6 navrhnutá v 
troch variantoch, každý s celkovou 
dĺžkou cca 22,5 km, ako dvojpruho-
vá, s množstvom premostení, nad-
jazdov, viacerými mimoúrovňovými 
križovatkami... Investičné náklady 
sú rámcovo od 360 do 440 mil. eur. 

Navrhovaný termín začatia výstavby 
v rokoch 2027 - 2030 považujem z 
hľadiska kľúčového strategického 
významu pre náš región za neak-
ceptovateľný. Z tohto pohľadu sta-
novisko starostu obce Dohňany a 
zároveň poslanca NR SR k možnému 
termínu zahájenia realizácie až v 
roku 2030 (zverejnené v novinách 
považské Echo) je tiež prekvapivé 
v kontexte vyššie uvedeného roku 
ukončenia českej D49... Treba využiť 
všetky možnosti práve cez tlak na-
šich dvoch “dohňanských” vládnych 
poslancov v NR SR s kumulovanými 

Aktuálne spod Lachovca: EIA RC R6 št. hr. SR/ČR – Púchov
funkciami predsedu a podpredsedu 
TSK, ale aj našich poslancov v TSK, či 
primátorky a starostov dotknutých 
obcí cez ZMOS. Možno by pomohli 
aj oficiálne “tiché” protestné bloká-
cie dopravy občanmi v spomínaných 
obciach, aké boli medializované, na-
príklad v Prešove, Ružomberku, na 
Kysuciach, či na “maďaroch” na juž-
nom Slovensku, predsa len ide v pú-
chovskej doline o investíciu storočia, 
ktorá zásadným spôsobom zmení 
charakter dopravnej infraštruktúry, 
podobne ako investícia ŽSR súvisi-
aca s prechodom na vyššiu 160km/
hod prepravnú rýchlosť. 

Oficiálne stanovisko mesta a odpo-
ručenie realizácie prvej - červenej va-
rianty z hľadiska budúcej realizácie a 
zámerov v širšom poňatí, je viac než 
spochybniteľné a preto je potrebná 
širšia diskusia hlavne s občanmi dot- 
knutých lokalít. Tretí kombinovaný 
variant totiž odkláňa dopravu od 
mesta, znižuje hlukové dopady na 
mestské časti a vylučuje tri mimo-
úrovňové križovatky v intraviláne 

mesta, ale umožňuje aj dlhodobo 
presadzované a strategicky po-
trebné priame dopravné napojenie 
Lednických Rovní na diaľničnú sieť 
a počas realizácie značne odľahčuje 
dopady vplyvov na ŽP a na samot-
ných obyvateľov Púchova a jeho 
mestských častí.

Na záver trochu z histórie prvých vy-
budovaných cca 7 km RC R6. Dnes 
si už len málo “pamätníkov” spo-
menie na historicky významný mo-
ment, keď mesto Považská Bystrica 
petíciou odmietlo v osemdesiatych 
rokoch minulého storočia výstavbu 
D1 ponad mesto a rýchle opera-
tívne rozhodnutie vlády V. Mečiara 
na základe iniciatívy Š. Rosinu st., 
keď ešte v ten istý deň “poklepali” 
základný kameň privádzača R6 z 
D1 do Púchova, ktorý bol neskôr aj 
jedným z kľúčových infraštruktúr-
nych dôvodov vstupu strategického 
investora fy Continental do spoloč-
nosti Matador.

Pavel Melišík, poslanec MsZ

Technologická spoločnosť a prémi-
ový výrobca pneumatík Continental v 
stredu 11. decembra 2019 vo svojom 
závode v Púchove slávnostne otvo-
ril novozrekonštruované a moderné 
priestory Technologického centra. Na 
slávnostnom otvorení sa zúčastnili 
zástupcovia spoločnosti Continental, 
manažment spoločnosti a tiež za-
mestnanci.

Základný kameň výstavby Kampusu 
Technologického centra Púchov sa 
viaže ešte s rokom 2013. Hlavným ci-
eľom projektu bola výstavba nových 
budov a kompletná obnova existujú-
cich zariadení tak, aby vyhovovali po-
trebám Výskumu a vývoja (R&D). Nové 
priestory sú využívané predovšetkým 
na vývoj nových pneumatík pre origi-
nálnu a náhradnú potrebu pre osob-
né a nákladné vozidlá, ďalej produkty 
podliehajú testovaniu a uvoľňovaniu 
do výroby.

Ďalšou súčasťou kampusu je aj Skú-
šobné centrum (Evaluation Center), v 

ktorom sú vykonávané laboratórne 
skúšky pneumatík so zameraním na 
preverenie ich odolnosti voči vyso-
kej rýchlosti a trvanlivosti. Aj vďaka 
tomuto kroku boli výrazne navýšené 
testovacie kapacity v našom závode. 
Rekonštrukciou budovy Kampusu 
Technologického centra bola posled-
ná časť projektu úspešne ukončená.

Štvorpodlažná budova sa nachádza 
na ploche 813 m² a ponúka pries-
tor nielen pre kancelárie Výskumu a 
vývoja, ale aj pre Informačné tech-
nológie a pre výkon kalibračných 
činností. Budova poskytuje pracov-
né priestory pre 132 pracovníkov a 
jej súčasťou je taktiež aj priestranná 
konferenčná sála. Za posledných päť 
rokov sa do projektu Technologické-
ho centra investovalo približne 10 
miliónov eur.

„Technologické centrum v Púchove 
je druhé najväčšie R&D divízie Tires 
spoločnosti Continental, a je teda 
dôležitou súčasťou našej spoločnos-

Continental otvoril Kampus Technologického centra

ti. Na základe výborných výsledkov 
sme sa rozhodli pokračovať v inves-
tíciách do Technologického centra v 
Púchove a výsledky ich práce doká-
zali, že išlo o správne rozhodnutie. 
Chcel by som pri tejto príležitosti 
poďakovať motivovanému, odbor-
nému a skúsenému tímu za dosi-
ahnutie tohto úspechu,“ zdôraznil 
Boris Mergell, senior viceprezident 
R&D Tires PLT.

Libor Heger, riaditeľ Technologické-
ho centra Continental Púchov, pri te-
jto príležitosti dodal: „Som veľmi rád, 
že sa nám podarilo projekt úspešne 
ukončiť a že v Púchove môžeme 
pokračovať v ďalších aktivitách v 
oblasti Výskumu a vývoja. Ďakujeme 
za možnosť byť súčasťou úspešného 
globálneho tímu.“

Spoločnosť Continental je na Slo-
vensku zastúpená dvomi divíziami 
Automotive a Rubber v lokalitách: 
Púchov, Zvolen a Dolné Vestenice. 
Spoločnosť Continental vyrába v 

Otvorenie Kampusu Technologického centra predstavuje posledný míľnik projektu Technologického centra 
v Púchove na Slovensku. Celkové investície do rozšírenia a modernizácie Technologického centra predsta-
vujú sumu približne desať miliónov eur.

Púchove pneumatiky pre osobné 
vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy 
a dopravné pásy. Do portfólia vyrá-
baných značiek patria: Continental, 
Matador, Semperit, Barum, Uniroyal, 
Viking, Gislaved a mnoho ďalších. 
Okrem výroby sa Continental v Pú-
chove venuje výskumno-vývojovým 
aktivitám v modernom Technologic-
kom centre. V súčasnosti spoločnosť 
Continental v Púchove zamestnáva 
4.950 zamestnancov.

Continental Púchov
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stredy: 18. 12. 2019 
Astronomický krúžok – DETI o 16:30
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Info CVČ Včielka. Čitáreň ŽD.

štvrtok: 19. 12. 2019 
Astronomický krúžok – MLÁDEŽ o 17:00
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Info: CVČ Včielka. Čitáreň ŽD.

štvrtok: 19. 12. 2019 
Myšlienkovo: Vianočný filmový kvíz o 18:00
Pozývame vás na vianočný filmový kvíz, kde si môžete preveriť vaše vedomosti 
nielen z klasických vianočných filmov domácej a svetovej kinematografie, ale 
aj z tých, bez ktorých si už sviatočné vianoné dni ani nevieme predstaviť. 
Kaviareň Župného domu. Vstupné: dobrovoľné.

piatok: 27. 12. 2019 
Vianočný folkový večer o 16:00
Krásny čas vianočný oslávime ako sa patrí, 
obľúbeným Folkovým večerom. Predstavia 
sa vám Michal Hrenák, Tomáš Janypka, Filip 
Bednár, Katka Krajčoviechová, Miroslav Dor-
kin, Lukáš Dedík a Róbert Fapšo. 
Čitáreň ŽD. Vstupné: dobrovoľné.

sobota 28.12. 2019 
Herný večer o 18:00
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. 
Budete sa môcť pozabávať na hrách od starého Egypta až po súčasnosť.
Podkrovie Župného domu. Vstupné: dobrovoľné.

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

pešia zóna
v Púchove
pešia zóna
v Púchove 16.00 h  spevácka skupina Štepnická skala

16.30 h  zapálenie 4. adventnej sviece
16.35 h  vystúpenie detí zo ZŠ Slovanská
             a ZŠ Komenského
17.00 h  Denné centrum seniorov mesta

NENE

Vstup 
voľný.

22. 12. 201922. 12. 2019
Súčasťou programu bude vždy ADVENTNÉ ČÍTANIE a pešou zónou budú znieť vianočné koledy.

Vstup
voľný.

Reštaurácia FRESH FOOD v túto nedeľu ponúkne vianočnú kapustnicu pre ľudí bez domova.

Podujatie sa koná pod záštitou primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej. 

Púchov

Streženice
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OBČERSTVENIE V STÁNKOCH.

Predpredaj od 11. 12. 2019 
aj na www.kultura.puchov.sk
Predstavenie trvá 60 minút, po ktorom 
bude nasledovať spoločné fotenie 
so Smejkom a Tanculienkou.

