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Novoročný príhovor primátorky
Vážení spoluobčania, 

milí Púchovčania,

prihováram sa vám v čase, kedy už 

máme najdôležitejšie dni vianoč-

ných sviatkov za sebou, ale ešte 

stále si užívame ich pokojnú atmo-

sféru spojenú s úprimnými vinšami 

a želaniami všetkého dobrého. Roz-

lúčka so starým rokom a príchod 

nového je priestorom pre zastavenie 

sa a rekapituláciu. Keď sa obzriem 

za rokom 2019, môžem povedať, 

že bol pre mňa osobne i pre všetky 

samosprávy naozaj mimoriadne ná-

ročný, najmä jeho záver, kedy bola 

nútená drvivá väčšina samospráv 

prijať ako odozvu na vládnu politiku 

nepopulárne rozhodnutia vo forme 

zvýšených poplatkov a miestnych 

daní. Stalo sa tak aj u nás v Púcho-

ve, lebo nepomer medzi príjmami a 

výdavkami v roku 2020 predstavoval 

v našom rozpočte takmer milión eur. 

Verte mi, že to boli opatrenia, ktoré 

sa určite nerobili ľahko žiadnemu 

starostovia alebo primátorovi.

Napriek tomu sme sa snažili posta-

viť budúcoročný rozpočet mesta 

tak, aby jeho dopady na peňaženku 

bežného občana boli čo najmen-

šie. Áno, aj v Púchove si občania od 

nového roka priplatia za dom alebo 

byt, viac bude stáť zakúpenie novej 

parkovacej karty, zvýšila sa cena líst-

ka v mestskej autobusovej doprave. 

Viac všetci zaplatíme aj za komu-

nálny odpad, lebo zo zákona mestá 

nemôžu dopadové hospodárstvo 

dotovať, do poplatku za odpad sa 

premieta aj miera separácie.

Nebudem vás teraz zahlcovať čísla-

mi a porovnávacími tabuľkami daní 

a poplatkov v iných mestách, sú ve-

rejne dostupné. Faktom ostáva, že 

tie púchovské sú pre občanov pri 

konfrontácii s podobnými samo-

správami stále jedny z najprijateľ-

nejších a o to nám pri zložitej tvorbe 

nového rozpočtu išlo a ja verím, že 

to spoločne zvládneme.

Rok 2019 bol zároveň prvým rokom, 

ktorý som celý absolvovala vo funk-

cii primátorky mesta Púchov a áno, 

bol náročný. Do úradu som naskoči-

la bez veľkého obzerania sa za tým, 

čo bolo. Pravdou je, že vzhľadom na 

to, že som vo funkcii primátora vys-

triedala svojho manžela, základný 

prehľad o fungovaní úradu a jeho 

možnostiach som mala. Podľa môj-

ho názoru mám na úrade skvelý 

kolektív, odborne veľmi fundovanú 

pani prednostku a myslím si, že sa 

nám veci podarili dobre naštartovať, 

v čom budeme ďalej pokračovať.

Mojím prianím je, aby bolo mesto 

Púchov naozaj dobrým miestom pre 

život, aby sa v ňom dobre žilo celým 

rodinám. Mojou víziou je, aby Pú-

chovčania s trvalým pobytom v mes-

te mohli využívať výhody a benefi ty 

v rôznych oblastiach, aby mesto v 

konečnom dôsledku neprichádzalo 

o svojich obyvateľov. Posledná de-

cembrová štatistika totiž opäť po-

tvrdila niekoľkoročný trend, keď sa z 

mesta odsťahovalo viac obyvateľov 

ako sa doň naopak prisťahovalo a 

teda pozvoľne klesá celkový počet 

obyvateľov mesta. Momentálne 

máme 17 589 obyvateľov, čo je zatiaľ 

o 155 menej ako vlani.

Zastaviť tento trend chceme naprí-

klad aj budovaním nových nájom-

ných bytov – za týmto účelom sme 

od Trenčianskeho kraja v roku 2019 

odkúpili dve budovy, máme pripra-

venú projektovú dokumentáciu, aby 

sme s prestavbou mohli začať čo 

najskôr. Pokročili sme aj so zámerom 

prípravy projektovej dokumentácie 

rekonštrukcie a prestavby budovy 

SOV (Strediska občianskej vybave-

nosti) na Námestí slobody, kde takis-

to plánujeme vybudovať aj mestské 

nájomné byty. Podľa projektovej 

dokumentácie tento zámer zahŕňa 

aj úpravu bezprostredného okolia 

SOV-ky a dobudovanie vnútrobloku 

s novými parkovacími miestami. 

Ďalším zámerom, ktorým sme sa v 

uplynulom roku veľmi intenzívne 

zaoberali, je napríklad vybudovanie 

detských jaslí. Momentálne sme vo 

fáze pripravených podkladov a ako-

náhle sa objaví výzva určená obciam a 

mestám na tento účel, sme pripravení 

okamžite zareagovať, nakoľko ide o fi -

nančne náročný projekt, ktorý by sme 

samozrejme radi v čo najväčšej mož-

nej miere mali pokrytý zo štátneho 

rozpočtu. 

Počas letných prázdnin sme zabez-

pečili rekonštrukciu a doplnenie 

vybavenia všetkých kuchýň jedální 

základných škôl, pričom najväčšie 

prostriedky plynuli do výmeny starej 

vzduchotechniky a elektrických roz-

vodov v kuchyni najstaršej základnej 

školy v meste J. A. Komenského. Fi-

nančne najvýraznejšia investícia do 

gastro vybavenia kuchyne zasa išla 

do žiactvom najpočetnejšej základ-

nej mestskej školy na Mládežníckej 

ulici. Okrem toho sa nám podarilo 

získať grant na vybavenie odborných 

učební vo všetkých mestských ško-

lách v celkovej hodnote takmer 400 

tisíc eur. V apríli sme odovzdali mo-

derné viacúčelové športové ihrisko s 

povrchom z umelej trávy, ktoré bolo 

vybudované v areáli ZŠ s MŠ Slovan-

ská. A aktuálne sa realizuje v telocvič-

ni tejto školy výmena palubovky. A ak 

všetko pôjde tak ako má a nájde sa aj 

vôľa poslancov, výraznej investície vo 

forme rekonštrukcie celých podkrov-

ných priestorov a kanalizácie sa dočká 

budova Základnej umeleckej školy v 

Púchove.

Možno ste si všimli, že čulý stavebný 

ruch vládne v areáli MŠ Lienka na Uli-

ci 1. mája, kde sa prístavbou nového 

pavilónu navýši kapacita tohto zari-

adenia o 20 detí. Aj v tomto prípade 

ide o sumu takmer 400 tisíc eur, ktorá 

zároveň zahŕňa aj zateplenie celej ma-

terskej školy. 

A stále pokračujeme v benefi toch z 

minulého obdobia, či už ide o posky-

tovanie plaveckého alebo korčuliar-

skeho výcviku pre deti základných a 

materských škôl zdarma, na ktoré ro-

dičia nemusia doplácať. Ďalšie výho-

dy majú naši malí športovci, ktorých 

bezplatne rozvážajú naše autobusy 

Včielky na tréningy a takisto po trénin-

goch z mestských športovísk domov, 

čo rodičom uľahčuje organizáciu dňa.

V roku 2019 sme pokračovali aj v do-

pĺňaní a rekonštrukciách detských 
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ihrísk. Nové hracie, športové a  fi t-

ness prvky sa objavili napríklad na 

detských ihriskách v Hoštinej, na Ko-

lonke, Za cintorínom, vo vnútroblo-

ku Moravskej a Požiarnej. 

Opätovne sme sa registrovali do sú-

ťaže o vybudovanie detského ihriska 

Žihadielko – toto je doslova v rukách 

vás všetkých Púchovčanov, ktorí zaň 

budete môcť hlasovať už onedlho v 

období od 13. januára do 29. febru-

ára 2020.

Chcem vám poďakovať za trpezlivosť 

s akou ste pristupovali k oprave ne-

ustále rozbitej cesty pred divadlom, 

ktorú sme naplánovali na letné me-

siace a ktorá určite potešila mnoho 

vodičov i chodcov. Oprava tejto cesty, 

ako nepríjemného restu z minulých 

období bola mojou prioritou.

V roku 2019 naše investície smerova-

li aj do obnovy verejného priestran-

stva a sociálnych zariadení Hasičskej 

zbrojnice v Púchove, výmeny okien 

a zateplenia sa dočkala aj hasičská 

zbrojnica v Horných Kočkovciach. 

Zabezpečili sme garážové priestory 

pre získanú hasičskú automobilovú 

techniku v Ihrišti a Nosiciach. 

Podarilo sa nám odstrániť havarijný 

stav prepadajúcej sa miestnej komu-

nikácie v Keblí.

Počas celého roku sme postupne 

dobudovávali parkovacie miesta, 

ktoré pribudli na uliciach Za cin-

torínom, Rastislavovej, Pribinovej, 

1. mája, Obrancov mieru i na Námes-

tí slobody. Nový bezbariérový chod-

ník, ktorý môžu používať aj vozíčka-

ri, pribudol na Okružnej ulici, ktorý 

spája Zábreh a blízku nákupnú zónu.

Vlani sme boli úspešní s projektom 

na realizáciu wifi  free zón v meste 

Púchov v hodnote 15 tisíc euro, jeho 

realizáciu predpokladáme v roku 

2020.

Predtým, než sa pustíme do akej-

koľvek rekonštrukcie alebo výstav-

by, musí byť spracovaná projektová 

dokumentácia, ktorá nás stojí takis-

to nemalé fi nančné prostriedky. Tú 

máme pripravenú ako v prípade už 

spomínaných dvoch školských ob-

jektov na Kolonke, ktoré budú po 

prestavbe slúžiť na nájomné býva-

nie, tak v prípade budovy SOV-ky, 

ktorú čaká nadstavba. Projektová 

dokumentácia je hotová aj na pro-

jekt rekonštrukcie Domu smútku v 

Horných Kočkovciach, ale napríklad 

aj na rekonštrukciu autobusového 

nástupišťa pred železničnou sta-

nicou v Púchove. Prostredníctvom 

obchodnej spoločnosti ADP, s.r.o. 

sme sa zapojili do projektu získania 

nových autobusov pre Púchov.

Verím, že všetky tieto projekty budú 

úspešné a že sa nám podarí v bud-

úcom období ich aj realizovať a vy 

budete môcť vidieť reálne výsledky 

tejto projektovej činnosti. 

Ako iste viete, od júla v Nemocnici 

s poliklinikou Zdravie prestala fun-

govať detská pohotovosť, čo skom-

plikovalo situáciu rodinám najmä 

s malými deťmi. Napriek tomu, že 

organizácia, zriaďovanie ani ukon-

čenie takéhoto typu zdravotnej sta-

rostlivosti nespadá do kompetencií 

mesta, verte mi, že sme vyvinuli na-

ozaj maximálne úsilie, aby k takému-

to kroku nedošlo, ale ani potom sme 

sa nevzdali. Prostredníctvom petície, 

ktorú sme doručili na ministerstvo 

zdravotníctva, sa nám podarilo vyz-

bierať takmer 11 tisíc podpisov. Pri-

jmite, prosím, srdečné poďakovanie 

vy všetci, ktorí ste petíciu podporili 

a ktorí ste sa pri zbieraní podpisov 

akýmkoľvek spôsobov angažovali. 

V januári čaká petičný výbor roko-

vanie s ministerstvom, držte nám 

palce.

Uplynulý rok 2019 sa niesol aj v 

znamení získania viacerých ocene-

ní. Za prácu s portálom Odkaz pre 

starostu, ktorý prevádzkuje Inštitút 

pre dobre spravovanú spoločnosť a 

prostredníctvom ktorého občania 

upozorňujú a nahlasujú problémy 

najmä v ich bezprostrednom okolí, 

mesto Púchov získalo ocenenie za 

riešenie podnetov od občanov a za 

komunikáciu s občanmi. Cez Odkaz 

pre starostu k nám prúdia konkrét-

ne podnety občanov. Je to účinný 

nástroj na to, ako sa na rozmanité 

problémy pozrieť optikou občana a 

tým zároveň skvalitniť a zefektívniť 

vzájomnú komunikáciu medzi obča-

nom a samosprávou. 

Teší ma, že sa nám v uplynulom 

roku darilo viac otáčať pozornosť 

verejnosti smerom k ekologickým 

a environmentálnym témam, ktoré 

podstatnou mierou ovplyvňujú kva-

litu nášho každodenného života. V 

celoštátnej súťaži Enviromesto 201

9 získalo mesto Púchov špeciálne 

ocenenie za environmentálnu vý-

chovu a spoluprácu s občanmi. Stali 

sme sa spoluorganizátormi festivalu 

Ekotopfi lm-Envirofi lm. 

V rámci užitočného projektu „Trie-

dime odpad naozaj správne?“ sme 

si nechali v spolupráci s Inštitútom 

pre cirkulárnu ekonomiku spracovať 

analýzu triedenia zmesového komu-

nálneho odpadu a žltých kontajne-

rov na zber plastov. V roku 2019 sme 

úspešne dokončili distribúciu kom-

postérov pre rodinné domy v meste 

Púchov a jeho mestských častiach.

Bez akejkoveľvek podpornej kam-

pane sme sa opäť umiestnili v prvej 

trojke celoslovenskej súťaže o Naj-

krajšie mesto, ocenenie si prevezme-

me v januári na veľtrhu cestovného 

ruchu Slovakregion. Hovorím to po-

merne často, ale úprimne - pre mňa 

je Púchov naozaj tým najkrajším 

mestom. Aj v práve skončenom roku 

2019 sme pokračovali vo výsadbe 

okrasných kríkov, drevín a záhonov, 

ktoré okrem jarných cibuľovín na 

jeseň doplnili trvalky. Peknou minu-

loročnou vizitkou je napríklad aj zre-

vitalizované verejné priestranstvo 

v Nových Nosiciach, ktoré bolo ná-

sledne dotvorené na malé námestie. 

Je to dobrá ukážka užitočnej spo-

lupráce medzi voleným zástupcom 

občanov, samosprávou a občanmi. 

Vo svojej činnosti úspešne pokračo-

val aj Okrášľujúci spolok mesta Pú-

chov - občanom bolo poskytnutých 

115 krovitých drevín podľa ich vlast-

ného výberu, ktorí touto zeleňou 

následne skrášľovali okolie svojich 

bytových domov. 

Veľmi dobre sa v praxi osvedčilo fun-

govanie mestského šatníka Veci za 

úsmev, ktoré sídli v budove SOV-ky 

na Námestí slobody. Na jeho bez-

platné fungovanie si zvykli nielen 

ekonomicky slabšie rodiny a jednot-

livci, ale aj rodiny, ktoré uprednost-

ňujú pred nákupom nových vecí 

recyklovanie oblečenia. Mestský 

šatník sa natoľko u nás etabloval, že 

dokáže formou vyhlásených zbierok 

pomáhať aj sociálnym zariadeniam 

alebo nemocniciam, spolupracuje 

aj so Slovenským červeným krížom 

v Žiline.

Teší ma, že sme mohli aj v roku 2019 

fi nančne prostredníctvom mestské-

ho štipendia, na ktoré prispeli hostia 

mestského bálu spolu s podnikateľ-

mi a bankami, podporiť 24 študen-

tov v celkovej hodnote 5000 eur. 