DIVADLO PÚCHOV

4. 2. 2020, 17.00 h

VSTUPNÉ  10 €
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POČAS CELÉHO ROKA 2020
VÁM ŽELÁ

PÚCHOVSKÁ KULTÚRA

PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH
SVIATKOV, POKOJ A RADOSŤ V RODINE
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Ďalší program na: www.kultura.puchov.sk

Piatok: 20. 12., 17.30 h        Sobota: 21. 12., 17.30 h

STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spájajú sily, aby vzali divákov na epickú výpravu do ďalekej 
galexie vo filme Star Wars: Vzostup Skywalkera. V strhujúcom závere kľúčovej ságy Skywalkerov 
sa zrodia nové legendy a odohrá sa záverečný boj za slobodu galaxie. 
MN 12 rokov – USA – Saturn – 155 ´ – slovenský dabing – akčný, dobrodružný, fantasy, sci-fi. Vstupné 5 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 21. 12., 15.30 h    Nedeľa: 22. 12., 15.30 h 

TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE
Tvorcovia obľúbeného Shreka a postavičiek z Madagaskaru prichádzajú s novou rozprávkou. Po-
kojné spolunažívanie v kráľovstve trollov Ervod je narušené, keď zlomyselný Grimmer premení 
kráľa Groma na kameň a jeho chvost ukryje v temnom Zakázanom lese. Podľa starodávneho pro-
roctva je jediným trollom, ktorý môže všetko napraviť, jeho syn, princ Trym. 
MP  – Nór., Kan. – Continentalfilm – 90´ – slov. dabing –  anim., dobr. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior, ZŤP: 4 €.

Piatok: 27. 12., 17.30 h    Nedeľa: 29. 12., 17.30 h

MÔJ PRÍBEH
Film inšpirovaný skutočným životným príbehom. Elizabeth rezignuje na úspešnú kariéru baletky 
kvôli svojej osudovej láske. Muž jej srdca má však dvojitú tvár, a tak sa život s ním stane peklo, 
musí bojovať o vlastné prežitie. Hrajú: Vlastina Svátková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov nejml., 
Tereza Kostková, Pavel Kříž, Zuzana Norisová, Nela Boudová, Milan Kňažko, Míra Nosek, Alžbeta 
Stanková, Martin Stránský a iní...
MN 12 rokov – ČR – Magicbox –  90´ – originál –  rom. dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP: 4 €.

Sobota: 28. 12., 15.30 h    Nedeľa: 29. 12., 15.30 h

MASKOVANÍ ŠPIÓNI
MP – USA  – Cinemart  – 90´ –  slovenský dabing – animovaná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Kompletný program kina na: www.kino.puchov.sk

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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.

Sobota: 11. 1.      veľká sála        19.00 h 

12. MESTSKÝ BÁL
Mesto Púchov a Púchovská kultúra Vás srdečne pozývajú na 12. MESTSKÝ BÁL. Program: Pavol 
HAMMEL, KRISTÍNA, ĽH Ivana SADLOŇA,VIVAS DANCE GROUP, Juraj VANČÍK a skupina VABANK, DJ 
Jaroslav TRNÍK. Moderuje: Slávo JURKO. Bohatá tombola + po polnoci odvoz v rámci mesta Púchov 
zdarma. Vstupné:75 €. Predpredaj vstupeniek v kancelárii - kultúra/kino - na prvom poschodí v 
Divadle v Púchove, rezervácie a info: 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk

Streda: 15. 1.       veľká sála     15.00 - 18.00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dobrú 
náladu sa postará zabávač, spevák, imitátor Štefan Hruštinec a úvod spestria kultúrnym progra-
mom  i deti z MŠ Požiarna 1291 z Púchova. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 8.1.2020 v po-
kladni kina od 16.00 hod.

Utorok: 7. 1.       tanečná sála       18.30 h

JOGA
S jogou sa ti podarí naštartovať metabolizmus, spevniť telo, natiahnuť stuhnuté svaly a prebudiť 
imunitu. Okrem toho, zabudneš na každodenné starosti a naučíš sa vypnúť myseľ a relaxovať. Prvá 
hodina. 12 lekcii, 1 lekcia 4 €. Počet kapacitne obmedzený! Do kurzu je nutné prihlásiť sa,  prihlášky 
a info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 

Stredy: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1.        tanečná sála       17.00 h., 18.00 h

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

Pondelok: 13. 1., 20. 1., 27. 1.        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, 
príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cvičenie, sedenie, 
aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... 
1 hodina  3 €. Info na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Pondelok: 13. 1., 20. 1., 27. 1.     veľká sála        17.00 h

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

Utorok: 14. 1.      kinosála        15.30 h

KREAT. KURZY: MACRAMÉ, MAĽBA AKVARELOM I.
MACRAMÉ - základom je viazanie rôznych druhov uzlov z rozličných materiálov. AKVAREL PRE ZA-
ČIATOČNÍKOV - maľovanie vodovými farbami. Do kurzu je nutné prihlásiť do 10. 1. na tel. 0908 718 
662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €.

KURZY A KLUBY
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OD DRUŽBA, SNP 750/42, Nová Dubnica, tel. 042/44 31 077, 0911 955 192
OD ASTRA, Nám. Matice slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom, tel. 042/24 02 010, 0948 955 192

Hollého 1925/18, Púchov, tel. 042/43 84 317, 0948 955 191

www.nabytoknika.sk

180 x 200 / 160 x 200 cmm

208 x 82 x 84 cm, spacia plocha 156 x 195 cm

Kvalitné
slovenské 
KUCHYNE

na mieru

1 029 €
789 €

180 x 200 cm
s polohovateľným roštom a ÚP

ZAMERANIE a

GRAFICKÝ NÁVRH

v CENE!

v cene matrace
a denná deka

283 x 238 x 69 cm, rozkladacia,
poloh. opierky hlavy, kovové nohy v. 12,5 cm

1 099 €
799 €

709 €

359 €

AKCIA!

integrovaný ÚP, lamel. rošt (nosnosť do 150 kg)

možnosť
morenia

267 x 205 cm, rozkladacia, s ÚP

1 389 €
1 199 €

10-ročná záruka

AKCIA!

SLOVENSKÉ A ČESKÉ VÝROBKY 0% navýšenie na splátky!

1 + 1 zadarmo

AKCIA!

    
 

 
 
 

 

Projekt:                         „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií  
študentov stredných a vysokých škôl na slovensko- českom pomedzí“ 

INTERREG V-A SK – CZ, číslo projektu 304011D204 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Európsky fond regionálneho rozvoja/ ERDF 
 

tento projekt je  
 spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, www.sk-cz.eu 
 spolufinancovanie Slovenskou republikou vo výške 10% 
 spolufinancovanie Trenčianskym samosprávnym krajom vo výške 5%, www.tsk.sk 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,  www.mpsr.sk 
Celkové výdavky projektu: 451 784,55€ 
Partneri projektu: Gymnázium Púchov, Slezská univerzita Opava, Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika Hlohovec 
                           Gymnázium Valašské Klobouky  
 
Gymnázium Púchov, rozpočet  školy 103 400€ : hlavné aktivity- inovácia obsahu vzdelávania, workshopy pre žiakov a učiteľov 
v Hlohovci a v Opave, tréningy učiteľov, vybavenie učebne astronómie a hvezdárskej pozorovateľne s ďalekohľadmi a kupolou, 
vzdelávanie žiakov v oblasti astronómie, podpora dlhodobej spolupráce partnerov, VŠ a SŠ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Začiatok realizácie projektu: november 2016. Ukončenie realizácie projektu: január 2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“ 
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2. Vypráž. kuracie rezníky, varené zemiaky s 
maslom a pažítkou, šalát  
3. Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou
4. Gril. steak so šalátom z č. kapusty(cibuľa, 
mrkva, sezam, med, horčica, pomaranč)

Streda: 18. 12. 
Bryndzová s klobásou a haluškami 
Pikantná fazuľová so zeleninou 
1. Sviečková na smot. s brusnicami, knedle 
2. Pastiersky syr so šunkou, zemiaky, tatárska
3. Brokolicové rizoto so sójovými plátkami 
na orientálny spôsob, paradajky
4. Gril. steak so šalátom z č. kapusty(cibuľa, 
mrkva, sezam, med, horčica, pomaranč)

Štvrtok: 19. 12.
Richtárska hovädzia polievka 
Sedliacka hubová 
1. Kurací steak s enciánom a vyprážanou 
cibuľkou, dusená ryža 
2. Diabolská pochúťka ( brav. a kuracie 
mäso, syr), chlieb vo vajci 
3. Šúľance s opraž. strúhankou/makom(vý-
ber) a maslom 
4. Gril. steak so šalátom z č. kapusty(cibuľa, 
mrkva, sezam, med, horčica, pomaranč)

Piatok: 20. 12.
Kuracia so syrovými knedličkami 
Zemplínska s kyslou smotanou
1. Mexický hovädzí guláš s dusenou ryžou, 
hráškom a syrom, kyslá uhorka
2. Vyprážaný kapor v mandľovej strúhanke, 
zemiakový šalát s majonézou 
3. Ryžové rezance s údeným tofu (rukola, 
špenát, vlašské orechy, cesnak)
4. Gril. steak so šalátom z č. kapusty(cibuľa, 
mrkva, sezam, med, horčica, pomaranč)

Jedáleň Púchovčan 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 17. 12.
Hrachová s údeným mäsom
1. Hovädzie varené, sviečková om., knedľa
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, 
uhorka

Streda: 18. 12.
Hríbovica-kyslá
1. Frankfurtské bravčové pliecko, zemiako-
vá cestovina
2. Pražský kurací závitok, ryža

Štvrtok: 19. 12.
Fazuľová s párkom
1. Hovädzí španielský vtáčik, ryža
2. Kurací stehenný steak, hokaido omáčka, 
domáce halušky

Piatok: 20. 12.
Rajčinová s cestovinou
1. Vyprážaný kurací rezeň, pučené zemiaky
2. Kapustnica s hríbami a mäsom, chlieb

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 17. 12.
Číra karfiolovo-zemiakovo-zeleninová                                                                                 
1. Jemne zaúdená brav. panenka na jablko-
vom čatní, krémová om. a zázvorové pyré
2. Morčacie prsia s bryndzou a šalviou, 
pečená farebná paprika, dusená ryža
3. Zemiakovo-zeleninové rösti s hlivovým 
ragú, chery paradajky a marin. poľníček
4. Šalát z čerstvej zeleniny s pikant. kúskami 
hov. roštenky, balsamico dresing, bagetka 
 
Streda: 18. 12.                                                                                                                                              
Brokolicová so syrom a krutónmi                                                                                          
1. Do mäkka konfitované kačacie 
stehno s medom, karamelová červená 
kapusta s višňami, žemľový koláč                                                                                                                                            
2. Roláda z morčacích pŕs so špenátom a 
šampiňónmi, smot.-pórková om., ryža
3. Na masle gril. ovocné guličky s makovo-
-orechovou posýpkou, sladké ovocie, mäta
4. Šalát z čerstvej zeleniny s pikant. kúskami 
hov. roštenky, balsamico dresing, bagetka 

Štvrtok: 19. 12.                                                                                                                                              
Hustá hŕstková s cestovinou                                                                                                      
1. Gril. vykost. kur. stehno s cícer.-avokád. 
šalátom, peč. zemiak a kokteilová omáčka 
2. Bylinkové guľky z mletého mäsa, para-
dajková omáčka so škoricou, varení knedľa
3. Zapekaná brokolica so syrom, zeleninou 
a smotanou, paradajkové ragú, bazalka                                               
4. Šalát z čerstvej zeleniny s pikant. kúskami 
hov. roštenky, balsamico dresing, bagetka 

Piatok: 20. 12.                                                              
Krémová bryndzová s pažiťkou                                                                                               
1. Pražený filet z tilápie, vlažný fenikel s 
kôprom a smot. pyré s mladým špenátom
2. Vypráž. syr so šunkou vo vínovom cestíč-
ku, masl. zemiaky s pažítkou, tatárska
3. Bulgur so zeleninou a kukuricou, kúsky 
hydinového mäsa na listovom šalátiku                                              
4. Šalát z čerstvej zeleniny s pikant. kúskami 
hov. roštenky, balsamico dresing, bagetka 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 17. 12.
Strúčiková na kyslo, chlieb  
Hovädzí vývar „Risi Bisi“
1. Kur. karbonátok, zem. pyré, k. uhorka  
2. Peč. brav. bôčik, dus. kapusta, knedľa
3. Dukát. buchtičky s vanilkovým krémom  
4. Pizza Colosseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, paradajka, kukurica, syr) 
 
Streda: 18. 12.
Boršč, chlieb   
Slepačia s rezancami a mäskom  
1. Kuracia rolka na prírodno so sušenými 
slivkami, dusená ryža, zeleninová obloha  
2. Námornícke mäso (hovädzie mäso, 

varené vajíčko, hrášok), dusená ryža
3. Špenátové „Fussili“, parmezán    
4. Pizza Quattro formaggi  (pomodoro, 
niva, tavený syr, mozzarella)  

Štvrtok: 19. 12.
Liptovská kapustová, chlieb
Hovädzí vývar s haluškami a zeleninkou 
1. Morčacie kocky na nivovej omáčke, 
varená cestovina
2. Mexický divinový guláš, dusená ryža, 
strúhaný syr (5,90 €)
3. Rizoto s brav. panenkou, strúhaný syr  
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr)  

Piatok: 20. 12.
Dubáková krémová, chlebové krutóny  
Slepačí vývar s mäskom a rezancami   
1. Kur.  „Černohor“, zem. pyré, čalamáda    
2. Zabíjačkový tanier (jelítko, klob., údené)   
3. Granadiersky pochod, kyslá uhorka  
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, 
Feta syr, syr)  

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 4,50 Є
Utorok:  17. 12.
Hrachová s údeným mäsom, chlieb
1. Hov. plátok na slan., tarhoňa, čalamáda
2. Tvarohová žemľovka s jablkami
3. Vypráž. syr so šunkou, zemiaky, tatárska

Streda: 18. 12.
Kapustová z hlávkovej kapusty, chlieb
1. Diabolská pochúťka, opek. chlieb vo vajci
2. Rybie filé na masle, dus. zelenina, zemiaky
3. Vypráž. syr so šunkou, zemiaky, tatárska

Štvrtok: 19. 12.
Zemiaková s paprikou, chlieb
1. Prírodný kurací plátok, zemiakové 
hranolky, zeleninové obloženie
2. Rizoto s brav. mäsom, zeleninový šalát  
3. Vypráž. syr so šunkou, zemiaky, tatárska

Piatok: 20. 12.
Hov. vývar s mäsom a rezancami, chlieb
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou
2. Pečené buchty s lekvárom
3. Vypráž. syr so šunkou, zemiaky, tatárska

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 17. 12.
Hovädzí vývar RISI-BISI 
1. Morčacia pečeň na cibuli, ryža, čalamáda 
2. Hovädzia sviečková na smotane, knedľa
3. India: Kuracie mäsko Korma, chlieb 
Naan, zeleninový šalát

Streda: 18. 12.
Cícerová so zeleninou

1. Strapačky s kyslou kapustou, slaninka 
2. Vyprážaný kurací rezeň so sezamom, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát
3. India: Bravčové mäsko v chili omáčke so 
zázvorom, zeleninová pražená ryža 

Štvrtok: 19. 12.
Kapustnica so strukovinou a hubami 
1. Tvaroh. knedličky plnené nugát. kré-
mom v škoricovo–orechovom kabátiku 
2. Pečené kur. stehno, ryža, ovocný kompót  
3. India: Rybací filet TIKKA s ROMALI ROTI (s 
paradajkovým chatney), zeleninový šalát

Piatok: 20. 12.
Frankfurtská s párkom, chlieb
1. Vypráž. treska, majonézový šalát 
2. Zabíjačkový tanier (jaternica, klobáska, 
br. koleno), zemiaky, k. uhorka/bar. rohy
3. India: Kuracia TIKKA rolka, zeleninový 
šalát, a chatney

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: od 5,70 €
Utorok: 17. 12.
Paradajková so syrom
1. Domáca brav. sekaná, zem. prívarok
2. Krémové rizoto s kuriatkami
3. Kuracie prsia Rossini, bylinková ryža, 
zeleninový šalát
Dezert: Dobošové rezy

Streda: 18. 12.
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Divin. ragú so šalotkou a slan., dus. ryža
2. Zapekané rezance s tvarohom a ovocím
3. Morčací steak s cuketou a syrom, opeka-
né zemiaky
Dezert: Mliečny rez

Štvrtok: 19. 12.
Hrachová s párkom
1. Hov. varené stehno, kôprová om., knedľa
2. Grat. brokolica, var. zemiaky, červ. repa
3. Čínske rezance s kuracím mäsom
Dezert: Karamelové rezy

Piatok: 20. 12.
Mrkvová s vločkami
1. Bravčové bratislavské pliecko, cestovina
2. Vyprážané rybie filé, zemiakové pyré
3. Morčacie soté s mrkvou, basmati ryža
Dezert: Kokosové guľky

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 17. 12.
Hŕstková s údeným mäsom 
Zeleninová s pohánkou 
1. Bojnická bravčová pochúťka (volské oko, 
syr), dusená ryža, amer. zemiaky

Touto cestou ďakujeme
vďaka ktorej sme mohli absolvovať liečebný 
pobyt v Kúpeľoch Nimnica. ĎAKUJEME. 

Členovia LPRe MP Púchov 
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Týždeň radosti v Domove sociálnych služieb Nosice
Prvý decembrový týždeň bol v Domo-
ve sociálnych služieb - Púchov – Nosi-
ce týždeň radosti. V stredu 4. 12. 2019 
prišli k nám zástupcovia z Continental 
Matador Rubber, s.r.o a Continental 
Matador Truck Tires, s. r. o., ktorí pri-
niesli našim deťom a mládeži darčeky 
pod stromček. Zamestnanci týchto 
spoločností prišli s návrhom, že chcú 
našim prijímateľom sociálnych služieb 
spraviť radosť a sami zakúpili darčeky 
pre jednotlivé deti. Akcia „Strom spl-
nených prianí“ sa vydarila, darčeky vy-
čarili na tvárach obdarovaných úsmev 
a šťastie. Tiež sa potešili návšteve ko-
nateľom spoločnosti Ing. Ladislavovi 
Rosinovi a Ing. Antonovi Vatalovi, ktorí 
osobne deťom prišli odovzdať darče-
ky. Naši klienti darcom zase predviedli 
básničky a krátke predstavenie, ktoré 
si pre nich pripravili. Touto cestou by 
sme sa chceli veľmi pekne poďakovať 
všetkým zamestnancom menovaných 
spoločností za všetky dary a podporu 
nášmu zariadeniu.

Dňa 6.  12.2018 mali prijímatelia so-
ciálnych služieb DSS Púchov – Nosice 
ďalšie milé prekvapenie. Po obede 
ich prišla navštíviť pani primátorka 
mesta Púchov JUDr. Katarína Hene-
ková spolu so zamestnankyňami od-
boru školstva a sociálnych vecí mes-
ta Púchov, ktoré priniesli darčeky 
na Mikuláša, strávili s nimi pár chvíľ 
a potešili vľúdnym slovom i darmi. 
Taktiež ďakujeme pani primátorke za 
milú návštevu, prekvapenie, darčeky 
a prístup k našim postihnutým klien-
tom.

Potom ešte prišiel naše deti a mládež 
osobne pozrieť Mikuláš s Anjelom. 
Všetci dostali veľa darčekov, každý 
vlastný mikulášsky balíček a koláčik 
upečený z lásky, dokonca Mikulášo-
vi i Anjelovi prezradili svoje túžby a 
priania. Po rozdaní darčekov nasle-
dovala diskotéka v jedálni, kde sa 
všetci spoločne poriadne vytanco-
vali. Touto cestou by sme radi poďa-

kovali Anjelovi - slečne Ing. Monike 
Horváthovej a kamarátovi Mikulášovi 
- Tomášovi, ktorí si pre nás pripravili 
takéto prekvapenie, darčeky a po-
hostenie a najmä za čas strávený s 
našimi deťmi a mládežou. V piatok 
sme ukončili ešte stretnutím rodičov 

našich klientov s Mikulášom a mladý-
mi ľuďmi z Horných Kočkoviec, ktorí 
nám každoročne pripravia stretnutie, 
krátke vystúpenie a balíčky od Miku-
láša, za čo im taktiež patrí veľké po-
ďakovanie.

Gabriela Hrončeková

Prekročili 13 ton
Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je 
školský recyklačný program, ktorý si 
kladie za cieľ systematické zapájanie 
témy správneho nakladania s odpad-
mi, triedenia a následnej recyklácie vy-
radených elektrozariadení a batérií do 
výučby v školských zariadeniach na 
Slovensku tak, aby sa správne návyky 
stali súčasťou životného štýlu nastu-
pujúcej generácie.

Organizátorom projektu je spoločnosť 
ASEKOL SK s. r. o. ako Prevádzkovateľ 
organizácie zodpovednosti výrobcov 
je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch oprávnená zaisťovať plne-
nie povinnosti spätného zberu, odde-
leného zberu, spracovania, zhodnoco-
vania a zneškodnenia elektroodpadu 
a použitých batérií.