Srdečná vďaka.

V závere novembra sme na pôde 

mestského úradu privítali význam-

nú návštevu – verejnú ochrankyňu 

práv Máriu Patakyovú, s ktorou sa 

mali možnosť stretnúť a porozprávať 

nielen vedúci zamestnanci mest-

ského úradu, ale aj samotní občania 

v priestoroch kina púchovského di-

vadla. 

Počas celého roka som mala pravi-

delné individuálne stretnutia s ob-

čanmi, ktorí väčšinou prichádzajú 

s prosbou o radu alebo pomoc či 

nápadmi, ako vylepšiť život v na-

šom meste. I vo funkcii primátorky 

som naďalej pokračovala jedenkrát 

mesačne v poskytovaní právneho 

poradenstva pre členov púchovskej 

organizácie Slovenského zväzu zdra-

votne postihnutých. Snažila som sa 

vypočuť naozaj každého, kto sa na 

sekretariát primátorky alebo priamo 

na mňa obrátil. Aj takýto jednodu-

chý a ľudský prístup totiž považujem 

za súčasť otvorenej samosprávy. 

V prvej polovici roka sme zriadili 

facebookový profi l mesta Púchov, 

prostredníctvom ktorého pravidelne 

informujeme o činnosti primátorky, 

mestského úradu a mestských spo-

ločností.

Na záver vás poteším ohlásením 

dobrej správy: ak všetko pôjde tak 

ako má, v roku 2020 nás čaká otvore-

nie druhej pobočky Slovenskej poš-

ty. Priestory pre ňu sú pripravené v 

budove SOV-ky, po predchádzajúcej 

predajni podlahovín.

Želám nám všetkým, aby sme v no-

vom roku vedeli zabudnúť na častú 

nevraživosť medzi nami ľuďmi, aby 

sme naopak do vzájomných vzťahov 

vedeli vniesť ľudské porozumenie. 

Želám vám dostatok sily a odvahy, 

ktorú budete na zvládnutie nových 

výziev v roku 2020 potrebovať. Vám, 

vašim rodinám a blízkym prajem 

veľa zdravia, lásky, porozumenia a 

Božieho požehnania.  

So želaním do nového roku zároveň 

ďakujem všetkým, ktorí sa akým-

koľvek spôsobom pričinili o rozvoj 

nášho mesta a podieľali sa na jeho 

zveľaďovaní: aktívnym poslancom 

mestského zastupiteľstva, pracov-

níkom mestského úradu, externým 

spolupracovníkom, konateľom a 

zamestnancom mestských obchod-

ných spoločností, riaditeľkám a riadi-

teľom materských škôl a základných 

škôl a ich všetkým pedagogickým i 

nepedagogickým zamestnancom, 

Centru voľného času Včielka, Základ-

nej umeleckej škole. 

Poďakovanie patrí aj všetkým pod-

nikateľom, ktorí vytvárajú pracovné 

miesta i hodnoty v meste a jeho bez-

prostrednom okolí, ako aj všetkým 

ostatným organizáciám a inštitúci-

ám, cirkvám a takisto občianskym 

združeniam a športovým klubom a 

združeniam. No nielen im patrí po-

ďakovanie, ale aj každému jednému 

z vás, vážení občania, ktorým úprim-

ne záleží na rozvoji nášho mesta.

Šťastný a úspešný nový rok 2020.

Katarína Heneková,

primátorka mesta Púchov
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Najdôležitejšou udalosťou na Slovensku roku 2020 
budú parlamentné voľby
Právo voliť do Národnej rady Sloven-

skej republiky má občan Slovenskej 

republiky, ktorý najneskôr v deň ko-

nania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Volič môže voliť na území Slovenskej 

republiky vo volebnom okrsku, v 

ktorého zozname voličov je zapísa-

ný, alebo v ktoromkoľvek volebnom 

okrsku na základe hlasovacieho pre-

ukazu. 

Ako voliť v parlamentných voľbách 

v inom okrsku?

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území 

mesta Púchov a v deň konania volieb 

nebude môcť voliť v príslušnom vo-

lebnom okrsku, v ktorého zozname 

voličov je zapísaný, môže požiadať 

mesto Púchov o vydanie hlasovaci-

eho preukazu. Mesto na základe žia-

dosti voličovi vydá hlasovací preukaz 

a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s 

poznámkou o vydaní hlasovacieho 

preukazu. Hlasovací preukaz opráv-

ňuje na zápis do zoznamu voličov v 

ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hla-

sovacieho preukazu

- osobne – na pracovisku evidencie 

obyvateľov – ohlasovni Mesta Pú-

chov, Štefánikova 821/21, 020 18 Pú-

chov najneskôr posledný pracovný 

deň pred konaním volieb (t.j. najne-

skôr 28.02.2020) v úradných hodi-

nách,

- v listinnej forme – adresovanej Mes-

to Púchov, evidencia obyvateľov – 

ohlasovňa, Štefánikova 821/21, 020 

18 Púchov tak, aby žiadosť o vydanie 

hlasovacieho preukazu bola doruče-

ná mestu najneskôr 15 pracovných 

dní predo dňom konania volieb (t.j. 

najneskôr 10.02.2020),

- elektronicky (e-mailom) vo forme 

elektronickej snímky žiadosti (scan) 

alebo v textovej forme tvoriacej ob-

sah e-mailovej správy tak, aby žiado-

sť o vydanie hlasovacieho preukazu 

bola doručená mestu najneskôr 15 

pracovných dní predo dňom kona-

nia volieb (t.j. najneskôr 10.02.2020). 

Mesto na tieto účely zverejňuje na-

sledovné elektronické adresy na do-

ručovanie žiadostí: volby@puchov.sk, 

andrea.hradnanska@puchov.sk.

Žiadosť musí obsahovať údaje o vo-

ličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, 

štátnu príslušnosť, adresu trvalého 

pobytu (mesto, ulica, číslo domu), ko-

rešpondenčnú adresu, na ktorú mes-

to doručí hlasovací preukaz.

Kto kandiduje v parlamentných 

voľbách?

Kandidačné listiny podalo 25 politic-

kých subjektov, v minulých voľbách 

v roku 2016 ich bolo o 2 menej. Do 

parlamentných volieb ide 2.736 kan-

didátov, z toho jedna pätina všetkých 

uchádzačov (556) je z Bratislavského 

kraja. Najviac kandidátov z krajských 

miest majú Bratislava (431) a Košice 

(122), najmenej Trnava (35) a Žilina 

(32). Za Trenčín - sídlo nášho nášho 

kraja - kandiduje 41 kandidátov.

Z profesií kandidátov má veľké za-

stúpenie práca v samospráve, kandi-

duje až 197 primátorov a starostov. 

Tradične populárne povolania vole-

ných politikov sú povolania právnik, 

učiteľ a lekár. Vo voľbách do parlamen-

tu tento rok kandiduje 172 právnikov, 

159 učiteľov a 78 lekárov. Minimálny 

vek na kandidovanie vo voľbách do 

Národnej rady je 21 rokov, takto mla-

dých kandidátov je celkovo 11 na 

kandidátkach 10 strán. Najstarším 

kandidátom je Vladimír Strmeň, kto-

rý má 91 rokov. Spolu kandiduje 131 

dôchodcov.

Mesto Púchov má na 25 kandidátkach 

politických strán medzi 2.736 kandi-

dátmi len 7 svojich občanov (uvádza-

me v abecednom poradí podľa názvu 

strán):

• Demokratická strana - 8. Lukáš Ranik, 

Ing., 31 r., viceprimátor mesta, 

• HLAS ĽUDU - 12. Filip Ficek, 22 r., štu-

dent, 

• Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slo-

vensko - 39. Marián Mišún, Mgr., 40 r., 

robotník v zlievarni, 

• OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-

nosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 

(KÚ), ZMENA ZDOLA - 84. Cyril Crkoň, 

Bc., 48 r., stredoškolský učiteľ, 

• Sloboda a Solidarita - 131. Juraj Led-

nický, 32 r., operátor výroby, 

• SME RODINA - 80. Erika Ďurdíková, 

48 r., SZČO, 

• STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDI-

DÁTI - 10. Ľubomír Talda, 44 r., generál-

ny manažér. 

Politické strany s tradične veľkou člen-

skou základňou SMER a KDH v našom 

meste svojich kandidátov nepostavili, 

rovnako ako nové politické subjekty 

strana Za ľudí a koalícia Progresívne 

Slovensko/SPOLU.

Slavomír  Flimmel

 (zdroj: minv.sk, puchov.sk)

Ak ste vlani v Púchove kúpili, resp. 

inak nadobudli,  predali alebo daro-

vali nehnuteľnosť, prípadne ste absol-

vovali vysporiadanie bezpodielového 

alebo podielového spoluvlastníctva, 

prípadne došlo k inej zmene týkajúcej 

sa vašej nehnuteľnosti nachádzajúcej 

sa v katastrálnom území: Púchov, Hor-

né Kočkovce, Nosice, Hoština, Ihrište, 

Vieska Bezdedov, vznikla vám povin-

nosť podať správcovi dane, ktorým 

je mesto Púchov, daňové priznanie k 

dani z nehnuteľnosti za rok 2019. Po-

kiaľ ste tak neurobili v priebehu roka, 

kedy vznikli pomenované skutočnos-

ti, môžete tak urobiť najneskôr do 31. 

januára 2020. Referentka daní a po-

platkov Mestského úradu v Púchove 

Vlasta Derevjaníková v tejto súvislosti 

upozorňuje, že povinnosť podať da-

ňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 

má aj občan alebo podnikateľ, ktoré-

mu daňová povinnosť napríklad pre-

dajom nehnuteľnosti zanikla. 

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 
do 31. 1. 2020?

Na základe takéhoto podaného da-

ňového priznania mesto Púchov vyr-

úbi príslušnú daň, ktorú môžu obča-

nia alebo podnikatelia uhradiť buď 

prevodom na účet alebo zaplatením 

v hotovosti do pokladne (podateľňa 

MsÚ, číslo dverí 15).

Upozornenie: V prípade oneskorené-

ho zaplatenia dane z nehnuteľnosti 

občanovi alebo podnikateľovi hrozí 

podľa zákona sankcia do výšky vyru-

benej dane, maximálne však do výšky 

3000 eur.

Vyplnené tlačivo môžete buď:

- poslať poštou na adresu: Mestský 

úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 

18  Púchov

- alebo priniesť osobne do podateľne 

Mestského úradu Púchov (č. dverí 15)

- prípadne v elektronickej podobe za-

slať na adresu: msu@puchov.sk

-msu-tm-
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Stavebné práce na dobudovaní spevne-

ných plôch pre osobné automobily vo 

vnútrobloku alebo otvorenom dvore za 

polyfunkčnými obytnými domami na 

rohu ulíc 1. mája a Obrancov mieru začali 

vlani v decembri.

„Celková hodnota týchto prác predstavu-

je 8900 eur, ich realizátorom je spoločno-

sť Trník služby, s. r. o.,“ konkretizuje vedúci 

Oddelenia výstavby, investícií, životného 

prostredia a stavebného úradu Mestské-

ho úradu Púchov Miroslav Svorada, ktorý 

spolu s mestskou architektkou Danielou 

Šicovou prišli na miesto skontrolovať ak-

Aj do posledného ročníka súťaže zná-

meho obchodného reťazca, v ktorom 

sa hlasovaním obyvateľov súťaží o vý-

stavbu detského ihriska Žihadielko, sa 

mesto Púchov registrovalo.

Hlasovanie na stránke www.ziha-

dielko.sk štartuje od pondelka 13. 

januára od 9:00 hodiny a potrvá do 

konca februára (do polnoci 29. 2. 

2020). Jedinou podmienkou je regis-

trácia na uvedenej webovej stránke. 

Užívateľ registráciu potvrdí overova-

cím kódom, ktorý mu bude zaslaný 

vo forme bezplatnej SMS na zadané 

mobilné telefónne číslo. Každý regis-

trovaný účastník bude môcť raz za 24 

hodín zahlasovať za vybranú lokalitu. 

Ďalší bonusový hlas navyše je možné 

každý deň získať za zvládnutie jedno-

duchej online hry. Priebežné poradie 

O detské ihrisko Žihadielko môžete hlasovať naposledy
bude zverejnené (s výnimkou posled-

ného týždňa) a pravidelne aktualizo-

vané na stránke www.zihadielko.sk. 

Víťazov desiatich detských ihrísk Ži-

hadielok organizátor súťaže predstaví 

najneskôr 14. marca 2020. A keďže 

ide o posledný ročník tohto projektu, 

Púchovčania majú poslednú možno-

sť vyhrať výstavbu detského ihriska 

Žihadielko. Preto netreba váhať, ale 

pravidelne klikať:-)

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti 

od dvoch do dvanásť rokov. Jeho 

rozmer je 16 x 20 metrov a bude sa 

na ňom nachádzať osem herných 

prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch 

zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 

6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť za-

hrať na dvoch hradoch, pieskovisku, 

kolotoči, hojdačkách či prevažovad-

lách. Všetky herné prvky sa nesú vo 

veselých a hravých motívoch s Včielky 

Maje a jej kamarátov. Samozrejmos-

ťou sú aj lavičky, stojan na bicykle, či 

odpadkové koše. Hodnota jedného 

ihriska je 87 000 €.

Organizátor súťaže zároveň uvádza, 

že v poslednom ročníku projektu sa 

rozhodol poskytnúť rovnú šancu všet-

kým zapojeným mestám, mestským 

častiam alebo obciam bez ohľadu na 

ich počet obyvateľov. Na rozdiel od 

predchádzajúcich ročníkov tak bude 

v roku 2020 iba jedna súťažná kate-

gória, v ktorej budú všetky zapojené 

samoprávy. Ihriská vyhrá desať súťaži-

acich s najvyšším počtom hlasov. Na 

základe praxe a štatistík z predchád-

zajúcich ročníkov totiž organizátor 

tvrdí, že o výhre ihriska nerozhoduje 

Vo vnútrobloku ulíc 1. mája 
a Obrancov mieru pribudlo 
osem spevnených plôch

Telocvičňu ZŠ s MŠ Slovanská 
čaká nová palubovka
Telocvičňa Základnej školy s ma-

terskou školou na Slovanskej ulici 

v Horných Kočkovciach sa čoskoro 

dočká novej palubovky. Pôvodné 

parkety boli už v nevyhovujúcom 

stave, miestami vypuklé alebo 

naopak prepadnuté. V súčasnosti 

sú demontované a podlaha telo-

cvične je pripravená na položenie 

novej palubovky.

Projekt výmeny podlahy telocvične 

začalo mesto Púchov realizovať ešte 

vlani (rok 2019) v celkovej hodnote 

41 123 eur. Do verejného obstará-

vania sa zapojilo sedem uchádza-

čov, pričom najvýhodnejšiu ponu-

tuálny stav. Úpravou dvora, ktorý leží na 

mestskom pozemku, sa takýmto spôso-

bom podarilo radnici vytvoriť tri menšie 

spevnené odstavné plochy pre osem 

osobných automobilov, ktoré už teraz 

využívajú obyvatelia polyfunkčného by-

tového domu. Predpoklad dokončenia 

stavebných prác je záver januára.