Základná škola Mládežnícka je v pro-
grame zapojená už 9 rokov. Počas 
tejto doby sa nám podarili vyzbierať 
a odovzdať na správnu likvidáciu viac 
ako 10 ton elektroodpadu a 3 tony 
použitých batérií. Zberné nádoby sú 
používané dodnes a ľudia si už zvykli 
na to, že použité batérie nevyhadzujú 
do zmesového odpadu, ale prinesú 
ich do školy.

ZŠ Mládežnícka získala ocenenie za 
aktívny prístup k enviromentálnemu 
vzdelávaniu a ochrane životného pro-
stredia v rámci projektu Recyklohry a 
to tri roky po sebe. Triedime plasty, pa-
pier, kompostovateľný odpad (biood-
pad), elektroodpad, batérie, žiarovky a 
žiarivky a kovy. 
Miroslav Bučko, koordinátor projektu

Čaj pre seniorov
V stredu 11. decembra sa v Divadle 
Púchov konal tohto roku posled-
ný tohtoročný „Čaj pre seniorov“ s 
názvom Vianoce Gala. Akciu orga-
nizuje Púchovská kultúra, s.r.o. pod 
záštitou primátorky mesta. Na úvod 
podujatia vystúpili deti zo Základnej 

umeleckej školy Púchov pod vede-
ním svojho vedúceho I. Sadloňa. 
Hlavnými bodmi obľúbenej akcie 
boli vystúpenia Dušana Grúňa, Mar-
tina Jakubca a Božanky. 

S. Flimmel
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Mikuláš deťom v Horných 
Kočkovciach
 Tradičnú akciu v Horných Kočkovci-
ach „Mikuláš deťom“ pripravil domáci 
VMČ č. 7. Vo štvrtok 5.12. poobede 
prišiel Mikuláš so svojou družinou na 
parkovisko pri kostole medzi očaká-
vajúce deti. Dôkazom toho, že Mikuláš 
neprišiel s prázdnym batohom, boli 
pripravené XL balíčky plné sladkostí s 
ovocím. Pre rodičov, starkých a ostat-
ných dospelákov bolo pripravené tiež 

aj niečo drobné na zahryznutie - ko-
láčiky, oblátky a hlavne teplý pravý 
vianočný punč na zahriatie, ktorý bol 
pripravený aj v detskej nealko podo-
be. Príjemnú atmosféru adventného 
štvrtkového podvečera dotvárali jem-
né melódie vznášajúce sa vo vetrí. Na 
záver akcie Mikuláš rozsvietil vianočný 
strom.

Cyril Crkoň

Mikuláš v Ihrišti
Svätý Mikuláš je od nepamäti sym-
bolom obetavosti, spravodlivosti 
a dobrosrdečnosti. Každoročne sa 
táto tradícia udržiava aj v našej obci 
a preto Dobrovoľný hasičský zbor 
Ihrište opäť pripravil zaužívanú mi-
kulášsku obchôdzku pre svojich 
najmenších. 

Mikuláš si v podvečerných hodinách 
smelo vykračoval k jednotlivým prí-
bytkom s verným druhom anjelom 
a dvomi príznačnými čertmi. Detič-
ky nás už netrpezlivo vyčkávali za 
oblokmi s roztomilými iskričkami 
v očiach a z domovov sa šírilo tep-
lo, pohostinnosť a príjemná nála-

da. Keďže ratolesti boli vynikajúco 
pripravené a vedeli si zjavne získať 
družinu, podarilo sa nám úspešne 
odovzdať všetky sladké balíčky plné 
rozličných pochúťok a vniesť štipku 
predvianočnej atmosféry do navští-
vených príbytkov. Tento rok nám ve-
novali aj ručne maľované kresbičky, 
ktoré milo prekvapili a najmä pote-
šili srdcia členov sprievodu, pretože 
sa už v mladom veku učia dôležitým 
hodnotám, a to nie len vedieť prijí-
mať ale aj dávať. 

Tešíme sa na Vás opäť o rok! 

DHZ Ihrište

Mikuláš v MŠ so ZŠ Slovanská 

Tak, ako po iné roky, aj tento sme sa 
v našej materskej škole tešili na prí-
chod Mikuláša. Celý týždeň sme sa 
na jeho príchod pripravovali - zdo-
bili sme stromčeky aj priestory ma-
terskej školy, nacvičovali program. V 
piatok 6. decembra sme ho od rána 
vyzerali. Prišiel aj so svojou družinou 
- čertom a anjelom. A nesklamal. Pri-
niesol nám dobrú náladu a pravdaže 
balíčky. Veľká vďaka pri príprave pa-
trí členom OV v Horných Kočkovci-
ach, hlavne p. Ing. Riškovi a aj p. Jan-
kurovi. Dobrá nálada nás neopustila 
ani po ich odchode na Mikulášskej 
diskotéke. Pekné dopoludnie ukon-

čila p. primátorka Heneková, ktorej 
sme predviedli svoj program a ona 
nás tiež odmenila balíčkami. Popo-
ludní materská škola ožila veselou 
vravou, ale aj slzičkami šťastia a do-
jatia. Na Mikulášskej besiedke deti 
rodičom nadelili „balíček“ v podobe 
programu plného básní, piesní, tan-
cov. Boli sme na deti veľmi pyšní. Ni-
elen my, učiteľky, ale aj rodičia. V so-
botu 7. 12. deti svojim programom 
potešili divákov na Mikulášskom 
jarmoku a tým im spríjemnili tento 
predvianočný čas. 

Kolektív učiteliek MŠ Slovanská

... konečne je tu december, posledný mesiac v roku,
 deťom sa plnia detské sny, dospelí majú slzu v oku...
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kabátov, búnd, kožuchov, plášťov, 
oblekov, sák a iného tovaru 
v dňochv dňoch 7. 1. až 17. 1.  7. 1. až 17. 1. 2020 2020 
od pondelka do piatka v čase 9:00 - 17.00 hod.

odevná firma 
ANDREMA - DOMIN 

Obchodný dom LACHOVEC, 2. posch.Obchodný dom LACHOVEC, 2. posch.

VEĽKÝ 
VEĽKÝ 

VÝPREDAJ 
VÝPREDAJ 

Farníci opäť pomáhali 
pri potravinovej zbierke
Aj tento rok sa farníci rímsko-
-katolíckej púchovskej farnosti 
organizačne zapojili do zbier-
ky potravín, ktorá sa uskutoč-
nila v prevádzkach jedného z 
obchodných reťazcov. Princíp 
bol jednoduchý: nakupujúci 
zákazníci mohli nechať niekto-
ré zo zakúpených trvanlivých 
potravín alebo drogérie v pri-
stavenom nákupnom košíku. 
Žilinská diecézna charita zorga-
nizovala dobrovoľníkov, ktorí 
darované potraviny od ľudí 
preberali. Zbierka bola určená 
na pomoc pre materiálne slab-
šie rodiny v Púchove a okolí.                                  
             -mb-

V týchto dňoch majú materské 
školy počas vianočných sviatkov 
zavreté:

MŠ Chmelinec:     23. 12. 2019 – 6. 1. 2020

MŠ Nosice:      23. 12. 2019 – 7. 1. 2020

MŠ 1. mája:      23. 12. 2019 – 6. 1. 2020

MŠ Požiarna 1291:     23. 12. 2019 – 7. 1. 2020

MŠ Požiarna 1292:     20. 12. 2019 – 7. 1. 2020

Elokovaná:      20. 12. 2019 – 8. 1. 2020

MŠ Mládežnícka:     23. 12. 2019 – 8. 1. 2020
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Mikulášske chumelenie v AB KIDS academy
V tanečnom štúdiu AB KIDS academy 
sa v prvý adventný týždeň rozbehla 
tour vianočných podujatí, besiedok či 
cvičení detí do troch rokov. 

Hneď v pondelok našich taneční-
kov od detskej vekovej kategórie 
až po mládež prišiel navštíviť Mi-
kuláš, ktorému predviedli svoje 
pripravované choreografie na túto 
tanečnú sezónu a za svoje výkony 
si našli od Mikuláša pod stromče-
kom sladkú odmenu. V úzadí neo-

stali ani naše baby prípravky, ktoré 
si pre svojich rodičov a verejnosť 
pripravili krásny predvianočný 
program plný spevu, básní či ta-
nečných choreografií. 

V utorok naše besiedky odštartovala 
naša najmladšia 3-ročná prípravka - 
MRAVČEKOVIA, ktorá po prvý krát stá-
la na pomyselnom pódiu. Pri jednotli-
vých vystúpeniach sa mnohým leskli 
oči zo svojich ratolestí a všade vládla 
príjemná atmosféra. 

Na ďalší deň sa nám predviedli už 
trošku skúsenejší tanečná skupina 
BUBBLES (4-roční) a tanečná skupina 
JUMBO( 5 až 6-roční). Svojimi taneč-
nými výkonmi, radosťou, básničkami 
či miestami aj vtipnými hláškami, po-
bavili celé publikum. Čerešničkou na 
torte boli tanečné kostýmy v ktorých 
sa nám deti predviedli, rekvizity, ale 

hlavne bezprostredná radosť a chuť 
z tanca.

Túto akciu zorganizovalo AB KIDS 
academy a podporilo aj Šport Aqua 
Púchov, Centrum voľného času Včiel-
ka či Raiffeisen banka za čo im veľmi 
pekne ďakujeme.                             