Požiadavku občanov na takúto úpravu 

dovtedy neorganizovaného priestoru vo 

vnútrobloku ulíc 1. mája a Obrancov mie-

ru radnici tlmočili poslanci za túto časť 

mesta Angela Lazorová a Peter Bilik.

-msu-tm-

ku podala fi rma PARA INVEST s. r. o. 

z Bratislavy. Mestu sa naviac na ten-

to projekt v rámci programu Pod-

pora rozvoja športu pre rok 2019 

podarilo z Úradu vlády získať dotá-

ciu vo výške jedenásť tisíc eur.

Žiaci ZŠ s MŠ Slovanská majú podľa 

jej riaditeľky Michaely Váňovej na 

obdobie rekonštrukcie telocvične 

v jednej z tried zriadený náhradný 

cvičebný priestor. Hodiny telesnej 

východy tiež využívajú na prechá-

dzky v prírode pri Váhu. Predpokla-

dané dokončenie rekonštrukčných 

prác jej v priebehu mesiaca február.

-msu-tm-

veľkosť mesta, ale odhodlanosť jeho 

obyvateľov a ich ochota sa spojiť pre 

dobrú vec. Mnoho Žihadielok je práve 

v lokalitách s menším počtom obyva-

teľov.

-msu-tm-
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Mestská polícia

Polícia informuje

Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody

Zdravie

Chorobnosť v okrese Púchov výrazne klesla

Hasiči v kraji zasahovali najmä pri požiaroch 

Hasičský a záchranný zbor

Pes nezostal na ulici
Púchovskí mestskí policajti zistili na základe 

telefonického oznámenia priestupok proti vše-

obecne záväznému nariadeniu mesta. Žena z 

Púchova oznámila, že na cestnom moste cez Váh 

chytila malého túlavého psa, ktorý ohrozoval 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pes 

malého vzrastu bez obojka, vôdzky, čipovania a 

vonkajších zranení bol v čase o 21.00 hod. umie-

stnený do záchytného koterca v areáli Podniku 

technických služieb mesta Púchov. O psovi in-

formovali mestskí policajti Občianske združenie 

Hafkáči, vzhľadom na teplotu pod bodom mrazu 

psa následne na vlastnú žiadosť prichýlila žena z 

Púchova. 

Vietor zvalil plot
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého je zvalené oplote-

nie stavby na Ulici dvory. Po príchode na miesto 

mestskí policajti zistili, že oplotenie stavby od 

bytového domu Rubicon C je zo strany od super-

marketu vplyvom vetra zvalené na zem. V okolí 

oplotenia neboli žiadne stopy, ktoré by naznačo-

vali, že oplotenie zvalil niekto úmyselne. Z miesta 

bola zhotovená fotodokumentácia s telefonický-

mi kontaktmi zodpovedných osôb stavby - sta-

vebný dozor.

Odmietol ošetrenie
Na tiesňovú linku 159 prijali mestskí policajti te-

lefonické oznámenie, že na autobusovej zastávke 

za mostom do Nosíc leží opitý muž. Hliadka na 

mieste našla muža z Nosíc, ktorý pri sebe nemal 

doklad totožnosti. Bol zranený aj napriek tomu 

odmietol ošetrenie. Na jeho žiadosť bol preveze-

ný do miesta bydliska. Priestupok riešený napo-

mínaním. 

Nechcel odísť...
Pri kontrole unimobunky na cintoríne hliadka 

mestskej polície zistila, že v unimobunke je bez-

domovec, ktorý ju odmietal opustiť. Urobil to až 

po niekoľkých dôrazných výzvach mestskej polí-

cie. Hliadka tiež zistila, že bezdomovec bol už ráno 

pod vplyvom alkoholu. Na malom okne v zadnej 

časti pravej bunky chýba kľučka na uzatvorenie a 

v obidvoch častiach útulne zhromažďujú prespá-

vajúci staré odevy, textilný a potravinový odpad.

Nebezpečnú šachtu zabezpečili
Obyvateľ Púchova oznámil na oddelenie mest-

skej polície, že na Streženickej ceste za kruhovou 

križovatkou je otvorená teplovodná šachta. Hliad-

ka mestskej polície našla na uvedenom meste ot-

vorenú, asi dva metre hlbokú teplovodnú šachtu, 

z ktorej bol odtiahnutý ťažký betónový panel. O 

prípade hliadka informovala majstra z Podniku 

technických služieb Mesta Púchov, ktorý prisľúbil 

nápravu. Hliadka následne v záujme bezpečnosti 

obyvateľov zabezpečila nebezpečné miesto pás-

kou. 

Policajti Okresného dopravného inšpektorátu z Po-

važskej Bystrice  vykonávajú objasňovanie  doprav-

nej nehody, ktorá sa stala v Púchove na ul. J. Kráľa 

pri bývalej Poliklinike Zdravie. Polícia hľadá svedkov 

dopravnej nehody, ku ktorej došlo ešte 18. decemb-

ra 2019 v čase asi o 12.30 hod. v Púchove, pri ktorej 

došlo k zrážke medzi osobným autom a chodkyňou. 

Svedkovia, ktorí by mohli poskytnúť akékoľvek 

informácie  k uvedenej dopravnej nehode sa môžu 

prihlásiť osobne alebo telefonicky na Okresnom do-

pravnom inšpektoráte Policajného zboru v Považ-

skej Bystrici, ulica Kukučínova 186/1, telefónne číslo 

096126 3562, prípadne aj anonymne na známom 

telefónnom čísle 158. Taktiež môže verejnosť podať 

informácie aj na facebookovej stránke Policajného 

zboru formou súkromnej správy.           KR PZ Trenčín 

Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala na Ulici Janka Kráľa v Púchove ešte v decembri minulého 

roku. Došlo tam ku zrážke auta s chodcom.                   FOTO: KR PZ Trenčín 

V priebehu mesiaca december 2019 uskutočnili 

príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-

čianskom kraji celkom 255 výjazdov. Z tohto počtu 

bolo najviac - 88 výjazdov k požiarom. Nasledovalo 

65 zásahov pri dopravných nehodách, 59 výjazdov 

k technickým zásahom a 11 ekologických zásahov. 

Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca 

vykonali 29 požiarno-previerkových cvičení a tri vý-

jazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať 

nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac decem-

ber boli vyčíslené na viac ako 440.000 eur. Uchránené 

hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 

kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 

viac ako 890.000 eur.         KR HaZZ Trenčín 
Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali pri 65 doprav-

ných nehodách.           Ilustračné foto: Prezídium HaZZ

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia na 

prelome rokov v Púchovskom okrese výrazne klesla 

a dosiahla úroveň 537 ochorení na 100.000 obyva-

teľov, čo bola druhá najnižšia chorobnosť v celom 

Trenčianskom samosprávnom kraji. V celokrajskom 

priemere dosiahla chorobnosť na akútne respiračné 

ochorenia úroveň 945 ochorení na 100.000 obyva-

teľov, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla 

o 47 percent.

 Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-

renia bola v Trenčianskom samosprávnom kraji v 

okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1670 ochorení 

na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 278 

ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Po-

važská Bystrica. 

K výraznému poklesu došlo aj v chorobnosti na 

chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková 

chorobnosť klesla v Trenčianskom kraji o 51 percent. 

Chrípka na sklonku roka trápila najmä mládež od 15 

do 19 rokov. V súvislosti s chrípkou zaznamenali v 

Trenčianskom kraji 16 komplikácií. 

(r)
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Nový rok privítali Púchovčania spoločne na Dvoroch
Po prvýkrát Púchovčania verejne sil-

vestrovali a mohli privítať Nový rok 

v areáli na Dvoroch. Program radnica 

pripravila ako pre rodiny s deťmi, tak 

pre dospelých až do cca druhej hodi-

ny rannej. Celým večerom až do pol-

noci moderátorským slovom sprevá-

dzal Milan "Yetti" Kováčik. V úvode 

programu sa k slovu dostali animátori, 

vystúpenia a súťaže pre deti. Po de-

viatej večer sa už o zábavu postarali 

kapely  Seventh Weapon a bratislav-

ská skupina Kosa na kameň, ktorá vy-

paľovala jeden známy hit za druhým 

až do polnoci. Ešte pred spoločným 

odpočítaním si prítomní tichom spo-

menuli na obete Prešova a potleskom 

odmenili všetkých záchranárov. 

SWAN CENTRUM
Štefánikova 828, Púchov

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

Ján Volko

9,99 €
OPTICKÝ
INTERNET

Silvester na Dvoroch si nenechali ujsť rodičia 

s deťmi.

Kapela Kosa na kameň.

Skupina  Sevent Weapon.

Po krátkom príhovore primátor-

ky mesta, v ktorom poďakovala za 

práve skončený rok a s nadejou sa 

obrátila k tomu novému, nasledoval 

ohňostroj, spoločný prípitok a oslavy 

s DJ.

Vitaj, nový rok 2020! 
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Akcia platí na vybrané rámy a sklá od 1.1. 2020 do 29. 2. 2020

www.droptic.sk  optikadroptik            dr.optik_sk

KOMPLETNÉ 
DIOPTRICKÉ OKULIARE

65 EUR
A

KCIA
A

KC
IA

Moravská 687/11
 (pamätná fara pri OD Lachovec)

020 01 PÚCHOV
mail: puchov@droptic.sk • mobil: 0915 378 744
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V zmysle § 11, odsek 4, písmeno n) 

zákona o obecnom zriadení a z toho 

plynúceho umožnenia uspokojovania 

potrieb a záujmov mestských častí a 

zapájania sa občanov do riešenia vecí 

verejných v meste boli mestským za-

stupiteľstvom v Púchove založené vý-

bory mestských častí (ďalej len VMČ), 

ktoré navonok reprezentujú obyvateľov 

mestských častí, jednotlivých obvodov 

a podieľajú sa na samospráve mesta.

Mesto Púchov má zriadených deväť 

VMČ. Jedným z najstarších a funkčne 

stálych výborov v meste je VMČ č. 7 - 

Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok. Jeho 

činnosť, ako aj ostatných výborov, sa ri-

adi mestským zastupiteľstvom schvále-

nými zásadami činnosti VMČ. V uplynu-

lom roku 2019 pracoval v 10-člennom 

zložení, menovite: Cyril Crkoň - predse-

da, zapisovateľ, Ľuboš Novosad - pod-

predseda, členovia - Ján Riško, Marián 

Lutišan, Jozef Luhový, Stanislav Crkoň, 

Pavol Struhár, Jozef Valjent, Paulína 

Turzová, Jana Šimonová. Zasadnutia s 

programom boli uskutočňované podľa 

plánu činností výboru na daný rok, kto-

rý je dostupný verejnosti podobne ako 

aj zápisnice z jednotlivých zasadnutí na 

webe a i na nástenkách VMČ č.7 v parčí-

ku pri kostole v Horných Kočkovciach a 

na Kolonke na predajni Jednota. 

Domovským stánkom výboru je bývalá 

požiarna zbrojnica na Železničnej ul., 

kde má výbor vytvorené podmienky na 

túto činnosť. Zasadnutia boli verejné. 

Celkovo sa uskutočnilo 6 zasadnutí v 

mesiacoch február, marec, apríl, jún, ok-

tóber, november. Okrem plánovaných 

stretnutí bolo aj niekoľko neformálnych 

stretnutí, ktoré boli potrebné k prompt-

nému riešeniu vzniknutých problémov. 

Ako je známe širšej verejnosti, VMČ č.7 

popri riešení komunálnych záležitostí 

organizuje v priebehu roka kultúrne 

a spoločenské akcie, ktoré sú v jeho 

réžii, poprípade je spoluorganizátorom 

Novela zákona č. 369/1990 o obec-

nom zriadení ukladá poslancom 

prehlbovať si vedomosti potrebné 

na výkon funkcie poslanca. Predmet-

nou novelou sa rozšírili povinnosti 

poslanca obecného zastupiteľstva o 

novú povinnosť, ktorou je prehlbo-

vanie svojich vedomostí na účel kva-

litnejšieho plnenia úloh súvisiacich 

s výkonom funkcie. Toto riešenie je 

dôvodné vzhľadom na rôznorodosť a 

mnohokrát aj zložitosť úloh vyplývaj-

úcich zo zákona o obecnom zriadení 

a osobitných zákonov.

Z ponuky rôznych školení a seminá-

rov, ktoré organizuje Združenie miest 

a obcí Slovenska, sme sa koncom 

roka 2019 iniciatívne (na vlastné ná-

Poslanci  na seminári o podpore nájomného bývania
klady na dopravu) spolu s kolegom 

poslancom Rudolfom Marmanom, 

MBA zúčastnili seminára „Podpora 

nájomného bývania samosprávou 

– teória a prax“ v Bešeňovej. Ako 

predsedu a členky Komisie bytovej 

politiky pri Mestskom zastupiteľstve 

Púchov nás zaujala aj táto aktuálna 

téma. Oboznámili sme sa s novými 

trendmi súvisiacimi s ekonomickou, 

mobilitou, demografi ckým vývojom 

a možnosťami miest a obcí pri vý-

stavbe a prevádzke nájomného bý-

vania s cieľom posilnenia motivácie 

na udržanie mladých, prisťahovanie 

sa nových obyvateľov a získanie tr-

valého pobytu. Získali sme poznatky 

o súčasnom stave nájomného býva-

nia na Slovensku (vrátane jeho rizík 

a výhod), informácie o navrhovaných 

opatreniach na ďalší rozvoj tohto 

typu bývania a praktickom postupe 

pri príprave projektov a žiadostí o do-

táciu Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky a úver Štátneho 

fondu rozvoja bývania na obstaranie 

nájomných bytov.

Seminár bol pre nás prínosom a zdro-

jom nových informácií , ktoré bude-

me realizovať v ďalšej poslaneckej 

činnosti a v nemalej miere ich bude-

me aplikovať pri výkone práce pred-

sedu a členky Komisie bytovej politiky 

pri Mestskom zastupiteľstve Púchov.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ 

a členka komisie bytovej politiky

Výbor mestskej časti č. 7 v roku 2019 Aktuálne spod Lachovca:
Retrospektívne o roku 2019 
Výbor mestskej časti (VMČ) č. 1 Pod 

Lachovcom začal od januára 2019 

pracovať v novom zložení. V minu-

lom roku zasadal štyrikrát a už aj v 

jurisdikcii nových Zásad pre činnosť 

VMČ. Prijali sme celkom 16 uznesení, 

z ktorých bolo 15 splnených a jedno 

týkajúce sa priebežného sledovania 

podnetov od občanov je v plnení. 

Za zásadný posun považujem rastúci 

trend počtu týchto podnetov (cel-

kom 23), ktoré sme na zasadnutiach 

riešili a na realizáciu sme využívali 

rozbiehajúcu sa spoluprácu VMČ s 

MsÚ a jeho oddeleniami. 