Eva Rosinová

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

KONTAKT
042/29 01 111, puchov@swan.sk

každý deň
rýchlejší

Ján Volkos internetom od SWANU

mesačne
už od 9,99 €
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HOKEJ 

Prvý skalp Púchova získali Indiáni zo Žiaru nad Hronom 

Až v 13. kole si Púchovčania zaknihovali prvú bodovú stratu v tohtoročnej druhej lige. S Indiánmi zo Žiaru nad 
Hronom prehrali po samostatných nájazdoch.                   FOTO:  Slavomír Flimmel                            

Všetko o hokeji:
www.hockeyslovakia.sk

13. kolo: 
MŠK Púchov – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 

7:8 sn (3:2, 3:3, 1:2, 0:0), 10. Deneš (Pišoja, Roma-
nov), 12. Trenčan (Hudík, Romanov), 19. Deneš (Po-
bežal, Dmitriev), 22. Romanov (Trenčan, Deneš), 36. 
Romanov (Pišoja, Deneš), 39. Jakubec (Zúbek, Pšur-
ný), 58. Zúbek (Jakubec)

Strely: 47/37, presilovky: 5/0 – 6/1, rozhodovali 
Krist, Drblík, Makúch, 700 divákov

Hokej prvoligovej úrovne, ktorému nechýbala 
skvelá divácka kulisa, gólová nádielka, pästné súboje 
a dramatické vyvrcholenie prinieslo 13. kolo druho-
ligového stretnutia, v ktorom privítali Púchovčania 
na domácom ľade Žiar nad Hronom. Skóre sa počas 
celého stretnutia menilo ako na hojdačke, ani jedno 
mužstvo si nevypracovalo viac ako jednogólový ná-
skok. Púchovčania prehrávali iba dvakrát, no napo-
kon prišli o dva body. V infarktovom závere riadneho 
hracieho času viedli Púchovčania 7:6, no sekundu 
pred koncom stretnutia dokázali hostia využiť presi-
lovku a vynútiť si predĺženie. V ňom gól nepadol, v 
samostatných nájazdoch sa šťastie priklonilo na stra-
nu hostí. Hokejisti MŠK tak utrpeli vôbec prvú stratu 
v súťaži. Na čele tabuľky však majú stále pohodlný 
deväťbodový náskok. 

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík – Mikuš, Jakubec, Hudík, Božik, Haluška, Pi-

šoja, Pobežal – Jakubec, Pšurný, Zúbek, Prus, Dmit-
riev, Trenčan, Romanov, Deneš, Urban, Húska, Miču-
da, tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 13. kola: 
Hokejový klub Bratislava – Brezno 7:6, Budapešť 

– Prievidza 2:3 sn, Dolný Kubín – Partizánske 1:4
1. MŠK Púchov  12 11 0 1 0 74:31 34
2. Dolný Kubín  12 8 0 1 3 54:28 25
3. Žiar  12 6 3 0 3 56:32 24
4. Brezno  11 6 0 1 4 52:40 19
5. Partizánske  12 6 0 0 6 43:46 18
6. BHK  11 5 0 1 5 51:61 16
7. Prievidza  12 2 1 0 9 35:52 8
8. Senica  11 2 1 0 8 28:68 8
9. Budapešť  11 0 1 2 8 25:60 4

Program 14. kola:
Dolný Kubín – MŠK Púchov (21. 12. o 17.30), 

Partizánske – Brezno, Žiar nad Hronom – Budapešť, 
Senica – Bratislavský hokejový klub  
   Kadeti
  1. kolo:  
   MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 5:1  (1:0, 
1:1, 3:0), 6. Žemla, 34. Hudík (Kováčik, Veteška), 46. 
Hudík, 52. Veteška, 58. Vojtech
   Ostatné výsledky 1. kola: 
   Hoba Bratislava – Michalovce 2:8, Trnava – Košice 
0:1, Trenčín – Martin 6:2, Nitra – Poprad 5:1, Žilina 
– Zvolen 7:2
   2. kolo: 
   MŠK Púchov – MHK Zvolen 5:0 (3:0, 2:0, 0:0), 3. 
Šamaj (Svinčák), 8. Šamaj (Žemla, Veteška), 18. Hajas 
(Hudík), 24. Lezzani (Šamaj, Pancza), 27. Pancza (To-
man, Kováčik)
   Ostatné výsledky 2. kola: 
   Hoba Bratislava – Košice 2:3, Trnava – Michalovce 
3:1, Trenčín – Poprad 3:0, Žilina – Banská Bystrica 4:1
1. MŠK Púchov  4 3 1 0 15:5 7
2. Trenčín 4 3 1 0 18:9 7
3. Trnava  4 3 0 1 12:6 6
4. Žilina  4 2 1 1 15:8 5
5. Slovan  2 2 0 0 11:4 4
6. Košice  3 2 0 1 12:9 4
7. Michalovce  4 2 0 2 18:16 4

8. Nitra  3 1 1 1 12:10 3
9. Zvolen  4 1 1 2 11:20 3
10. Martin  3 1 0 2 7:9 2
11. Poprad  4 1 0 3 4:13 2
12. B. Bystrica  4 0 1 3 10:18 1
13. Ružinov  2 0 0 2 4:11 0
14. HOBA BA  3 0 0 3 6:17 0
   Program 3. kola: MHA Martin – MŠK Púchov (19. 
12. o 14.00), Poprad – Žilina, Michalovce – Trenčín, 
Košice – Nitra, Slovan Bratislava – Hoba Bratislava, 
Trnava – Ružinov
   Program 4. kola: Poprad – MŠK Púchov (22. 12. 
o 13.30), Martin – Žilina, Michalovce – Nitra, Košice 
– Trenčín, Slovan Bratislava  - Trnava, Hoba Bratislava 
- Ružinov  
 1. liga starší žiaci
   8. HT o 1. – 6. miesto
   1. kolo: 
   HKM Zvolen – MŠK Púchov 1:5 (0:2, 0:2, 1:1), 16. 
Pobežal (Lazkov), 19. Lazkov (Pobežal, Mikovič), 26. 
Lazkov (Garaj, Pobežal), 30. Palan (Lazkov, Pobežal), 
46. Pobežal (Hazala), Žilina – Liptovský Mikuláš 6:2, 
Altis Orava – Banská Bystrica 4:3
   2. kolo: 
   MŠK Púchov – Altis Orava 8:2 (1:2, 5:0, 2:0), 6. Ha-
zala (Vrtiel), 21. Pobežal (Lazkov), 24. Vrtiel (Hazala), 
28. Lazkov (Pobežal), 32. Lazkov (Pobežal, Štrbáň), 40. 
Pobežal, 51. Lazkov (Pobežal), 59. Pobežal (Lazkov), 
Banská Bystrica – Žilina 3:0, Liptovský Mikuláš – Zvo-
len 4:1
1. MŠK Púchov  2 2 0 0 13:3 4
2. Altis  3 2 0 1 19:15 4
3. Žilina  2 1 0 1 6:5 2
4. B. Bystrica  2 1 0 1 5:4 2
5. L. Mikuláš  3 1 0 2 10:20 2
6. Zvolen  2 0 0 2 2:9 0
   7. HT - o 1. – 6. miesto
   1. kolo: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov 3:6 (1:1, 1:1, 1:4), 3. 
Baláž, 23. Koncový, 44. Langer (Plevák, Vrtiel), 49. 
Koncový (Červený), 52. Langer (Koncový), 53. Baroš 
(Koncový), Martin – Banská Bystrica 1:4, Žilina – Lip-

tovský Mikuláš 2:3
   2. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 1:8 (0:3, 1:3, 0:2), 30. 
Vrtiel (Langer), Liptovský Mikuláš – Zvolen 5:6
1. Martin  2 1 0 1 9:5 2
2. B. Bystrica  1 1 0 0 4:1 2
3. L. Mikuláš  2 1 0 1 8:8 2
4. Zvolen  2 1 0 1 9:11 2
5. MŠK Púchov  2 1 0 1 7:11 2
6. Žilina  1 0 0 1 2:3 0
   1. liga mladší žiaci
   6. HT – o 9. – 16. miesto
   1. kolo: 
MŠK Púchov – Prievidza 6:8 (1:1, 4:5, 1:2), Dubnica 
nad Váhom – Ružomberok 4:0, Banská Bystrica – Ri-
mavská Sobota 3:7, Detva – Dolný Kubín 6:8
1. D. Kubín  1 1 0 0 14:3 2
2. R. Sobota  1 1 0 0 7:3 2
3. Dubnica  1 1 0 0 4:0 2
4. Prievidza  1 1 0 0 8:6 2
5. MŠK Púchov  1 0 0 1 6:8 0
6. B. Bystrica  1 0 0 1 3:7 0
7. Ružomberok  1 0 0 1 0:4 0
8. Detva  1 0 0 1 3:14 0
   5. HT – o 1. – 8. miesto
   1. kolo: 
MŠK Púchov – MŠHK Prievidza 8:5 (0:2, 3:0, 5:3), 
Dolný Kubín – Zvolen 8:9, Banská Bystrica – Martin 
7:9, Liptovský Mikuláš – Žilina 8:7
1. MŠK Púchov  1 1 0 0 8:5 2
2. Martin  1 1 0 0 9:7 2
3. Zvolen  1 1 0 0 9:8 2
4. L. Mikuláš  1 1 0 0 8:7 2
5. Dolný Kubín  1 0 0 1 8:9 0
6. Žilina  1 0 0 1 7:8 0
7. B. Bystrica  1 0 0 1 7:9 0
8. Prievidza  1 0 0 1 5:8 0
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V sobotu 7. 12. 2019 bola v púchovskom Divadle 
oficiálne uzatvorená športová sezóna Slovenskej
motocyklovej federácie 2019 slávnostným dekorova-
ním medzinárodných a národných majstrov Sloven-
skej republiky jednotlivých disciplín a tried Sloven-
skej motocyklovej federácie. Tento slávnostný Večer 
majstrov SMF 2019 sa niesol v priateľskom duchu, 
kde sa stretli športovci všetkých šiestich disciplín 
motocyklového športu u nás, ktorí sa počas sezóny 
na športoviskách nestretávajú. 

V prvej časti večera boli odovzdané ocenenia pre 
41 tohtoročných slovenských šampiónov a taktiež 
boli ocenení najúspešnejší jazdci sezóny 2019, ktorí 
reprezentovali SMF a Slovenskú republiku na podu-
jatiach Medzinárodnej motocyklovej federácie (FIM) 
a FIM Európa.

Okrem športovcov v rámci večera ocenili i tohto-
ročných jubilantov - členov SMF a bývalých funkci-
onárov SMF.

Uvedené slávnostné podujatie SMF bolo veľmi 
pekným zakončením tohtoročnej sezóny.

Víťaži jednotlivých kategórií:
M SR - Cestné preteky motocyklov 2019  

    125SP  Hruboš Marcel SVK
SSP300  Nespěšný Jiří CZE
SST600  Ronec Michal SVK
SBK  Knezovič Juraj SVK
Mládež  
PW50  Végh Lucián  SVK
Mini GP 0 Végh Lukáš  SVK

MM SR Motokros 2019  
MX50  Zimmerman Maxim SVK
MX65  Zahradník Jakub  CZE
MX85  Zimek Tomáš  CZE
MX Ladies Gál Lili   HUN
MXjunior125 Švirák Tomáš  CZE
MX2junior Struk Samuel  SVK
MX 2  Krč Martin  CZE

MX Open Neurauter Lukas  AUT
MX4  Žerava Martin  CZE
MX4+  Majer Roman  CZE

MM SR Trial 2019  
Absolútne Sordyl Šimon SVK
Junior  Csizmazia Barnabás  HUN
Kadet  Hudák Ján  SVK
Starší žiak Mikunda Tadeáš  CZE

MM SR Enduro a Rely 2019  
Absolútne Halgaš Patrik  SVK
E1  Giertl Martin  SVK
E2  Hostinský Thomas SVK
E3  Ševela Miroslav  SVK
Junior  Giertl Martin  SVK
Kadet  Kokavec Rastislav  SVK
Dorast  Zajac Andrej  SVK
Ženy   Čipková Gabriela  SVK
Veterán  Gottvald Martin  CZE
Dvojice  Giertl Martin  SVK
  Svitko Štefan SVK

MM SR Plochá dráha  
MM SR   Vaculík Martin SVK
M SR - Junior Pacalaj David  SVK

M SR Športová mototuristika a šprint 
ŠMT  
Jazdci  Krepelka Tomáš SVK
Jazdkyne Rošková Eva SVK
Šprint  
Street 400 Seko Ján   SVK
Street 600 Havranová Zuzana SVK
Street 900 Cerovský Ondrej  SVK
Street 1000+ Petö Viliam  SVK
Street OPEN Cerovský Ondrej  SVK
DRAG  Herc Peter  SVK
Ladies  Havranová Zuzana SVK

Zdroj: SMF

Večer majstrov Slovenskej motocyklovej federácie 2019 - Púchov, 7. decembra 

Slovenská motocyklová federácia ocenila 
najúspešnejších pretekárov roku 2019 

Slovenská motocyklová federácia ocenila v rámci Večera majstrov v púchovskom divadle 41 najlepších motocy-
klistov z viacerých krají, ktorí jazdia s licenciou SMF.                FOTO: SMF

V Divadle v Púchove nechýbala počas slávnostného 
vyhlásenia ani jedna z najväčšíxh postáv slovenského 
motocyklového športu posledných rokov - niekoľkoná-
sobný účastník Dakaru Štefan Svitko (na snímke vpra-
vo). Na snímke s prezidentom SMF Petrom Lazarom. 

Večer majstrov Slovenskej motocyklovej federácie si 
nenechala ujsť ani primátorka Púchova Katarína He-
neková. 

Na slávnosti zaujal aj pestrý kultúrny program. 

Medzi hosťami Večera majstrov nechýbala ani legen-
da endura, Púchovčan Jozef Počarovský s manželkou. 

 a poslankyňa MsZ Angela Lazorová.

najväčších
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Všetko o stolnom tenise:

www.pinec.info

Stolný tenis

Okresné derby štvrtej ligy tesne pre Dolné Kočkovce 

Kto s kým za stolmi

   4. liga muži 
   13. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – STK Lysá 
pod Makytou 10:8, Janiš 3, Blaško 3, J. Škrabko 2, 
2x štvorhra – Schulcz 3, Panáček 3, Ladecký, Janíček 
ml., Dolný Moštenec – Oslany 8:10, Kmecík 4, Baláž, 
Kvaššay, Podmaník po 1, štvorhra, Ladce  - Handlo-
vá 4:14, Jankovský 3, Pišta, Lazany B – Trenčín D 16:2, 
Trenčianske Jastrabie – Chocholná-Velčice 15:3, Tuži-
na – Otrhánky 15:3, Trenčianska Teplá B – Trenčianske 
Bohuslavice 13:5
   14. kolo: Ladce – Oslany 6:12, Jankovský 2, Gajdošík 
2, Pišta, štvorhra, Dolný Moštenec – Handlová 13:5, 
Kmecík 4, Baláž 3, Podmaník 3, Kvaššay, Zvak po 1, 
štvorhra, Lazany B – Otrhánky 11:7, Tužina – Trenčín D 
18:0, Trenčianske Jastrabie – Trenčianske Bohuslavice 
13:5, Trenčianska Teplá B – Chocholná-Velčice 13:5  
1. Oslany 13 11 0 2 154:80 35
2. Tr. Teplá B  13 11 0 2 150:84 35
3. Handlová   13 9 1 3 152:82 32
4. Tužina   13 8 2 3 133:101 31
5. D. Moštenec   13 8 0 5 142:92 29
6.Tr. Jastrabie 13 7 1 5 127:107 28
7. Lysá  13 7 0 6 128:106 27
8. Lazany B  13 6 2 5 114:120 27
9. D. Kočkovce 13 5 2 6 124:110 25
10. Ladce  13 4 2 7 107:127 23
11. Chocholná  13 3 2 8 98:136 21
12. T. Bohuslavice   13 3 2 8 111:123 21
13. Trenčín D  13 1 0 12 32:202 15
14. Otrhánky  13 1 0 12 68:166 15   
   5. liga muži
   10. kolo: 
   TTC Považská Bystrica B – Ladce B 11:7, T. Sádec-
ký, R. Čelko st. po 3, Wallenfelsová, Dujsíková po 2, 1 

štv. – Hromek 3, Popelka 2, Jankovský st. 1, 1 štv., Me-
deko Považská Bystrica B – Nozdrovice A 7:11, Filí-
pek 3, Herco, Ľ. Melicherík, I. Melicherík po 1, 1 štv. – J. 
Kalus 4, Didek 3, Letko 2, Zemanovič 1, 1 štv., Nová 
Dubnica B – Dohňany A 11:7, Janiga 3, Oravec, Ma-
chciníková, Lászlová po 2, 2 štv. – M. Baška, Junga po 
3, Gajdoš 1, Pruské A – Sedmerovec B 12:6, Joz. Šat-
ka, Ondruška po 3, Kopačka, Jakúbek po 2, 2 štv. – F. 
Barták 4, M. Šelinga st., M. Šelinga ml. po 1, Beluša 
A – Dolné Kočkovce B 9:9 predohrané, Ľ. Hrevuš 4, 
M. Konrád 3, I. Hrevuš 1, 1 štv. – P. Majdán 3, Crkoň, 
J. Škrabko po 2, Fedora 1, 1 štv., Slovan Považská 
Bystrica A – Dubnica nad Váhom 6:12, Tománek 3, 
J. Gálik, Jurčík, Babušík po 1 – I. Páleník 4, Gereg 3, 
Slivka 2, Mutala 1, 2 štv.       
1. Pruské  10 9 1 0 125:55 29
2. Dubnica  10 9 1 0 126:54 29
3. Sedmerovec B  10 7 0 3 115:65 24
4. Beluša   10 5 2 3 89:91 22
5. Ladce B  10 5 1 4 90:90 21
6. Slovan PB  10 5 1 4 101:79 21
7. D. Kočkovce B  10 3 3 4 90:90 19
8. N. Dubnica B  10 3 1 6 76:104 17
9. TTC PB B  10 3 0 7 63:117 16
10. Dohňany   10 2 1 7 73:107 15
11. Nozdrovice   10 2 1 7 74:106 15
12. Medeko PB B  10 1 0 9 58:122 12
   6. liga muži 
   10. kolo: 
   Pružina A – JoLa Dubnica nad Váhom 3:15, D. Ol-
šovský, Krupa, Čelko ml. po 1 – Rojkovič, Švikruha po 
4, Kminiak 3, Hebr 2, 2 štv., Sedmerovec C – Udiča A 
11:7, F. Barták 4, Miloš Šelinga 3, Mazán, Štefanec po 
1, 2 štv. – Kostka 3, Pavel Ignácik, Beník po 2, Horná 

Breznica – Milochov A 13:5, Brnák, Tomanica po 4, 
Lipták 2, Kocúr 1, 2 štv. – Benko Kunovský, B. Mihálik 
po 2, P. Mihálik 1, Pruské B – Nová Dubnica C 11:7, 
Burdej 4, Cibík, Černej po 3, 1 štv. – Kulina, Palieska 
po 2, J. Pšenka, Oravcová po 1, 1 štv., Zliechov – Čer-
vený Kameň 9:9, J. Vicen 4, Topák 3, 2 štv. – Bajzík 
3, Ľ. Dohňanský, D. Dohňanský, Oboňa po 2, Slovan 
Považská Bystrica B – Dolná Mariková 8:10 predo-
hraté, P. Gálik 3, J. Gálik 2, Višenka 1, 2 štv. – Tretiník, 
Striženec, Žiačik po 3, V. Melicherík 1.
1. JoLa DCA   10 9 1 0 118:62 29
2. Sedmerovec C  10 7 3 0 111:69 27
3. Zliechov   10 7 2 1 106:74 26
4. H. Breznica   10 6 2 2 106:74 24
5. D.  Mariková   10 6 2 2 96:84 24
6. Udiča   10 3 2 5 87:93 18
7. Pruské B  10 3 1 6 81:99 17
8. Pružina   10 3 1 6 82:98 17
9. Milochov   10 3 0 7 88:92 16
10. Slovan PB B  10 3 0 7 79:101 16
11. Č. Kameň   10 2 2 6 79:101 16
12. N. Dubnica C  10 0 0 10 47:133 10

5. liga muž - 11. kolo, 20.12.:
Dubnica nd Váhom – TTC Považská Bystrica B, Dol-

né Kočkovce – Slovan Považská Bystrica, Sedmero-
vec B – Beluša, Dohňany – Pruské, Nozdrovice – Nová 
Dubnica B, Ladce B – Medeko Považská Bystrica B

6. liga muži – 11. kolo, 20. 12.:
Dolná Mariková – Pružina, Č. Kameň – Slovan PB B, 

N. Dubnica C – Zliechov, Milochov – Pruské B, Udiča 
– Horná Breznica, JoLa Dubnica – Sedmerovec C

Oblastný stolnotenisový zväz pre okresy Považ-
ská Bystrica, Púchov a Ilava vypisuje majstrovstvá 
oblasti v stolnom tenise mužov a žien. Uskutočnia 
sa v nedeľu 5. januára v telocvični Základnej školy 
Stred (pri kostole) v Považskej Bystrici. 

O prestížne tituly majstrov oblasti sa bude sú-
ťažiť v dvojhre mužov, dvojhre žien, štvorhre mu-
žov, štvorhre žien a v zmiešanej štvorhre. Dvojhry 
sa budú hrať v prvom stupni skupinovým systé-
mom, v druhom stupni vyraďovacím systémom, 
štvorhry a zmiešané štvorhry sa hrajú od začiatku 
vyraďovacím spôsobom. Všetky zápasy sa hrajú 
na tri víťazné sety. 