Ak to zoberiem chronologicky: z re-

alizovaných investícií pribudlo Pod 

Lachovcom v časti Za cintorínom 

20 parkovacích miest, vládny balí-

ček “obedov zadarmo” nás prinútil 

modernizovať kuchyňu školskej je-

dálne na ZŠ J. A. Komenského, no a 

koncom roka sme začali s obnovou 

a modernizáciou detského ihriska, 

obnovilo sa vodorovné dopravné 

značenie v celej mestskej  časti a pri-

budla nová autobusová zastávka pri 

CSS na Hoštinskej ul. Plánovanú rea-

lizáciu križovatky Staré pumpy zasta-

vil problém s majiteľom súkromné-

ho pozemku pod časťou križovatky, 

návrh nového riešenia a realizácia 

sa presúva do roku 2020 tak, ako aj 

projektová dokumentácia prepoje-

nia ulíc J. Kráľa a Hoštinskej. Väčšie 

investície do miestnych častí stále 

brzdia splátky úverov z čias bývalé-

ho primátora M. Michalca, ktoré aj 

s inými subjektami. Z akcií treba spome-

núť: Fašiangy v Kočkovciach - sprievod 

masiek ulicami, fašiangová zábava v 

Hradisku, "Na slovíčko, pani primátorka" 

- stretnutie primátorky mesta s občanmi 

z obvodu, Vatra oslobodenia pri Váhu, 

Deň Zeme - úprava areálu pri Váhu, 

hudobná relácia v obecnom rozhlase 

ku Dňu matiek, Hornokočkovský kotlík 

- súťaž vo varení gulášu, Kockoviny v 

Kočkovciach - zábavné popoludnie pre 

deti s rodičmi, Mikuláš deťom - najkraj-

šia akcia. 

Okrem týchto aktivít bol výborom čias-

točne vymaľovaný a poupratovaný in-

teriér požiarnej zbrojnice na Železničnej 

ul. po jej rekonštrukcii. Vysadili sme nie-

koľko desiatok letničiek, cibuľovín - kro-

kusy, šípových ruží v parčíkoch a trávna-

tých plochách v Horných Kočkovciach 

a boli sme nápomocní pri odovzdávaní 

kompostérov v obvode a pri meraní 

hlučnosti železničnej trate na Želez-

ničnej ul. Výbor úspešne získal grant z 

Nadácie Orange na vybudovanie ohnis-

ka s posedením a odpadkovými košmi 

v areáli pri Váhu. Jeho realizácia bola 

úspešne vykonaná členmi výboru s 

pomocou dobrovoľníkov v letných me-

siacoch a do verejného užívania bolo 

odovzdané na jeseň slávnostnou ope-

kačkou. Súčasťou tohto projektu bolo 

aj spevnenie prístupových plôch maka-

damovou vrstvou. Treba poznamenať, 

že aj v minulosti bol výbor úspešný vo 

výzve na grant, ktorý bol zrealizovaný. 

V mene predsedu VMČ č. 7 sa chcem 

poďakovať vedeniu mesta, členom vý-

boru, sponzorom a dobrovoľníkom za 

príkladnú pomoc, spoluprácu, porozu-

menie a ochotu. Všetkým čitateľom PN 

a spoluobčanom nášho krásneho mesta 

praje VMČ č. 7 šťastný nový rok, hodne 

zdravia, šťastia, Božieho požehnania a 

vzájomného rešpektu.    

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

v roku 2019 predstavovali záťaž pre 

mestský rozpočet vo výške viac ako 

700 tisíc eur.

Z hľadiska rozvoja a významu za 

najväčšiu investíciu Pod Lachovcom 

považujem realizáciu optických si-

etí telekomunikačnými operátormi, 

ktorá sa dotkla všetkých obyvateľov 

menšími, či väčšími obmedzeniami. 

Paradoxne nestála mesto ani cent a 

navyše ako bonus boli odstránené 

všetky drevené stĺpy po mestskom 

rozhlase a počas dokončovacích 

prác aj obnovené chodníky v celom 

šírkovom profi le na časti Sládkovičo-

vej ulice. 

Na záver všetkým obyvateľom a či-

tateľom Púchovských novín želám 

úspešný nový rok, aby bol pre naše 

mesto aj pre každého z vás o čosi 

lepší, ako bol ten prvý v tomto voleb-

nom období.

Pavel Melišík, poslanec MsZ
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Hlasujme denne Hlasujme denne 
od 13. 1. do 29. 2. 2020od 13. 1. do 29. 2. 2020

a získajme krásne ihr sko a získajme krásne ihr sko 
pre svoje mesto.pre svoje mesto.

www.zihadielko.skwww.zihadielko.sk

PÚCHOV,  

MÁME POSLEDNÚMÁME POSLEDNÚ
ŠANCU VYHRA !ŠANCU VYHRA !

PÚCHOV,  

PÚCHOV,PÚCHOV,  

MÁME POSLEDNÚMÁME POSLEDNÚ
ŠANCU VYHRA !ŠANCU VYHRA !

PÚCHOV,  

Hlasujme denne Hlasujme denne od 13. 1. do 29. 2. 2020od 13. 1. do 29. 2. 2020
a získajme krásne ihr sko pre svoje mesto.a získajme krásne ihr sko pre svoje mesto.

www.zihadielko.skwww.zihadielko.sk
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Ako triediť a čo do ktorého koša patrí?

• Pet fľaše (ZOŠLIAPNUTÉ)

• Kelímky od jogurtov, plastové obaly od potravín 

• Obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov

• Vrecúška, fólie a igelitové tašky

• Polystyrén 

• Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) - 

obaly z mlieka a džúsov (ZOŠLIAPNUTÉ)

Nepatria sem: mastné plasty (fľaša od oleja), 

nebezpečné odpady, odpady so zvyškami jedál 

a olejov, polystyrénový obal na jedlo alebo mäso, 

slamka.

Žlté koše na plasty 
• Tenkostenný hliník (viečko od jogurtov), alobal, 

plechovky STLAČENÉ

• Obaly od sprejov (lak na vlasy, deodorant, osvie-

žovač)

• Iné kovy, kovové výrobky a súčiastky, konzervy 

(od rýb a potravín)

• Hliníkové obaly od kahancov

Nepatria sem: obaly kombinované s iným ma-

teriálom (ako napríklad tuba od pasty, obal od 

syru, masla a obaly od korenín či instantných 

polievok), holiaci strojček, kovové obaly obsahuj-

úce zvyšky nebezpečných látok (farby, benzín a 

lepidlá)

Červené koše na kovy: 
• Papierové kartóny, lepenka, noviny a časopisy, 

reklamné letáky, knihy, kancelársky papier, pa-

pierové tašky.

POZOR! Ak je karónová krabica príliš objemná, 

radšej ju nechajte vedľa kontajnera, aby ste zby-

točne jedným kartónom nezablokovali vhadzo-

vanie ďalšieho papierovéh odpadu.

Nepatria sem: mastný papier, mokrý papier, 

vreckovky, obaly od vajíčok, rolka od toaletného 

papiera, termopapier (účtenka), povoskovaný 

papier

Modré koše na papier:

• Fľaše od nápojov

• Sklenené obaly z parfémov a z kozmetiky

• Sklenené nádoby a poháre (napríklad z potravín 

a zaváranín)

• Tabuľové sklo (rozlámané na menšie časti)

Nepatria sem: zrkadlo, porcelán, sklo s obsahom 

chemických látok ako sú laky, olej, riedidlo, varné 

sklo, žiarovky, žiairvky, LED-ky, halogénky, plexi-

sklo

Zelené koše na sklo

Mastný papier, vreckovky, keramika, porcelán, hy-

gienické vložky a plienky, termopapier (účtenka), 

žuvačka, plexisklo, rolka od toaletného papiera a 

papierový obal od vajíčok, slamka, polystyrénový 

obal na jedlo, pohár na kávu so sebou, mastné 

plasty(fľaša od oleja), zrkadlo, porcelán, tuba od 

pasty, obal od syru, masla a obaly od korenín či 

instantných polievok), holiaci strojček...

Nepatrí sem všetko, čo patrí do ostatných ná-

dob na separovanie.

Zmesový odpad • Zvyšky, šupky, odrezky a ohryzky zo zeleniny a 

ovocia

• Škrupinky od vajíčok

• Sypané čaje (aj vylúhovaný), papierové čajové 

vrecúška (bez spiniek a poplastovaných častí)

• Kávova usadenina

• Hlina, zvyšky rastlín, tráva, lístie, seno 

• Nahnilé ovocie a zelenina, ale neplesnivé (re-

spektíve len vo veľmi malom množstve)

• Podrvené orechové škrupiny, kôstky

Nepatria sem: PLASTOVÉ VRECKÁ, akékoľvek 

plasty, mäso, ryby, kosti a mliečne výrobky 

(maslo, mlieko, kefír, syr), pečivo, olej , uhynu-

té zvieratá, trus zvierat ani sklo.

Biologický odpad:

KELÍMKY od jogurtov je potrebné dobre vyjesť, 

po prípade opláchnuť vodou – nie je potrebné 

kelímky vyumývať úplne do čista!

FĽAŠE treba pred vhodením do koša zošliapnuť!

Kartón je potrebné natrhať na menšie kúsky a 

umiestniť do košov - v prípade nepriaznivého 

počasia  sa papier uložený vedľa košov znehod-

notí a nedá sa ďalej recyklovať, tým pádom je 

umiestnený do vozidla na zmesový odpad.

TEXTIL možno odovzdať mestskému šatníku 

Veci za úsmev (pri katolíckom kostole - vedľa 

cúkrarne AZALKA), po prípade umiestniť do ko-

šov na textil, ktoré sú v meste  a na Podniku tech-

nických služieb mesta Púchov.

RADY A UŽITOČNÉ TIPY:
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD: tehly, umývadla, 

okná, nábytok a iné, je možné odovzdať na PTSM.

JEDLÉ OLEJE A TUKY: možné v uzatvorenej PET 

fľaši odovzdať na PTSM, po prípade v mestskej 

časti Sedlište sú umiestnené koše na jedlé oleje a 

tuky. TIP: do fľaše vlievajte vychladnutý olej, keď 

je fľaša plná, odovzdajte ju.

NEBEZPEČNÝ ODPAD: baterky, žiarovky, staré 

spotrebiče je možné odovzdať v každej elek-

tropredajni alebo na PTSM, v oboch prípadoch 

zdarma.

LIEKY, IHLY a lekárenský materiál treba odo-

vzdať v lekárni - zdarma.

V lokalitách, v ktorých nie sú umiestnené červené zberné nádoby na kovy, sa plasty, nápojové kartóny a kovy triedia spolu.

Novinka na pešej: Triediť odpad môžete nielen v do-

mácnosti, ale aj prostredníctvom takéhoto koša na 

pešej zóne, v ktorom sú tri nádoby na zmiešaný odpad, 

papier a plasty.  (Obstaranie koša mesto uskutočnilo 

v rámci projektu "Naozaj triedime odpad správne?" 

vďaka podpore Grantového programu „Zelené oči“ 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.)
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do 20. 1. dovolenka

piatok: 24. 1.
Koncert: Chris Ellys + Katka Krajčoviechová
Pozývame vás na prvý koncert v novom roku dvojice mladých úspešných 

umelcov Chrisa Ellysa a Katky Krajčoviechovej. Vstupné 4 €.

CHRIS ELLYS je sólo umelec radiaci sa do mladej vlny hudobnej scény na 

Slovensku, na ktorej aktívne pôsobí od roku 2016. Prelínaním živého a chra-

pľavého baritónu s klasickým songwritingom sa tak vo svojich folk-popových 

skladbách dôverne vyznáva o svojom emočnom svete. Jeho výrazne folkový 

vplyv pri debutovom počine Lonely Tree (2016) skombinoval s moderným roc-

kom na novej nahrávke Spring Folks (2019).

KATKA KRAJČOVIECHOVÁ je "víla" z Považskej Bystrice, ktorá sa venuje hud-

be od svojich ôsmych rokov. Nerada sa špecifi kuje alebo zaraďuje do konkrét-

neho štýlu. Jednoducho hrá tak, a to, čo práve cíti. Pre priblíženie jej tvorby je 

to mix: folku, popu, jazzu a ľudových melódií. Hudba ju sprevádza každým jej 

krokom,ktorým sa vracia späť do svojho rovného kraja.

Január 2020
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898
Otváracie hodiny múzea: 

ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Streda: 15. 1., 19.30 h

CATS
Dnes večer dostane jedna jediná mačka šancu prežiť nový život. Legendárny muzikál Cats sa do-

čkal fi lmového spracovania. Oscarový režisér Tom Hooper (Králova reč, Bedári) sa obklopil tými 

najlepšími hercami, spevákmi a tanečníkmi a sľubuje nezabudnuteľný divácky zážitok. Príbeh sa 

odohráva na legendárnom mačacom bále, ktorý sa odohráva raz ročne a jedna vybraná mačka 

na ňom vždy dostane šancu na nový život. Voľbu sprevádza tá najstaršia z nich, pravidlá pozná 

snáď len ona, ale všetci sa snažia, čo im schopnosti a sily stačia, aby sa práve oni stali tými vyvo-

lenými.

MN 12 rokov  – USA, VB –  Cinemart  –  106´ –  titulky –  muzikál. Vstupné 5 €. Študent, senior 

nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Piatok: 17.1., 17.30 h   Nedeľa: 19. 1., 17.30 h 

DOLITTLLE – 3 D!
Keby tak každý doktor bol ako  Dolittle. Nebojí sa vyraziť na nebezpečnú výpravu, stretnúť sa s 

pirátmi, ale čo je hlavné rozumie reči zvierat. Hviezdny Robert Downey Junior žiari v originálnej 

verzii príbehu o legendárnom zverolekárovi. Príbeh výnimočného muža, pozoruhodného najmä 

tým, že si oveľa viac rozumel so zvieratami ako s ľuďmi. A to doslova. Náš doktor Dolittle avšak 

nie je nudný veterinár, ale stopercentný dobrodruh, po ktorého boku sa nudiť určite nebudete.

MP – USA  – Cinemart  – 106´ –  slovenský dabing –  dobfodružný. Vstupné 5 €. Dieťa, štu-

dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. Vstupné 3 D verzia 6 €, dieťa, študent, senior 

nad 62 rokov, ZŤP vstupné 5 €.

Piatok: 17.1., 19.30 h   Sobota: 18.1., 17.30 h

POD VODOU
Skupina vedcov pracujúcich 11 kilometrov pod hladinou oceánu v podmorskom laboratóriu sa 

snaží po ničivom zemetrasení dostať do bezpečia. Temnota nepreskúmaného morského dna, ale 

nie je jediné, čoho sa musia obávať… Čosi na nich v hlbine číha.Je to možno jedno z najhorších 

a najnebezpečnejších pracovísk na Zemi. Podmorské vedecké laboratórium stojí na jednom z 

najhlbších miest morského dna. Je obklopené úplnou temnotou, zvierané extrémnym tlakom, 

teplota vody sa blíži nule. Výskumný tím robí sondážne vrty, keď príde nečakané a ničivé zemetra-

senie. Do tejto chvíle bezpečné priestory laboratória sa stávajú smrteľnou pascou. 

MN 12 rokov –  USA –  Cinemart - 95´-  titulky  –  sci-fi , horor, akčný. Vstupné 5 €. Študent, 

senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa: 19. 1., 19.30 h  

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
Film prináša príbehy troch žien, ktoré sa poznajú, alebo sa  spoznajú.  Spája ich priateľstvo, muž 

a malé, päťročné dievčatko. Simona (Tatiana Dyková) si nanovo buduje život po tom, čo sa roz-

vedie a syn sa rozhodne žiť s otcom. Natáliu (Petra Hřebíčková) si nájde láska v podobe vdovca s 

malou dcérkou a obetavou babkou. A Eva (Eliška Balzerová) aj v dôchodkovom veku zisťuje, že 

do jej života stále patrí láska partnerská, nielen tá k vnučke. Úsmevný, miestami dojímavý príbeh 

je dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko, koľko je ľudí na zemi. Že niekedy stačí málo, aby sa 

z kratochvíle vyvinul pevný vzťah, a ešte menej stačí na to, aby sa starostlivo vyskladané šťastie 

rozbilo na tisíc kúskov. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za tých, 

ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami. Film, v ktorom sa Slovenky nájdu. Tri 

ženy. Tri podoby lásky. Tri príbehy radosti i bolesti, šťastia aj smútku… 

MN 15 rokov – SR, ČR – Continentalfi lm –  107´ –  slovenský dabing –  komédia. Vstupné 5 €. 

Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok: 20. 1., 19.30 h  KINO ZA BABKU

ŽENSKÁ NA VRCHOLE 
Trošku svojrázna, nezadaná majiteľka biokaviarne Helena (Alena Polívková) odchádza na popud 

svojej tety Ely (Jana Krausová) s osemročným synom Mikulášom stráviť advent v pokoji na horách. 

Vďaka vlastnej roztržitosti či hre osudu sa však namiesto luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej 

chate Samota, kde horal Richard (Martin Dejdar) sprostredkúva adrenalínové športy. Samotár žije 

so svojou malou dcérkou Zuzkou a veľmi spoločenským bratom Mišom (Marek Němec), uznáva-

ným členom horskej služby, milovníkom žien a zábavy. Helena netuší, že v rovnakú dobu sa jej 

milujúca matka (Jana Preissová) rozhodne prinútiť protestujúceho otca (Bolek Polívka), aby sa 

vydali na hory tiež. Sú predsa Vianoce a rodina musí byť spolu! Vysnívaný odpočinok a pohoda sa 

pre Helenu menia v nečakané dobrodružstvo aj vďaka tomu, že malá Zuza považuje Pražákov za 

nechutných votrelcov, zatiaľ čo malý Mikuláš sa chce stať ozajstným horalom.

MN 12 rokov  – ČR, SR  – Continentalfi lm  –  105´ –  originálna verzia  – komédia. Vstupné 2 €.

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

Nedeľa: 19. 1.       veľká sála        16.00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: 
ALADINOVA ZÁZRAČNA LAMPA
Rozprávka plná emócii,  prekvapení, záhad a napätia ako sa to skončí... Činoherné divadelné pred-

stavenie. Učinkuje Divadlo Cliperton Banská Bystrica. Vstupné 4 €, predaj v pokladni kina alebo  na 

www.kultura.puchov.sk.

Sobota: 25. 1.       veľká sála

SVADOBNÁ MÚZA
Srdečne vás pozývame  na druhý ročník „Svadobnej múzy“, kde si nie len budúce nevestičky nájdu 

to svoje.Vystavovatelia Vám ukážu inšpirácie a trendy na rok 2020.  Prídite s nami stráviť krásnu 

sobotu a zároveň nabrať inšpiráciu... Bližšie info na osobitných plagátoch.

Streda 29.1.     kinosála     10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: 
ŽENSKÁ NA VRCHOLE
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA Pú-

chov 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. 

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 

Stredy: 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.

Streda: 15. 1.      zasadacia miestnosť       15.45 h
Streda: 29. 1.       zasadacia miestnosť      16.00 h

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV 
Otvorenie kurzu je 15. 1. a zároveň  prvé vyučovacie hodiny! Chcete vedieť ako zaplátať, zašiť alebo 

niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. Navliecť niť do ihly, vedieť správne ovládať šijací 

stroj, vybrať vhodný materiál. A samozrejme z látky vedieť vyrobiť to, čo vám doma práve chýba 

alebo to, čo si už dlhšiu dobu túžite na seba obliecť. 2x v mesiaci po 4 hodiny, kurzový poplatok 

1 h/4 €. Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 

662.  Kurzový poplatok  na mesiac január 32 €. 

Pondelok: 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: 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.

KURZY A KLUBY
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1. Grilovaná krkovička na kapustových 

strapačkách

2. Zapekané špenátové palacinky

3. Kuracie rizoto so syrom

Dezert: Orechový koláč

Piatok: 17. 1.

Fazuľová na kyslo

1. Hovädzie varené mäso s chrenovou 

omáčkou, parená knedľa

2. Grilovaný fi let zo pstruha, hráškové pyré

3. Kuracie prsia na fazuľových luskoch, 

dusená ryža

Dezert: Mrkvová šatôčka s lekvárom

Jedáleň Púchovčan
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 14. 1.

Bavorská - fazuľová 

1. Pečený moravský vrabec, kapusta, 

knedľa

2. Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa

Streda: 15. 1.

Šošovicová s párkom

1. Belehradský rezeň, zemiaky

2. Kuracie soté s brokolicou a baby mrkvou, 

ryža

Štvrtok: 16. 1.

Zemiaková - kulajda

1. Kurací stehenný cigánsky rezeň, zemia-

ková kaša

2. Bravčové pliecko na šampiňónoch, ryža, 

čerená repa  

Piatok: 17. 1.

Hráškový krém

1. Gazdovské kuracie stehno na kapuste, 

opekané zemiaky

2. Frankfurtské bravčové pliecko, halušky

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 14. 1. 

Dubnická šutolica   

Karotková s ovsenými vločkami  

1. Pečené brav. karé so slivkovo-vínovou 

omáčkou, pečené zemiaky v šupke  

2. Kurací gyros na zeleninovom šaláte s 

jogurtom a toastom 

3. Tofu guľky s hubovou omáčkou, dusená 

ryža 

4. Kurací šalát s ryžovými rezancami (čín. 

kapusta, mrkva, uhorka, zázvor, čili, sezam) 

Streda: 15. 1. 

Gulášová  

Brokolicová so syrom  

1. Vyprážané kur. prsia v cestíčku plnené 

(šunka, encián), zem. pyré, zeleninový šalát 

2. Bravčové soté s čili a kapiou, dusená ryža   

3. Zapekané tvarohové palacinky s hor-

úcim lesným ovocím 

4. Kurací šalát s ryžovými rezancami (čín. 

kapusta, mrkva, uhorka, zázvor, čili, sezam) 

Štvrtok: 16. 1. 

Šošovicová na kyslo so suš. slivkami  

Zeleninová s pohánkou  

1. Chilli con carne (mleté hovädzie mäso) 

s dusenou ryžou  

2. Cuketové lode s kur. mäso a syrom, 

varené zemiaky, jogurtový dresing  

3. Hlivový perkelt s maslovými haluškami  

4. Kurací šalát s ryžovými rezancami (čín. 

kapusta, mrkva, uhorka, zázvor, čili, sezam)

Piatok: 17. 1. 

Kuracia s celestínskými rezancami    

Hubová kyslá s kôprom a zemiakmi

1. Kuracie soté Bambino (tav. syr, šunka, 

kukurica), dusená ryža  

2. Domáca pizza na plechu( pretlak, šunka, 

syr, šampiňóny, kukurica, cibuľa)  

3. Vyprážaný zeler v sezamovom kabátiku, 

varené zemiaky, bylinkový dresing  

4. Kurací šalát s ryžovými rezancami (čín. 

kapusta, mrkva, uhorka, zázvor, čili, sezam)

Reštaurácia Hradisko
Cena menu 4,50 Є
Utorok: 14. 1.

Liptovská vývarová s kapustou a úd. 

mäsom, chlieb

1.  Pečené kur. stehno, dus. ryža, pečienko-

vá plnka, st. uhorka

2.  Diabolská pochúťka zo sóje, op. chlieb 

vo vajíčku

3.  Prírodný bravčový rezeň, dusená ryža, 

st. cvikla

Streda: 15. 1. 

Krúpková so zeleninou a zemiakmi

1. Vypr. bravčový rezeň v cestíčku, zem. 

kaša, kapustový šalát

2. Zemiakové placky so syrom, zákysanka  

3. Prírodný bravčový rezeň, dusená ryža, 

st. cvikla

Štvrtok: 16. 1. 

Zatvorené z technických príčin 

Piatok: 17. 1. 

Paradajková s cestovinou, chlieb

1. Kurací plátok grilovaný, šampiňónová 

omáčka, tarhoňa

2. Škoricové hniezda z lístkového cesta

3. Prírodný bravčový rezeň, dusená ryža, 

st. cvikla

  

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 14. 1.

Karfi olový krém, chlebové krutóny 

1. Kuracie soté so zeleninou a šampiňón-

mi, dusená ryža 

2. Grilovaný fi let zo pstruha, grilovaná zele-

nina, pečené baby zemiaky s rozmarínom, 

domáci jogurtovo - bylinkový dresing 

3. India: Bravčové SZECHUAN, zeleninová 

smažená ryža 

Streda: 15. 1.

Zemiaková na kyslo s kôprom a vajíčkom 

1. Palacinky s nutelou, banánom a 

šľahačkou 

2. Bravčová kapsa plnená kyslou kapustou 

a slaninkou, varené zemiaky s maslom a 

pažítkou 

3. India: Kuracie ROLHAPARI, chlieb NAAN, 

miešaný zeleninový šalát

Štvrtok: 16. 1.

Šošovicová na kyslo, chlieb 

1. Hrachová kaša s volským okom a peče-

nou klobáskou, chlieb 

2. Vyprážaný kurací rezník plnený mozzare-

llou a sušenou paradajkou, zemiakové 

pyré, rajčinovo – cibuľkový šalát 

3. India: Miešané smažené bravčové mäso, 

chilli-cesnakové rezance 

Piatok: 17. 1. 

Zeleninová s krupicovými haluškami 

1. Krémové šafranové rizoto so zelenou 

špargľou 

2. Grilované kuracie krídelká, americké 

zemiaky, domáci kari dresing 

3. India: Pikantná bravčová ROTHI rolka, 

miešaný zeleninový šalát 

Alexandra 
Business Hotel
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 14. 1.

Špenátová s vajcom

1. Pivovarský hovädzí plátok, tarhoňa

2. Vyprážaný karfi ol, varené zemiaky, 

tatárska omáčka

3. Kurací Gyros,  zemiakové hranolky

Dezert: Rezy jogurtové s ovocím

Streda: 15. 1.

Zeleninová so strúhaním

1. Divinový steak na dubákoch, dusená 

ryža, uhorkový šalát

2. Jablková žemlovka s tvarohom

3. Morčacízávitok so syrom a sušenou 

praradajkou, zemiakové pyré

Dezert: Kocka s medovou kôrou

Štvrtok: 16. 1.

Kulajda

Konferencia je určená pre záujemcov z radov učiteľov základných a stredných škôl. Prihlášky potvrďte do štvrtka 23.1.2020
na e-mail: riaditel@gymnazium-pu.sk

Pozývame Vás na konferenciu: “Učiteľ a trieda budúcnosti”, Gymnázium Púchov, 29.1.2020, 14:00 h.

Projekt ERASMUS+ Európskej únie, aktivita KA101 , č. 2018-1-SK01-KA101-046254,
s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, názov projektu: Učiteľ budúcnosti, grant: 14 520 € 

Pr
og

ra
m

:

1. Predstavenie projektu a jeho cieľov: zvýšenie odborných kompetencií učiteľa, posilnenie profesie učiteľa, inovácia vyučovania, podpora 
interakcie v triede prostredníctvom nových IKT technológií, návrh a vytvorenie Tried budúcnosti “Future classroom” v škole.
2. Zhrnutie poznatkov z pobytu v Belgicku, v Bruseli v European Schoolnet, z kurzov: Interaktívne technológie pre triedy 
budúcnosti (RNDr. Dagmar Balalová, Mgr. Janka Kováčová), Programovanie pre triedy 21.storočia (Mgr. Miroslava Zbínová, PaedDr. Miroslav 
Kubičár), Zvýšenie kreativity a inovácií v triede (Mgr. Martina Boleková, Mgr. Ľubomíra Brtišová, Mgr. Jarmila Cvachová, Mgr. Zuzana Vasková).

3. Panelová diskusia: Kam kráča a kam by malo kráčať slovenské školstvo, učiteľ a trieda budúcnosti?

4. Formulovanie záverov.



spravodajstvo  I  oznam 15

Prvé miesta na festivale Top talent získali žiaci ZUŠ Púchov

Top talent je Medzinárodný multižánrový 

festival - súťaž detskej a mládežníckej tvo-

rivosti, pre deti a mládež od 6 do 26 rokov 

v žánroch HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a 

VÝTVARNÉ UMENIE. Koncom roku 2019 sa 

konal v Novom Meste nad Váhom. Z našej 

Základnej umeleckej školy sa na ňom zú-

častnilo 10 žiakov klavírneho oddelenia v 

žánri HUDBA s nasledujúcim výsledkom:

Žiačka z triedy p.uč. Sadloňovej Kristína Po-

táčová získala 2. miesto v tretej kategórii. 

P.uč. Sadloňová pripravila aj 4-ručnú hru 

žiačok Kristíny Potáčovej a Gabriely Paganí-

kovej, ktoré získali 1. miesto a Grand prix v 

kategórii mládež.

Žiačka z triedy p.uč. Olšákovej Paulína No-

váková získala 1. miesto a Grand prix v pr-

vej kategórii, Noemi Faboková 2. miesto v 

druhej kategórii, Liliana Drábová 4. miesto/

diplomant v druhej kategórii, Sára Hane-

sová 5. miesto/cena za umelecký prejav v 

tretej kategórii, Noemi Faboková a Liliana 

Drábová – 4-ručná hra 1. miesto/Grand prix 

v kategórii junior.

Žiaci z triedy p.uč. Olšáka zíakali: Nella Štrbí-

ková 5. miesto v druhej kategórii, Katarína 

Cekulová 3. miesto v druhej kategórii, Ma-

tiáš Guzma 1. miesto/Grand prix v druhej 

kategórii, Mária Anna Špačková 3. miesto v 

tretej kategórii, Gabriela Paganíková 1. mies-

to/Laureát v tretej kategórii.

Porota vyhlásila Gabrielu Paganíkovú za lau-

reáta – celkového víťaza súťaže vo všetkých 

žánroch. Srdečne ďakujeme za reprezentá-

ciu školy a prajeme veľa úspechov. 

Mária Olšáková, ZUŠ Púchov

Mesto Púchov vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž 

na odkúpenie nehnuteľnosti s týmito podmienkami:

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 

1. Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie nehnuteľnos-

ti – pozemok parcela registra „C“ č. 525/2, trvalý trávny porast 

o výmere 5740 m² v katastrálnom území Hoštiná, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1 vydanom Okresným úradom Púchov, kata-

strálny odbor. 

2. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu. 

3. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v 

katastri nehnuteľností najneskôr do jedného mesiaca od vyhod-

notenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

4. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy 

podľa bodu 3. nastávajú doručením písomného oznámenia vy-

hlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmlu-

va zaniká (§ 344 a § 349 Obchodného zákonníka). 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

5. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne Ing. Miroslav 

Svorada, tel. +421 42 465 08 30, e-mail: miroslav.svorada@pu-

chov.sk, na uvedených kontaktoch je možné dohodnúť obhlia-

dku nehnuteľnosti. 