Účasť na majstrovstvách oblasti je povinná pre 
všetky oddiely a kluby hrajúce dlhodobé súťaže 
v pôsobnosti Krajského stolnotenisového zväzu 
Trenčín a Oblastného stolnotenisového zväzu Po-
važská Bystrica, Púchov a Ilava. Z každého klubu 
sa musia majstrovstiev oblasti zúčastniť minimál-
ne dvaja hráči. V prípade neúčasti budú kluby po-
trestané pokutou 2 eurá za každého chýbajúceho 
hráča.

Časový rozpis:
9.00 – 8.45 – prezentácia
8.45 – žrebovanie
9,15 – začiatok turnaja 
Majstrovstvá Trenčianskeho kraja mužov a žien 

sa uskutočnia o deň skôr – 4. januára v Bošanoch.    

Majstrovstvá oblasti mužov 
a žien v stolnom tenise

Mladší žiaci MŠK Žilina sa stali celkovými víťazmi 
jubilejného desiateho ročníka medzinárodného 
halového futbalového  turnaja mladších žiakov Ale-
xandra cup 2019. V konkurencii ôsmich družstiev 
triumfovali v STC aréne v Púchove pred Slováckom 
a domácim Púchovom. Púchovčanom (biely) chýbal 
k celkovo druhému miestu jediný bod. Osem druž-
stiev sa stretlo systémom každý s každým. I keď dru-
hé družstvo Púchova (červený) skončilo na posled-
nej ôsmej priečke, neskončili bez bodového zisku. 
Dokázali poraziť piatu Podbrezovú. Bez trofeje však 
Púchovčania nezostali, Viliam Crkoň sa stal najlepším 
brankárom turnaja. 

1. kolo 
Púchov biely – Púchov červený 4:1, Valica 2, Ro-

čiak, Talda – Sirvoň, Žilina – Slovácko 2:2, L. Mikuláš 
– Topoľčany 3:0, Podbrezová – Hlučín 3:4,

2. kolo: 
Púchov červený – Žilina 2:6, Holma, Veteška, Slo-

vácko – Púchov biely 2:5, Talda 3, Ročiak, Pavlík, L. 
Mikuláš – Podbrezová 1:3, Topoľčany – Hlučín 4:4,

3. kolo: 
Púchov červený – Slovácko 2:6, Čechutý 2, Žilina 

– Púchov biely 6:4, Ročiak 2, Tvarožek, Talda, Hlučín 
– L. Mikuláš 1:4, Topoľčany – Podbrezová 1:3,

4. kolo: 
Púchov biely – L. Mikuláš 2:2, Talda, Janek, Hlučín 

– Púchov červený 6:2, Čechutý, Veteška, Topoľčany 
– Slovácko 0:7, Podbrezová – Žilina 0:3,

5. kolo: 

Púchov červený – L. Mikuláš 1:2, Veteška, Púchov 
biely – Topoľčany 5:2, Talda 2, Ročiak 2, Janek, Žilina 
– Hlučín 6:1, Slovácko – Podbrezová 5:2,

6. kolo: 
Topoľčany – Púchov červený 4:1, Kozáček, Pod-

brezová - Púchov biely 4:2, Talda, Janek, L. Mikuláš 
– Žilina 1:10, Slovácko – Hlučín 4:2,

7. kolo: 
Púchov červený – Podbrezová 5:0, Čechutý 2, 

Mynář, Mušák, Kozáček, Púchov biely – Hlučín 5:4, 
Talda 2, Valachovič, Valica, Pavlík, L. Mikuláš – Slovác-
ko 3:3, Žilina – Topoľčany 9:1.
1. Žilina 7 6 1 0 42:11 19
2. Slovácko  7 4 2 1 29:16 14
3. Púchov biely 7 4 1 2 27:21 13
4. L. Mikuláš 7 3 2 2 16:20 11
5. Podbrezová  7 3 0 4 15:21 9
6. Hlučín  7 2 1 4 22:28  7
7. Topoľčany  7 1 1 5 12:32 4
8. Púchov červený  7 1 0 6 14:28 3

Zostava MŠK Púchov červený: 
Crkoň, Čechutý, Holma, Kozáček, Šesták, Mynář, 

Vráblik, Mušák, Veteška, Sirvoň, 
Zostava MŠK Púchov biely: 
Tarožík, Janek, Tvarožek, Talda, Kuciak, Ročiak, Pav-

lík, Valachovič, Valica
Najlepším hráčom turnaja sa stal Patrik Baran z Pod-

brezovej, najlepším strelcom Žilinčan  Šimon Nináč 
a najlepším brankárom Viliam Crkoň (Púchov červe-
ný).                        (r)

Halový turnaj mladších žiakov Alexandra cup - STC Púchov, 7. 12.  

Púchovčania bod za strieborným stupňom
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Dňa 8. 12. 2019 sa konal po-
sledný turnaj jesennej časti 
v kategórií mladších žiakov 
(šestkový) na hosťujúcej pôde 
MVK Nového Mesta nad Vá-
hom. Do turnaja sme vstúpili, 
prvým zápasom proti papie-
rovo slabšiemu družstvu VK 

Nové Mesto nad Váhom, kde naši chlapci nedali sú-
perovi šancu a suverénne zvíťazili v pomerne 3:0. V 
druhom zápase sme sa stretli s naším konkurentom 
MVK Nové Mesto nad Váhom, a po menej chybách 
a kolektívnejšom výkone sme zvíťazili 3:0. Po kratšej 
odmlke sme nastúpili do posledného zápasu turnaja 

jesennej časti súťaže mladších žiakov proti známemu 
družstvu VK Komárno, kde dostali miesto aj naši hráči 
z lavičky. Priebeh zápasu sa vyvíjal v náš prospech a 
zvíťazili sme hladko 3:0.

Ďakujeme chlapcom a trénerom za reprezentáciu 
VO 1970 MŠK Púchov a mesta Púchov. Ďalší turnaj sa 
bude konať dňa 26. 1. 2020 na domácej pôde MŠK 
Púchov. 

Hráči: Michal Križák, Radoslav Prokop, Zachariáš 
Galánek, Peter Kaňka, Zachariáš Moravčík, Maximili-
án Moravčík, Samuel Ďurovec, Jakub Struhár, Marek 
Vozár, Šimon Lichvár, Leopold Valach, Šimon Žiačik, 
tréneri Martin Dvorský, Matej Pecho

VO 1970 MŠK Púchov
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Volejbal

Mladší žiaci potvrdili pozíciu lídra súťaže

Ing. Štefan Holák sa narodil 26. 12. 1932 v 
Makove, okres Čadca. Na Kysuciach vyrastal v 
skromných po-
meroch, no 
napriek tomu 
už od malého 
chlapca bol 
ctižiadostivý, 
usilovný žiak v 
škole. Miloval 
svoj rodný kraj 
Kysuce, prírodu 
v ktorej vyra-
stal odmalička. 
Základnú školu 
vychodil vo Vy-
sokej pri Mako-
ve a stredoškolské vzdelanie si dopĺňal ako učeň 
obuvníckej školy Turzovka, ktorú ukončil s maturi-
tou. Vysokú školu technickú v Bratislave absolvo-
val v rokoch 1952-1957. Po ukončení školy dostal 
umiestnenku pracovať v bývalom štátnom pod-
niku Gumárne 1. mája Púchov. Ako mladý človek 
bol zaradený praxovať v robotníckych pozíciách 
vo výrobnej sfére, kde sa zoznámil s technológiou 
výroby pneumatík, duší a dopravných pásov. Svo-
jimi znalosťami a ambicióznosťou sa prepracoval 
do technicko–hospodárskych funkcií na ekono-
mickom úseku, najskôr ako vedúci oddelenia, 
vedúci odboru a napokon robil ekonomického 
námestníka. So zápalom športovca a jeho vlast-
nou šikovnosťou rozvíjal športové hnutie mláde-
že v telovýchovnej jednote pri štátnom podniku 
Gumárne 1. mája Púchov, ktorej bol dlhé roky 
predsedom. Bol súčasťou zakladania a budovania 
športového areálu. Podporoval rozvoj telovýcho-
vy a športu organizovaním rôznych športových 
podujatí v rámci mesta, okresu, Slovenska, ale aj 
medzinárodných súťaží akým bola napr. Šesťdňo-
vá motocyklová súťaž. 

Počas výkonu funkcií ukázal odborné a orga-
nizačné vedomosti a schopnosti, húževnatosť a 
pracovitosť, ktoré ho predurčili na výber do funk-
cie predsedu Okresného národného výboru v Po-
važskej Bystrici v rokoch 1977–1989. Po ukončení 
funkcie vo verejnej správe nastúpil napomáhať 
ďalšiemu rozvoju obchodu v štátnom podniku 
Matador Púchov – na odvetnom závode INTER-
GUMA ako manažér obchodu, kde pracoval do 
odchodu na zaslúžený dôchodok. 

Sviečka jeho života plápolala, vlasy šediveli, tvár 
pomaly vädla. Bol statočný a trpezlivo znášal svoj 
osud. Z dôvodu nutnej celodennej starostlivosti 
posledné roky života obklopený svojimi najbližší-
mi a priateľmi strávil v Centre sociálnych služieb 
Chmelinec Púchov. Poznačený bolesťou z choro-
by sa s dôverou zveroval svojim dcéram Gabike 
a Renke, ktoré ho pravidelne navštevovali. Dňa 6. 
12. 2019 sa jeho čas naplnil. Roky, ktoré mu bolo 
zverené prežiť medzi nami, uplynuli. Bolo ich 86 
– krásny vek, počas ktorého pán Štefan videl ako 
sa mení doba, ako sa menia ľudia okolo neho, ako 
sa mení on sám. A bol toho súčasťou až do konca. 
Odišiel potíšku tam, kde navôkol ustal hluk sveta 
a on vstúpil do ticha večnosti a spomienok nás ži-
vých. Česť jeho pamiatke!

Irena Kováčiková

Odišiel Štefan Holák 
- dlhoročný predseda 
TJ Gumárne 1. mája

Mladší žiaci VO 1970 MŠK Púchov zvíťazili v Novom Meste nad Váhom vo všetkých troch stretnutiach a potvrdili 
post suverénneho lídra po jesennej časti. súťaže.                      FOTO: VO 1970 MŠK Púchov

Florbal - extraliga muži

Púchovčania nezvládli záverečnú tretinu
   12. kolo:
   FBK Púchov – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žili-
na 6:12 (2:1, 2:2, 2:9), 17. Fleger (Ševčík), 18. Beriac 
(Ševčík), 25. Pavel (Fleger), 38. Ševčík (Haluška), 52. 
Ševčík (Krajci), 55. Krajci (Beriac)
   Púchovčania odohrali so Žilinčanmi dve výborné 
tretiny, po druhom dejstve ešte viedli domáci 4:3. V 
záverečnej tretine sa však prejavila lepšia kondícia 
Žilinčanov, ktorí nemilosrdne trestali chyby Púchov-
čanov. Domáci prehrali záverečnú tretinu 2:9, a tak si 
do tabuľky pripísali ďalšiu prehru. 
   Zostava FBK Púchov:
Velčovský – Pavel, P. Haluška, M. Haluška, Zboran, 
Tuček, Fleger, Krajci, Beriac, Lupták, Žilinský, Ševčík, 
Bulejko, Kvasnica, tréner Tomáš Kvasnica 
   Ostatné výsledky 12. kola: 
Nižná – Záhorská Bystrica 6:9, Florko Košice – Spiš-
ská Nová Ves 14:7, Prešov – ATU Košice 4:8, stretnutia 
Snipers Bratislava – AS Trenčín, Prírodovedec – FBC 
Trenčín sa skončili po uzávierka tohto čísla Púchov-

ských novín. 
1. FBC Trenčín 11 11 0 0 0 128:50 33
2. Z. Bystrica 12 8 0 1 3 86:66 25
3. Florko Košice 12 6 2 2 2 93:74 24
4. Prírodovedec 11 7 1 1 2 78:56 24
5. ATU Košice 12 7 1 1 3 91:60 24
6. Nižná 12 6 0 1 5 63:64 19
7. AS Trenčín 11 4 2 1 4 63:73 17
8. Žilina 12 4 1 1 6 97:82 15
9. Prešov 12 3 1 1 7 79:88 12
10. Snipers BA 11 3 1 1 6 64:82 12
11. FBK Púchov 12 1 1 0 10 64:111 5
12. Sp. N. Ves 12 0 0 0 12 57:157 0

   Program 13. kola:
   Spišská Nová Ves – FBK Púchov (21. 12. o 18.00), 
Grasshoppers AC UNIZA Žilina – Nižná, Záhorská Bys-
trica – Prešov, FBC Trenčín – Snipers Bratislava, ATU 
Košice – Florbalový klub AS Trenčín, Prírodovedec 
– Florko Košice 
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SPOMIENKA
Kto ostáva v srdci, zostáva 
aj v myšlienkach, na toho 
sa nezabúda. 
Dňa 24. 12. 2019 si pri-
pomenieme 9. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, dedko, pradedko 
Rudolf ŠPONIAR z Lazov 
pod Makytou. 
S láskou a úctou spomína manželka a dcéra s rodinou. 

SPOMIENKA
Kto ho poznal, ten si spo-
menie. Kto ho miloval, 
nikdy nezabudne. 
Dňa 24. 12. 2019 uply-
nie 5 rokov, čo nás na-
vždy opustil syn a brat 
Milan ŠPONIAR z Lazov 
pod Makytou. 
S láskou a úctou spomí-
na mama a sestra s rodinou. 

SPOMIENKA
Dňa 21. 12. 2019 uply-
nie 30 rokov, čo nás 
navždy opustil Milan 
GAJDOŚÍK z Mestečka. 

S láskou a úctou spomí-
najú manželka, syn s ro-
dinou a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 26. 12. 2019 si pri-
pomíname 15. výročie 
úmrtia našej drahej 
Margity DRÁBOVEJ, 
rod. Vráblovej z Púcho-
va. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku 
spolu s nami. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
a sestry s rodinami, brat Jozef a Ján. 

SPOMIENKA
Dňa 22. 12. 2019 uply-
nie päť rokov, čo nás 
navždy opustil 
Pavol KOPČAN. 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si na neho spolu 
s nami. 
S láskou spomínajú ro-
dičia, sestra, brat s rodi-
nou a babka.

SPOMIENKA
More lásky si so sebou 
vzala, hory bolesti zane-
chala. Prázdno je tam, 
kde znel tvoj hlas, spo-
mienka na teba ostáva 
v nás.
Dňa 20. 12. uplynú tri 
roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
Štefánia BERNÁTOVÁ. 

S láskou spomínajú dcéry Hanka, Lenka, 
syn Jaroslav, vnúčatá a ostatná rodina. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našou 
milovanou 
Annou ILOVIČOVOU. 
Veľké poďakovanie patrí 
pánovi kaplánovi Pavlo-
vi Ďuranovi a pohrebnej 
službe Advent. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20. decembra 2019 
uplynú tri roky, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná manželka, 
mama, dcéra a sestra 
Viola ZBORANOVÁ, ro-
dená Jurovatá. 
S láskou, vďakou a 
úctou spomína manžel 
a dcéra s rodinou.                            

SPOMIENKA
Dňa 1. 1. 2020 si pripome-
nieme 14. výročie, čo nás 
opustil Peter POLACKÝ. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 

S láskou spomína man-
želka Emília, dcéry Oľga 
a Jana s rodinami, vnuk 

Peter a vnučka Peťka.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
stále bolia, zabudnúť na 
Teba nedovolia. Žiarila 
z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do 
konca života.
Dňa 5. 1. 2020 si pri-
pomíname 22. výročie 
úmrtia našej mamy a 
babky Kamily IŽVOLTOVEJ z Hor. Kočkoviec. 

S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami. 
SPOMIENKA
Dňa 20. 12. 2019 si pripomíname 15. výročie 
úmrtia nášho otca Leopolda CANKLA a tento 
rok sme si tiež pripomenuli 39. výročie úmrtia 
mamy Emílie CANKLOVEJ. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou spomína syn s rodinou. 

SPOMIENKA
Odišla si tíško,
niet Ťa medzi nami. 
V našich srdciach žiješ už 
len spomienkami. 
Dňa 20. 12. 2019 si pri-
pomenieme 2. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustila naša mamička, 
babička a prababička 
Mária BLAHOVÁ.

S láskou spomínajú dcéry, zaťovia, syn, 
vnúčatá a pravnúčatá. 

Kto ste ju mali radi, spomínajte s nami. 

SPOMIENKA
Dňa 18. 12. 2020 si pri-
pomíname nedožitých 
60 rokov Melánie 
GABRIŠOVEJ. 
Kto ste ju poznali, spo-
meňte si na ňu s nami. 
S láskou spomína man-
žel, synovia a dcéra 
s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 13. 12. 2019 sme 
si pripomenuli nedoži-
tých 68 rokov a zároveň 
dňa 14. 12. 2019 20. 
výročie úmrtia Milana 
VALACHA z Dolných 
Kočkoviec. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 

Smútiaca rodina. 
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PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu zariadený 4-izbový byt v cen- 
tre Púchova. Nájomné 600 € mesačne. Tel. 0904 
755 107.
• Dám do prenájmu 2-izbový nezariadený byt v Pú-
chove. Tel. 0948 040 795.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt, zariadený, len pre 
1 osobu, v Hor. Kočkovciach. Voľný od 1. februára. 
Tel. 0914 120 216.

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

PREDAJ RÔZNE 
• Predám vianočný stromček, umelý, 1,5 m vysoký, 
aj ozdoby; predám rozkladací drevený stôl hnedej 
farby a darujem starší bicykel. Tel. 0904 982 556, 
032/463 22 98.

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 PONÚKA
• Gynekologická ambulancia v Púchove prijme do 
prac. pomeru pôrodnú asistentku. Tel. 0902 480 408.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že od 
2. 12. 2019 začína predaj členských známok (5 €) na 
rok 2020. Zaplatiť môžete v klube ZO SZZP u pred-
sedu Jána Petra: v po, st, pia od 10.00 – 12 .00 hod. 
Prineste si aj členský preukaz!
• 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". 
• Podnik technických služieb mesta Púchov 
oznamuje, že dňa 31. 12. 2019 bude Zberný 
dvor zatvorený.

POĎAKOVANIE
• Želám šťastné Vianoce a v novom roku 2020 všet-
ko najlepšie týmto dobrým ľuďom: kuchárkam z 
MŠ Chmelinec, knihovníčkam z Mestskej knižnice 
V. Roya, p. Plevákovi, p. Lutišanovi, p. Pobežalovi,  
p. Kračuníkovi (vodárne Púchov), p. Danielovi Lako-
vi (poslancovi MZ Púchov), predavačkám z Jednoty 
„C“. Myslím aj na tých, čo nemali čas, aj keď som 
prosil o pochopenie. V hlbokej úcte Jozef Pěntka. 

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  
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Cestovná kancelária ARTravel Púchov

TAK SA NA MŇA
PRILEPILA

19. február 2020 (streda)

www.artravel.sk       0907 074 694

Cena vrátane dopravy a vstupného: 34 €

Zájazd ako darček!

22. február 2020 (sobota)

Cena vrátane dopravy a vstupného: 31 €

Zájazd ako darček!

27. február 2020 (štvrtok)

14. marec 2020 (sobota)

Cena vrátane dopravy a vstupného: 31 € 

RUSALKA / SND BRATISLAVA

/ SND
BRATISLAVA

SKROTENIE
ZLEJ ŽENY
Cena vrátane dopravy a vstupného: 34 €

/ SND 
BRATISLAVA

AIDA/ SND BRATISLAVA

Ponuka darčekových poukážok v akejkoľvek hodnote!

Zájazd ako darček!

Zájazd ako darček!Hrajú: Maštalír, Studenková, Mórová, Vajda a ďalší.

(opera)

Komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne
opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. 

PREMIÉRA!
Svetoznáma česká klasika Antonína Dvořáka!

(komédia) Derniéra vynikajúcej komédia W. Shakespeara!

(komédia)

Hrajú: Koleník, Maštalír, Mórová, Kobielsky, Tarageľ, Bárta a ďalší.

(opera) PREMIÉRA!

Veľkolepá, pompézna, uchvacujúca
- taká je opera G. Verdiho - Aida!

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

0903 42 42 42 
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

NsP POVAŽSKÁ BYSTRICA
POHOTOVOSŤ PRE DETI:
PO - PIA: 16.00 – 22.00 

SO - NE: 7.00 – 22.00
Tel. 042/4304118

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

    Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli 
na mikulášske balíčky 

pre púchovských seniorov.

Kvetinárstvo Natali 
GIMAX Servis, s. r. o. 

EnergoConstruct spol. s r. o. 



inzercia