6. Návrhy na uzavretie zmluvy v 6 exemplároch podávajte pí-

somne na adresu „Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Pú-

chov“ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž: Poze-

mok Hoštiná“. Túto obálku vložte do druhej obálky s označením 

„Prihláška do súťaže: Pozemok Hoštiná“, kde okrem spomínanej 

zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list 

s identifi kačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnic-

kej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: 

meno, priezvisko, adresa, rodné číslo). Vzor súťažného návrhu 

zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platné-

ho návrhu zmluvy, je k dispozícii na webovom sídle Mesta Pú-

chov www.puchov.sk. 

7. Lehota na predkladanie návrhu zmlúv končí dňa 31. 1. 2020 

o 12:00 hod. 

8. Vyhodnotenie výsledkov súťaže sa uskutoční do 7 dní po 

uplynutí lehoty na predkladanie ponúk komisiou zriadenou na 

tento účel mestským zastupiteľstvom. 

9. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 

písomnou správou odoslanou najneskôr do 10 dní od vyhodno-

tenia podaných návrhov. 

10. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 

11. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. 

12. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak 

je nový návrh z hľadiska vyhlasovateľa výhodnejší ako predchá-

dzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predlo-

žené návrhy a zrušiť súťaž. 

14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spoje-

ných s ich účasťou v súťaži. 

15. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži ne-

vzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 

16. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvhodnejší 

návrh z hľadiska kúpnej ceny. 

17. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ naj-

vhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradí 

druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude 

postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené 

číslo podľa poradia. 

18. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhodne skorší 

termín podania návrhu. 

V Púchove, dňa 14. 1. 2020

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta

Projekt - Nenápadní hrdinovia
Žiačky CZŠ sv. Margity sa koncom minulého 

roka zúčastnili v poradí XI. slávnostnej kon-

ferencie projektu Nenápadní hrdinovia. Ci-

eľom projektu je sprostredkovať študentom 

škôl stretnutie s tými, ktorí na vlastnej koži 

okúsili hrôzu komunistickej totality. Kon-

ferencia prebiehala v priestoroch Nadácie 

Polis v Žiline. Na konferencii bol pripravený 

bohatý program. Medzi jednotlivými účast-

níkmi bola aj europoslankyňa Mgr. Miriam 

Lexmann, predseda Konferencie politických 

väzňov Slovenska Peter Sandtner a gestor 

celého projektu historik Mgr. František Neu-

pauer PhD. 

V projekte sa predstavili študenti stred-

ných, ale aj základných škôl z Humenné-

ho, Prešova, Kežmarku, Žiliny, Púchova, 

Bratislavy a Varšavy. Svojimi prácami nám 

predstavili 18 osobností a ich silné životné 

príbehy z obdobia komunizmu. Našu CZŠ 

sv. Margity prezentovali žiačky 8. ročníka, 

Klárka Mošková a Sabínka Chovancová. 

Vo svojej práci spracovali životný príbeh 

osobnosti pána Miroslava Gavendu z Opa-

tovej, ktorý bol počas komunizmu nevinne 

odsúdený a následne väznený. Žiačky mali 

pri svojej práci možnosť vyskúšať si, ako sa 

realizuje samostatný historický výskum. 

Vyžadovalo si to veľa času a húževnatos-

ti, keďže bolo potrebné aj vycestovať a 

viesť rozhovory s blízkymi pána Miroslava 

Gavendu. Pri práci im bola nápomocná 

hlavne rodina a pani učiteľka Mgr. Iveta 

Jakúbková z CZŠ. 

Ako samotné účastníčky povedali: „Bolo 

to často náročné, no vďaka projektu Ne-

nápadní hrdinovia sme získali veľa nových 

poznatkov o minulom režime a stretli sme 

sa so vzácnymi ľuďmi“. Do života si hlav-

ne nesieme odkaz pána Gavendu „Nikdy 

sa nevzdávať pri šírení dobra a využívať 

na to všetky dostupné prostriedky“. Ako 

odmenu za spracovanie témy, mali žiačky 

možnosť navštíviť mesto Jáchymov. Spája 

sa so smutným osudom tisícov politických 

väzňov, ktorí pracovali v uránových bani-

ach a taktiež návštevu Prahy. Naše mladé 

študentky projekt zaujal, už teraz sa teší-

me na ďalší, XII. ročník konferencie. 

CZŠ sv. Margity v Púchove
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Hrubá stavba   Holodom   Dom na 

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

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

EXTERIÉROV LÚZIE ZD
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Cestovná kancelária ARTravel Púchov

TAK SA NA MŇA
PRILEPILA

19. február 2020

www.artravel.sk      Tel. 0907 074 694

Cena vrátane dopravy a vstupného: 34 €

TOP komédia!

22. február 2020

Cena vrátane dopravy a vstupného: 31 €

Premiéra!

6. február 2020

13. február 2020

RUSALKA

MAMMA MIA
Cena vrátane dopravy a vstupného: 37 € po zľave

/ DIVADLO NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA

Zľava 30%!

TOP predstavenie na Slovensku! Hrajú: T. Maštalír, Z. Studenková, D. Mórová, J. Vajda a ďalší.

Čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť svoju
ženu, ale nevie jej to povedať.

Svetoznáma česká opera Antonína Dvořáka!

Zľava 30% na vstupné iba v našej CK!

Svetoznámy muzikál!

LES MISÉRABLES
Cena vrátane dopravy a vstupného: 59 € dospelý, 47 € senior nad 62 r., 42 € ZŤP
/ DIVADLO NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA

Najslávnejší
muzikál
všetkých čias! BEDÁRI  

/ SND
BRATISLAVA

/ SND
BRATISLAVA

Pripravujeme: 27. 2. SKROTENIE ZLEJ ŽENY, 14. 3. OPERA AIDA

Rozpis vrecového zberu separovaného odpadu v rodinných domoch 
Možnosti prihlásenia sa do vrecového 

zberu:

• O zapojenie do vrecového zberu je mož-

né požiadať priamo pracovníkov pri zbere 

vriec, pričom pracovníci priamo pridelia 

vrecia podľa požiadavky žiadateľa.

• Nahláškou na zbernom dvore, kde bude ži-

adateľovi pridelené predbežné požadované 

množstvo vriec.

• Elektronicky na adrese ptsmpu@ptsmpu.

sk. V tomto prípade budú žiadateľovi vrecia 

doručené obvyklým spôsobom pri nasle-

dovnom kalendárnom zbere.

Priebeh vrecového zberu:

• Vrámci separovaného zberu sa v RD po-

užívajú žlté vrecia na plasty a viacvrstvové 

obaly (Tetrapack) a kovové obaly (plechov-

ky, konzervy) a modré vrecia na papier.

• Vrecia sa budú zbierať v čase od 7.00 – 

13.00 hod.

• Podľa uvedeného harmonogramu ich oby-

vatelia RD zapojených do vrecového zberu, 

umiestnia na prístupné miesto k bráne.

• V prípade zmien v harmonograme bude-

me RD včas informovať, resp. dodatočne 

určíme náhradný termín.

Ing. Miloš Svoboda, konateľ 

Podniku technických služieb mesta, s. r. o.
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Hokej

Hokejisti MŠK Púchov sa vrátili na víťaznú vlnu 

Všetko o hokeji:
www.hockeyslovakia.sk

2. liga muži
14. kolo: 

MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov 3:5 (0:2, 3:1, 

0:2), 2. Šimíček, 8. Romanov (Prus, Dmitriev), 33. Ši-

míček, 41. Zúbek (Romanov, Haluška), 54. Dmitriev 

(Putala)

Ostatné výsledky 14. kola: Partizánske – Brezno 

5:1, Žiar nad Hronom – Budapešť 16:2, Senica – Brati-

slavský hokejový klub 4:5 pp

15. kolo: 

MŠK Púchov – Iskra Partizánske 10:2 (5:0, 1:1, 

4:1), 1. Pšurný (Zúbek), 4. Prus (Dmitriev, Brňák), 7. 

Pšurný (Jakubec, Zúbek), 16. Pišoja (Trenčan, Deneš), 

16. Zemko (Bajtala, Madový), 39. Hudík (Zúbek, Mi-

kuš), 54. Zemko (Bajtala), 54. Jakubec (Hudík, Zúbek), 

54. Pšurný (Zúbek, Jakubec), 59. Bajtala (Zemko, 

Húska)

Ostatné výsledky 15. kola: Senica – Brezno 4:7, 

Bratislavský hokejový klub – Prievidza 3:2, Budapešť 

– Dolný Kubín 2:4

16. kolo: 

HK Brezno – MŠK Púchov 2:3 (1:0, 0:3, 1:0), 

29. Deneš (Dmitriev, Mikuš), 33. Mikuš (Zúbek), 37. 

Trenčan (Romanov)

Ostatné výsledky 16. kola: Partizánske – Buda-

pešť 6:4, Žiar nad Hronom – Bratislavský hokejový 

klub 7:2, Prievidza – Senica 3:2 sn

17. kolo: 

MŠK Púchov – PHC Budapešť 12:1 (4:1, 4:0, 4:0), 

10. Prus (Madový, Romanov), 12. Dmitriev (Huňa, 

Šimíček), 13. Zemko (Húska, Mičuda), 20. Pelech (Br-

ňák, Prus), 23. Pelech (Romanov, Prus), 28. Pšurný 

(Furo, Zúbek), 29. Huňa (Dmitriev, Šimíček), 38. Pšur-

ný (Zemko, Zúbek), 41. Pšurný, 45. Zúbek (Pšurný, 

Furo), 50. Šimíček (Pšurný, Huňa), 52. Pelech (Roma-

nov, Prus)

Zostava MŠK Púchov: 

Baštuga, Crkoň – Madový, Mikuš, Brňák, Jakubec, 

Haluška, Kollárik, Mičuda – Furo, Pšurný, Zúbek, Šimí-

ček, Dmitriev, Huňa, Romanov, Prus, Pelech, Húska, 

Zemko, tréner: Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 17. kola: Prievidza – Brezno 5:2, 

Senica – Žiar nad Hronom 2:5, Bratislavský hokejový 

klub – Dolný Kubín 9:7

1. Púchov 16 15 0 1 0 104:39 46

2. Žiar 15 9 3 0 3 84:38 33

3. D. Kubín 15 9 0 1 5 68:44 28

4. Partizánske 15 8 0 0 7 56:61 24

5. BHK 15 7 1 1 6 70:81 24

6. Brezno 15 7 0 1 7 64:57 22

7. Prievidza 15 3 2 0 10 45:59 13

8. Senica 15 2 1 2 10 40:88 10

9. Budapešť 15 0 1 2 12 34:98 4

Program 18. kola:

MŠK Púchov má voľno, Brezno – Budapešť, Parti-

zánske – Bratislavský hokejový klub, Dolný Kubín – 

Senica, Žiar nad Hronom - Prievidza 

Milan Furo ukončil bohatú hokejovú kariéru
Záverečné vystúpenie mužov MŠK Púchov v zá-

kladnej časti druhej hokejovej ligy malo špecifický 

náboj. S dlhoročnou kariérou sa lúčil 45-ročný Milan 

Furo (na snímke druhý zľava). Hokejista, ktorý svoju 

kariéru medzi seniormi odštartoval v Dubnici nad 

Váhom už v roku 1995 (ešte v tej istej sezóne však 

začal hrávať za Púchov) okorenil svoje posledné vy-

stúpenie dvomi asistenciami vo víťaznom stretnutí 

s Budapešťou. Dvanásť rokov svojej hokejovej pútí 

strávil Milan v Poľsku, postupne obliekal dresy  No-

vého Targu, Katovíc, Torunu, Gdansku a Jastrzebia, 

jednu sezónu si vyskúšal aj nemecký hokej v drese 

Braunlageru. 

Celých deväť sezón však strávil v drese Púcho-

va. Pod Lachovec sa definitívne vrátil v sezóne 

2014/2015, keď v predchádzajúcej sezóne ukončil 

pôsobenie v poľských Katoviciach. V posledných šie-

stich rokoch odohral v drese MŠK Púchov 108 stret-

nutí, vsietil 48 gólov a na svoje konto si pripísal 111 

kanadských bodov. 

Emotívnej rozlúčke  s bohatou hokejovou kariérou 

aplaudovalo v sobotu na zimnom štadióne v Púcho-

ve viac ako 700 divákov.                    (r)  

Sobotný zápas s Budapešťou bol nielen záverečným zápasom Púchovčanov v základnej časti, ale aj emotívnou 

rozlúčkou s dlhoročnou oporou Púchova Milanom Furom.            FOTO: Miroslav Mikáč
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Hokej - mládež

Dorastenci MŠK Púchov priviezli zo Spiša štyri body
Extraliga dorast
25. kolo: 

MHKM Skalica – MŠK Púchov 2:3 (0:2, 2:1, 0:0), 

17. Papán (Moravanský, Rusnák), 19. Urban (Mora-

vanský, Kuriš), 25. Moravanský (Plochotkin)

Ostatné výsledky 25. kola: Martin – Banská Bys-

trica 2:0, Liptovský Mikuláš – Trnava 2:8, Trenčín – 

Slovan Bratislava 2:3, Žilina – Nitra 1:4, Michalovce 

– Spišská Nová Ves 3:2, Košice – Poprad 2:4

26. kolo:  

MHKM Skalica – MŠK Púchov 0:4 (0:1, 0:2, 

0:1), 7. Kuriš (Pobežal, Urban), 26. Rusnák (Veteška, 

Plochotkin), 35. Rusnák (Putala, Plochotkin), 45. Ur-

ban (Pobežal, Moravanský)

Ostatné výsledky 26. kola: Martin – Banská Bystri-

ca 1:4, Liptovský Mikuláš – Trnava 3:6, Trenčín – Slo-

van Bratislava 3:4 sn, Žilina – Nitra 1:8, Michalovce – 

Spišská Nová Ves 2:7, Košice – Poprad 2:3

27. kolo: 

MŠK Púchov – MHA Martin 2:3 sn (1:0, 1:1, 0:1, 

0:0), 11. Kuriš (Hrubo, Plochotkin), 39. Kuriš (Urban, 

Moravanský)

Ostatné výsledky 27. kola: Poprad – Spišská Nová 

Ves 7:0, Slovan Bratislava – Michalovce 6:5, Skalica – 

Košice 0:5, Banská Bystrica – Nitra 4:2, Trenčín – Trna-

va 6:2, Liptovský Mikuláš – Žilina 2:3

28. kolo: 

MŠK Púchov – MHA Martin 4:1 (0:0, 2:1, 2:0), 

30. Plochotkin (Rusnák, Šimík), 39. Urban (Pobežal, 

Hrubo), 46. Papán (Moravanský, Rusnák), 59. Urban 

(Kuriš)

Ostatné výsledky 28. kola: Poprad – Spišská Nová 

Ves 5:1, Slovan Bratislava – Michalovce 4:5 sn, Skalica 

– Košice 1:6, Banská Bystrica – Nitra 5:2, Trenčín – Tr-

nava 7:2, Liptovský Mikuláš – Žilina 1:4

29. kolo:

HK Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 4:3 pp (1:0, 

1:1, 1:2, 1:0), Vojtech (Majerník, Plochotkin), 52. Ur-

ban (Plochotkin, Boľo), 59. Urban (Plochotkin)

Ostatné výsledky 29. kola: 

Žilina – Poprad 3:2 sn, Košice – Slovan Bratislava 5:0, 

Michalovce – Banská Bystrica 1:3, Trnava – Skalica 2:1 

pp, Nitra – Liptovský Mikuláš 4:3, Trenčín – Martin 2:3

30. kolo: 

HK Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 2:3 (2:0, 

0:2, 0:1), 32. Urban (Kuriš, Vojtech), 39. Urban, 60. 

Plochotkin (Kuriš, Grbál), 

Ostatné výsledky 30. kola: Michalovce – Banská 

Bystrica 2:4, Trnava – Skalica 4:1, Nitra – Liptovský Mi-

kuláš 10:2, Trenčín – Martin 5:1

1. Košice 37 26 3 2 6 148:71 86

2. Nitra 40 24 3 2 11 157:86 80

3. Trenčín 38 24 2 3 9 159:78 79

4. Poprad 37 23 2 6 6 129:75 79

5. B. Bystrica 38 24 3 0 11 129:72 78

6. Púchov 38 22 2 7 7 129:83 74

7. Slovan 39 20 6 2 11 140:97 74

8. Trnava 38 19 4 1 14 126:103 66

9. Martin 38 15 3 4 16 105:117 55

10.Michalovce 38 11 2 1 24 87:146 38

11. Sp. N. Ves 38 8 2 4 24 85:139 32

12. Žilina 37 8 2 2 25 68:150 30

13. Skalica 38 5 2 2 29 63:163 21

14. L. Mikuláš 38 0 1 1 36 62:207 0

Kadeti
3. kolo: 

MHA Martin – MŠK Púchov 1:3 (0:1, 0:0, 1:2), 9. 

Šamaj (Žemla), 41. Hajas (Kováčik), 53. Kováčik (Hajas, 

Hudík), Poprad – Žilina 4:2, Michalovce – Trenčín 2:4, 

Košice – Nitra 2:3, Trnava – Ružinov Bratislava 4:0

4. kolo: 

HK ŠKP Poprad – MŠK Púchov 5:1 (1:0, 4:0, 0:1), 

54. Lazkov (Pobežal), Martin – Žilina 2:1, Michalovce 

– Nitra 1:6, Košice – Trenčín 0:1, Slovan Bratislava – 

Trnava 6:0

5. kolo: 

MŠK Púchov – HKM Michalovce 2:4 (0:1, 2:0, 

0:3), 30. Hajas (Kováčik, Pobežal), 39. Kováčik (Hu-

dík), Trenčín – Slovan Bratislava 5:1, Ružinov Brati-

slava – Nitra 1:7, Žilina – Košice 4:0, Banská Bystrica 

– Martin 4:5, Zvolen – Poprad 5:1

6. kolo:

 MŠK Púchov – HC Košice 1:1 (1:1, 0:0, 0:0), 16. 

Pancza (Škultéty), Žilina – Michalovce 0:5, Banská 

Bystrica – Poprad 4:0, Zvolen – Martin 3:4, stretnutie 

Nitra – Slovan Bratislava a Trenčín – Ružinov Bratisla-

va sa skončili po uzávierke tohto čísla Púchovských 

novín. 

1. Trenčín 8 7 1 0 33:13 15

2. Nitra 7 5 1 1 34:18 11

3. MŠK Púchov 8 4 2 2 22:16 10

4. Trnava 6 4 0 2 16:12 8

5. Michalovce 8 4 0 4 30:28 8

6. Martin 8 4 0 4 23:26 8

7. Žilina 8 3 1 4 22:19 7

8. Košice 8 3 1 4 18:20 7

9. Slovan 4 3 0 1 18:9 6

10. Poprad 8 3 0 5 14:25 6

11. Zvolen 6 2 1 3 19:25 5

12. B. Bystrica 7 1 1 5 19:28 3

13. HOBA BA 4 0 0 4 8:20 0

14. Ružinov 4 0 0 4 5:22 0

I. liga starší žiaci
8. HT

3. kolo: 

MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 9:3 (3:0, 

2:2, 4:1), 8. Pobežal (Lazkov), 12. Behan, 15. Gajdoš, 

26. Lazkov (Gajdoš, Pobežal), 35. Vrtiel (Hazala), 42. 

Pobežal (Lazkov), 48. Lazkov (Pobežal, Smolka), 52. 

Lazkov (Mikovič, Štrbáň), 53. Urban (Vrtiel), Altis Ora-

va – Liptovský Mikuláš 13:4, Zvolen – Žilina 1:1

4. kolo: 

MsHKM Žilina – MŠK Púchov 1:6 (0:2, 1:3, 0:1), 

7. Lazkov (Cebo, Smolka), 15. Pobežal (Garaj), 24. Po-

bežal (Lazkov), 31. Vrtiel (Behan, Hazala), 34. Lazkov 

(Gajdoš), 54. Hazala (Vrtiel), Zvolen – Altis Orava 3:6, 

Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 1:4

5. kolo: 

MŠK Púchov – HKM Zvolen 11:2 (6:0, 2:0, 3:2), 1. 

Štrbáň (Gajdoš, Pobežal), 4. Gajdoš (Pobežal, Hazala), 

6. Pobežal, 9. Štrbáň (Urban, Palan), 13. Brežný (Miko-

vič), 17. Urban (Smolka), 22. Hazala (Pobežal, Gajdoš), 

33. Pobežal (Hazala), 42. Hazala (Pobežal, Štrbáň), 51. 

Pobežal (Štrbáň, Brežný), 57. Štrbáň (Vrtiel), Banská 

Bystrica – Altis Orava 2:5, L. Mikuláš – Žilina 2:8

1.MŠK Púchov 5 5 0 0 39:9 10

2. Altis 5 4 0 1 30:20 8

3. Žilina 5 2 1 2 16:14 5

4. B. Bystrica 5 2 0 3 15:19 4

5. L. Mikuláš 5 1 0 4 13:32 2

6. Zvolen 5 0 1 4 8:27 1

7. HT

3. kolo: 

MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 6:5 (1:2, 

2:0, 3:3), 10. Koncový (Červený), 24. Bodjanová (Su-

chánek), 28. Vrtiel (Suchánek, Bajtala), 42. Koncový 

(Baroš), 45. Koncový (Baroš, Červený), 57. Koncový 

(Baroš), Martin – Liptovský Mikuláš 7:8, Zvolen – Ži-

lina 3:4

4. kolo: 

MsHKM Žilina – MŠK Púchov 5:2 (2:1, 3:0, 0:1), 

13. Baláž (Luhový), 47. Červený (Baroš), Liptovský Mi-

kuláš – Banská Bystrica 2:15, Zvolen – Martin 8:5

5. kolo: 

MŠK Púchov – HKM Zvolen 6:6 (1:1, 1:5, 4:0), 10. 

Suchánek (Langer), 37. Plevák, 44. Suchánek, 48. Ple-

vák (Langer), 57. Bajtala (Červený, Baroš), 60. Luhový 

(Baroš, Červený), Liptovský Mikuláš – Žilina 2:7, Ban-

ská Bystrica – Martin 6:6

1. B. Bystrica 5 3 1 1 36:20 7

2. Žilina 5 3 0 2 23:16 6

3. Zvolen 5 2 1 2 26:26 5

4.MŠK Púchov 5 2 1 2 21:27 5

5. L. Mikuláš 5 2 0 3 20:37 4

6. Martin 5 1 1 3 27:27 3

I. liga mladší žiaci
6. HT

2. kolo: 

MHK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 8:8 (5:1, 

3:4, 0:3), Ružomberok – Banská Bystrica 8:2, Dolný 

Kubín – Rimavská Sobota 9:2, Detva – Prievidza 2:7

3. kolo: 

Rimavská Sobota – MŠK Púchov 1:6 (1:1, 0:4, 

0:1), Ružomberok – Prievidza 5:7, Detva – Dubnica 

nad Váhom 5:6, Dolný Kubín – Banská Bystrica 11:1

1. D. Kubín 3 3 0 0 34:6 6

2. Prievidza 3 3 0 0 22:13 6

3. Dubnica 3 2 1 0 18:13 5

4. MŠK Púchov 3 1 1 1 20:17 3

5. Ružomberok 3 1 0 2 13:13 2

6. R. Sobota 3 1 0 2 10:18 2

7. Detva 3 0 0 3 10:27 0

8. B. Bystrica 3 0 0 3 6:26 0

5. HT

2. kolo: 

HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 4:5 (2:2, 

2:1, 0:2), Žilina – Zvolen 5:4, Liptovský Mikuláš – 

Martin 2:21, Prievidza – Dolný Kubín 5:10

3. kolo: 

MsHKM Žilina – MŠK Púchov 1:5 (0:1, 1:3, 0:1), 

Dolný Kubín – Banská Bystrica 4:7, Zvolen – Liptovský 

Mikuláš 7:3, Martin – Prievidza 10:6

1. Martin 3 3 0 0 40:15 6

2. MŠK Púchov 3 3 0 0 18:10 6

3. Zvolen 3 2 0 1 20:16 4

4. D. Kubín 3 1 0 2 22:21 2

5. B. Bystrica 3 1 0 2 18:18 2
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Stolný tenis

Dve víťazstvá Dolných Kočkoviec vo štvrtej lige
4. liga muži 

15. kolo: 

Slovan Dolné Kočkovce – Tužina 10:8 (Blaško 3, 

Janiš 3, R. Škrabko 2, J. Škrabko, štvorhra), Lysá pod 

Makytou – Lazany B 13:5, Ladce – Dolný Moštenec 

7:11, Trenčianske Jastrabie – Oslany 9:9, Trenčín D – 

Chocholná-Velčice 5:13, Otrhánky – Trenčianske Bo-

huslavice 9:9

16. kolo: Dolné Kočkovce – Lazany B 13:5 (R. 

Škrabko 4, Blaško 4, J. Škrabko 2, Janiš, 2x štvorhra), 

Lysá pod Makytou – Tužina 6:12, Trenčianske Jastra-

bie – Handlová 10:8, Trenčín D – Trenčianske Bohu-

slavice 10:8, Otrhánky – Chocholná-Velčice 13:5

1. Oslany 14 11 1 2 163:89 37

2. Tr. Teplá B 13 11 0 2 149:85 35

3. Tužina 14 9 2 3 145:107 34

4. Handlová  14 9 1 4 160:92 33

5. T. Jastrabie 15 8 2 5 146:124 33

6. D. Moštenec 14 9 0 5 153:99 32

7. Lysá 15 8 0 7 147:123 31

8. D. Kočkovce 15 7 2 6 147:123 31

9. Lazany B 15 6 2 7 124:146 29

10. Chocholná 15 4 2 9 115:155 25

11. Ladce 14 4 2 8 114:138 24

12. T.Bohuslavice 15 3 3 9 128:142 24

13. Otrhánky 15 2 1 12 90:180 20

14. Trenčín D 15 2 0 13 47:223 19

5. liga

TTC Považská Bystrica B – Medeko Považská 

Bystrica B 11:7, Čelko 4, Wallenfelsová, Sádecký po 

3, 1 štv. – Herco 3, Ľ. Melicherík, Filípek, Hedera po 

1, 1 štv., Ladce B – Nová Dubnica B 9:9, Popelka 4, 

Jankovský st. 2, Sňahničan 1, 2 štv. – Oravec 3, Janiga, 

Lászlová, Machciníková po 2,   Nozdrovice A – Prus-

ké A 2:16, Kalus 2 – Ondruška Joz. Šatka po 4, Ko-

pačka, Jakúbek po 3, 2 štv., Dohňany A – Beluša A 

10:8, M. Baška 3, Junga, Gajdoš, Štrbák po 2, 1 štv. 

– M. Konrád 4, Ľ. Hrevuš 3, 1 štv., Sedmerovec B – 

Slovan Považská Bystrica A 10:8, P. Štefanec 3, Gal-

ko, Barták po 2, Šelinga st. n1, 2 štv. – Tománek, Šuba 

po 3, Hlubina 2, Dolné Kočkovce B – Dubnica nad 

Váhom 7:11, P. Majdán 3, Fedora 2, Crkoň 1, 1 štv. – I. 

Páleník 4, Gereg 3, Slivka 2, Palček 1, 1 štv.

1. Pruské  12 11 1 0 155:61 35

2. Dubnica  12 11 1 0 152:64 35

3. Sedmerovec B 12 8 0 4 133:83 28

4. Ladce B 12 6 2 4 113:103 26

5. Beluša  12 6 2 4 107:109 26

6. Slovan PB A 12 5 2 5 118:98 24

7. D. Kočkovce B 12 3 4 5 106:110 22

8. N. Dubnica B 12 3 3 6 94:122 21

9. TTC PB B 12 4 0 8 77:139 20

10. Dohňany A 12 3 1 8 87:129 19

11. Nozdrovice A 12 2 2 8 85:131 18

12. Medeko PB B 12 1 0 11 69:147 14

   6. liga

Sedmerovec C – Pružina A 12:6, Štefanec, Barták 

po 4, Miloš Šelinga 3, 1 štv. – Krupa 2, Topor, Behro, 

Sádecký po 1, 1 štv., JoLa Dubnica nad Váhom – 

Horná Breznica 10:8, Rojkovič, Švikruha po 4, Kmi-

niak 1, 1 štv. – Tomanica, Lipták po 2, Kocúr, Brnák, 

Karas po 1, 1 štv., Udiča A – Pruské B 12:6, Kostka 4, 

Ignácik ml., Ignácik st. po 2, Benik, Turiak po 1, 2 štv. 

– Cibík 3, Žilka, Kutlík, Jaro Šatka po 1, Milochov A – 

Zliechov 7:11 predohrané, Kunovský 3, B. Mihálik 2, 

Benko, Balušík po 1 – Topák 4, D. Mišík st. 3, J. Vicen 2, 

2 štv., Nová Dubnica C – Slovan Považská Bystrica 

B 11:7, Pšenková 4, J. Pšenka 3, Palieska 2, Kulina 1, 

1 štv. – J. Gálik 3, Ľ. Višenka 2, P. Gálik 1, 1 štv., Červe-

ný Kameň – Dolná Mariková 6:12, Ľ. Dohňanský 4, 

D. Dohňanský 2 – Tretiník, Žiačik po 3, V. Melicherík, 

Striženec po 2, 2 štv.

1. JoLa DCA  12 10 2 0 137:79 34

2. Sedmerovec C 12 8 4 0 132:84 32

3. Zliechov  12 9 2 1 128:88 32

4. D. Mariková  12 7 3 2 117:99 29

5. H. Breznica  12 7 2 3 129:87 28

6. Udiča  12 4 2 6 102:114 22

7. Milochov  12 4 0 8 105:111 20

8. Slovan PB B 12 4 0 8 96:120 20

9. Pružina  12 3 2 7 97:119 20

10. Pruské B 12 3 1 8 95:121 19

11. Č. Kameň  12 2 2 8 93:123 18

12. N. Dubnica C 12 1 0 11 65:151 1

7. liga

Miracles Dubnica nad Váhom – Dolné Kočkov-

ce C 11:7, R. Fatrsík, Heštera po 3, Halgoš 2, M. Do-

hňanský 1, 2 štv. – M. Majdán, Hudec po 3, Chobot 1, 

Papradno A – Sedmerovec D 8:10, Martin Žilinčík, 

Říčková po 3, Záhorec 1, 1 štv. – Minárik 4, Kasenčák, 

Miloš Šelinga po 2, F. Štefanec 1, 1 štv.  Šebešťanová 

– Milochov B 16:2, K. Petrík 4, J. Petrík 3, Mitaš, Mroš-

čák, Šesták po 2, Beník 1, 2 štv. – Horečný, Hradňan-

ský po 1, Púchov A – Nozdrovice B 6:12, J. Kvasnička 

3, Miko, Sitár, Lefko po 1 – Letko 4, Otruba 3, Vavrík 2, 

Blažíček 1, 2 štv., Pružina B – TTC Považská Bystrica 

C 13:5, D. Olšovský 4, J. Petrovič, F. Valášek po 2, Kvaš-

šay, P. Kozák, R. Čelko ml. po 1, 2 štv. – Kulich, Martaus 

po 2, Ďurajka 1.

1. Nozdrovice B 10 9 0 1 115:65 28

2. Šebešťanová  10 9 0 1 120:60 28

3. Miracles DCA  10 7 1 2 108:72 25

4. Papradno  10 5 1 4 99:81 21

5. Sedmerovec D 10 5 0 5 93:87 20

6. Milochov B 10 3 2 5 79:101 18

7. Pružina B 10 4 0 6 88:92 18

8. Púchov  10 3 1 6 83:97 17

9. TTC PB C 10 2 1 7 62:118 15

10. D. Kočkovce C 10 0 0 10 53:127 10

   8. liga

Udiča B – voľno, Dolná Mariková B – Púchov B 

5:13, S. Žiačik 2, Rágula, Gabko po 1, 1 štv. – T. Kva-

snička, Kutlík po 4, Briš 3, Haladej 1, 1 štv., Lysá pod 

Makytou B – Dohňany B 5:13, D. Janíček ml. 3, 

Panáčková 1, 1 štv. – Riško 4, Gajdoš, Gombár po 3, 

Štrbák 2, 1 štv., 3. ZŠ Dubnica nad Váhom – Belu-

ša B 13:5, Herda, Červeňan, P. Čilek ml. po 3, Ševček 

2, 2 štv. – Janeková 4, K. Vyhnička 1, TTC Považská 

Bystrica D – Papradno B 14:4, F. Kulich 4, Kucharík, 

Bohunský po 3, Kucharíková 2, 2 štv. – Granec 3, Miro 

Žilinčík 1.

1. Dohňany B 9 9 0 0 132:30 27

2. Lysá B 9 7 0 2 103:59 23

3. TTC PB D 9 6 1 2 101:61 22

4. ZŠ Dubnica  9 6 0 3 107:55 21

5. Púchov B 9 5 1 3 90:72 20

6. Beluša B 9 3 0 6 64:98 15

7. Udiča B 8 2 0 6 43:101 12

8. Papradno B 9 1 0 8 42:120 11

9. D. Mariková B 9 0 0 9 38:124 9

Stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce Matej 

Janiš a Daniel Blaško (na snímke) si vybojovali 

bronzové medaily v štvorhre mužov na majstrov-

stvách oblasti mužov a žien v Považskej Bystrici. V 

dvojhre mužov sa Janiš a Blaško v konkurencii 85 

hráčov z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava 

prebojovali do osemfinále. Bronz z dvojhry žien si 

vybojovali Dominika Janeková (Beluša) a Janette 

Panáčková (Lysá pod Makytou).  Janeková s Pa-

náčkovou vystúpili na stupeň víťazov aj štvorhre 

žien, keď skončili na druhom mieste.

Poradie:  

Dvojhra muži: 

1. Ivan Páleník (Dubnica nad Váhom), 2. Martin 

Višenka (Sedmerovec), 3. Martin Pšenka (Nová 

Dubnica) a Radovan Zvoníček (Sedmerovec)

Dvojhra ženy: 

1. Monika Uríková (Řeznovice), 2. Alexandra 

Dujsíková (TTC Považská Bystrica), 3. Dominika 

Janeková (Beluša) a Janette Panáčková (Lysá pod 

Makytou)

Štvorhra muži: 

1. Rojkovič, Švikruha (JoLa Dubnica), 2. Pšen-

ka, Frohn (Nová Dubnica), 3. Blaško, Janiš (Dolné 

Kočkovce) a Guláč, Lipa (Medeko Považská Bystri-

ca)

Štvorhra ženy: 

1. Uríková, Dujsíková (Řeznovice, TTC Povžská 

Bystrica), 2. Panáčková (Lysá), Janeková (Beluša), 

3.  Ďuranová, Kucháriková (TTC Považská Bystrica)

Zmiešaná štvorhra:  

1. Lipa, Uríková (Medeko P. Bystrica, Řeznovice), 

2. Páleník, Dujsíková (Dubnica nad Váhom, TTC 

Považská Bystrica), 3. Ďurana, Ďuranová (TTC Po-

važská Bystrica) a Stránovský, Šelingová (Sedme-

rovec).

Štyri kovy do okresu

Stolný tenis - majstrovstvá oblasti
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Hasičský šport

Vianočná uzlovačka v réžii mladých hasičov z Púchova

Jesenné pohárové súťaže v kulturistike 

a fitness rozhodli o tom, že športový klub 

AMONREI PÚCHOV má po Ronaldovi Sůro-

vi ďalšieho reprezentanta - Luciu Marcino-

vú. 

Je priam obdivuhodné, čo Lucia vôbec 

za posledné dva roky dokázala. Pred 1,5 

rokom porodila druhé dieťa. A keďže sa 

už predtým venovala súťažne športovej 

činnosti, nedalo jej to a postupnými krok-

mi opäť začala so športovou aktivitou. Vo 

veku 35 rokov popri dvoch malých deťoch, 

bežných starostiach a iných aktivitách (má 

ich neúrekom) sa vrátila na súťažné pódia 

tak, aby si svojimi jesennými výsledkami a 

hlavne športovou výkonnosťou vybojovala 

miesto v reprezentácii. 

Po definitívnom schválení nominácie na 

MS dala Lucia do záverečnej 14-dňovej 

prípravy všetku svoju energiu. Výrazne 

jej v tréningovom procese pomáhala šva-

griná Patrícia. Lucia okrem materských 

povinností a tréningu musela zvládnuť aj 

chod obchodnej činnosti, v ktorej podniká. 

Okrem toho je aj trénerkou vo fitness a svoj 

voľný čas venuje aj svojim klientkám. 

Svetový šampionát IFBB master v kul-

turistike a fitness sa uskutočnil 6.–8. 12. 

2019 v Španielsku v meste Tarragona (asi 

100 km južne od Barcelony). Takmer 400 

športovcov z celého sveta reprezentova-

lo svoje krajiny, aby dokázali svoje špor-

tové majstrovstvo. 

Lucia súťažila v kategórii body fitness 

open (veková kat. 35-39 rokov), v ktorej 

sa prezentovala veľmi silná, ak nie naj-

silnejšia konkurencia za posledné roky. 

Svedčí o tom aj fakt, že hlavný rozhodca 

na základe kvality súťažiacich umožnil 

postup do semifinále až 12 pretekárkam 

(inak ich bežne do ďalšieho športového 

zápolenia postupuje len 10). 

Lucia elimináciu zvládla bravúrne a jed-

noznačne postúpila medzi najlepších 12. 

V semifinále sa však rozhodovalo podľa 

iných parametrov (je to v právomoci 

hlavného rozhodcu), o čom sme nevedeli 

a neboli na to pripravení, a tak napokon 

celkové 12. miesto je pre Luciu veľmi 

uspokojivé (top desiatka by bola úžasná). 

Mimochodom, bola to jej prvá zahraničná 

súťaž a hneď majstrovstvá sveta. V mene 

športového klubu AMONREI PÚCHOV 

gratulujeme Lucii k výbornej reprezentá-

cii klubu, mesta Púchov a reprezentácie 

SR.               Marián Prekop

Majstrovstvá sveta v kulturistike a fitness

Lucia Marcinová sa vo svetovej špičke nestratila 

Na záver roka dňa sa na Základnej škole Gorazdova 

uskutočnil 2. ročník Vianočnej uzlovačky za účasti 55 

detí a 16 družstiev. Organizátorom boli domáci ha-

siči mesta Púchov, ktorí za pomoci rodičov pripravili 

vynikajúcu súťaž i atmosféru. Súťažili deti z okresov 

Púchov, Považská Bystrica a Bytča, ktoré mali mož-

nosť si vyskúšať zručnosť vo viazaní päť hasičských 

uzlov - skracovačka, tesársky uzol, lodná slučka, plo-

chá spojka a úväz na prúdnicu. 

Po nástupe pretekárov a podaní hlásenia veliteľom 

súťaže Ing. Michalom Koukalom predsedovi DHZO 

Púchov Jozefovi Ridzikovi st. sa súťaž mohla začať. 

Štartovali dvaja pretekári súčasne na dvoch stoja-

noch s uzlami, kde každému išlo o to, aby uzlenie v 

čo najkratšom čase zvládol. Pretekári súťažili na tri 

kolá hneď po sebe. Najkrajšie bolo sledovať tie úplne 

najmladšie deti, s akou poctivosťou robia uzlíky aj 

napriek tomu, že im to dlhšie trvalo. Hodnotenie jed-

notlivých pretekárov sa zapisovalo i do hodnotenia 

trojčlenných družstiev, ktoré boli nahlásené. 

Púchovčania sa predstavili s novými adeptmi ako 

aj so skúsenými pretekármi. Po trojhodinovom ma-

ratóne sa nakoniec deti dočkali vyhodnotenia. Skôr, 

ako sa pristúpilo k hodnoteniu, Púchovské deti do-

stali od sponzora Nona fresh v zastúpení Jany Seč-

károvej malý darček za ich celoročné vystúpenia na 

súťažiach. Deti boli ocenené až do šiesteho miesta. 

Po ukončení predseda DHZO poďakoval všetkým zú-

častneným pretekárom, rozhodcom, trénerom ako i 

rodičom, ktorým poprial veľa zdravia, príjemné pre-

žitie vianočných sviatkov a deťom veľa darčekov pod 

stromčekom. 

V závere sezóny 2019 je potrebné poďakovať ria-

diteľke Mgr. Viere Flimmelovej za poskytnuté pries-

tory ZŠ Gorazdova a deťom za snahu v celom roku 

- Simonke Sečkárovej, Viktorke Mišunovej, Eliške 

Jantovej, Tomášovi Kucejovi, Alexandrovi Ridzikovi, 

Maxovi a Zakovi Chovančekovi, Matejovi a Tomašovi 

Valachovi, Patrikovi Jantovi, a Vladkovi Moravčikovi,  

ako aj ich rodičom. 

JEDNOTLIVCI - Chlapci 

1. Alexander Ridzik - Púchov 17,86 

2. Tomáš Kucej - Púchov 18,75 

3. Vladimír Mojžeš – Kolárovice 21,16 

4. Zak Chovanček – Púchov 23,66 

5. Daniel Ciesarik – Hlinik n. V 24,39 

6. Matej Valach – Púchov 25,72 

Dievčatá 

1. Simona Sečkárová - Púchov 19,40

2. Barbora Hrabovská - Kolárovice 19,71

3. Natália Jurisová – Praznov 24,26

4. Jana Michalková – Hlinik n. V. 24,39

5. Ema Bačiková – Praznov 24,67

6. Bibiana Gajdošiková – H. Moštenec 24,91

DRUŽSTVÁ - Chlapci 

1. Púchov A 53,58 , 2. Kolárovice 67,87, 3. Púchov 

B 74,97 

Dievčatá

1. Horný Moštenec A 82,15, 2. Praznov 85,88, 3. Hor-

ný Moštenec B 90,54.               DHZO Púchov
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SPOMIENKA

Čas plynie ako tichej rieky 

prúd, kto Ťa mal rád, ne-

môže zabudnúť. 

Dňa 1. 1. 2020 uplynulo 

desať rokov, čo nás na-

vždy opustil manžel, otec, 

dedko Jaroslav ŠPONIAR. 

S láskou spomínajú man-

želka, dcéry, syn, vnúčatá 

a ostatná rodina. 

SPOMIENKA

Dňa 30. 12. 2019 sme si 

pripomenuli 33. výročie 

úmrtia nášho drahého 

manžela, dedka a pra-

dedka Pavla MICHALKA 

z Dol. Kočkoviec. 

S láskou a úctou spomí-

najú manželka, dcéra 

a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA

Dňa 7. 1. 2020 sme si 

pripomenuli 10. výročie 

úmrtia Jozefa HURTU. 

Kto ste ho poznali, spo-

meňte si na neho spolu 

s nami. 

S láskou spomína 

manželka, syn a dcéra 

s rodinami.

SPOMIENKA

Čas plynie, spomienky 

zostávajú, tí čo Ťa mali 

radi, stále spomínajú.

Dňa 29. 12. 2019 sme 

si pripomenuli prvé vý-

ročie úmrtia našej bab-

ky, prababky Kataríny 

LADECKEJ z Horných 

Kočkoviec. 

S láskou a úctou spomínajú nevesty 

Janka a Milka s rodinami. 

SPOMIENKA

Dňa 28. 12. 2019 uply-

nuli dva roky, čo nás 

navždy opustil Karol 

SITÁR. 

Kto ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spom-

ienku. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Kto ju poznal, ten si spo-

menie. Kto ju miloval, 

nikdy nezabudne.

Dňa 2. 1. 2020 uplynuli 

dva roky, čo nás opusti-

la Elena KUTNAROVÁ, 

rod. Hvizdáková. 

Kto ste ju poznali, spo-

meňte si na ňu spolu 

s nami. 

S láskou spomínajú manžel Jaroslav, dcéry 

Miroslava, Danka a syn Jaroslav s rodinami. 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA

Dňa 26. 12. 2019 uply-

nul rok od úmrtia Júlie 

PASTORKOVEJ. 

Kto ste ju poznali, venuj-

te jej tichú spomienku. 

S láskou na ňu spomína 

dcéra s manželom, vnuk  

     Ján a vnučka Dagmar. 

SPOMIENKA

Neúprosný osud to naj-

drahšie nám vzal, len bo-

lesť v srdciach, smútok, 

prázdny domov a spom-

ienky nám ponechal.

Dňa 10. 1. 2020 sme si 

pripomenuli 20. výročie 

úmrtia nášho drahého 

Jána POKOJA. 

S láskou spomína manželka, syn s rodinou, 

dcéra a najbližšia rodina. 

SPOMIENKA

Čas plynie, spomienky 

v srdci zostávajú, tí čo Ťa 

mali radi stále spomí-

najú. 

Dňa 6. 1. 2020 uplynuli 

dva roky, čo nás opustila 

Helena OTRUBNÁ. 

Kto ste ju poznali, venuj-

te jej tichú spomienku 

spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína manžel, 

dcéra a syn s rodinami. 

SPOMIENKA

Dňa 22. 12. 2019 sme si 

pripomenuli 20. výročie 

úmrtia nášho otca, ded-

ka a pradedka Rudolfa 

GAŠPÁRKA z Nosíc. 

S láskou a úctou 

na neho spomína 

celá rodina.

SPOMIENKA

Už uplynul rok kedy 

odišiel z tohto sveta 

náš otec, manžel a starý 

otec Miroslav LAKO.

Veľmi nám chýba jeho

prítomnosť. Žijeme bez

neho, ale cítime, že nie-

čo predsa zostalo. A to

je naša vzájomná láska.

Spomeňme si na človeka, ktorý žil život pre 

dobro iných. 

Rodina Laková.

SPOMIENKA

Odišla si rýchlo, niet Ťa 

medzi nami, v našich 

srdciach si tu ale stále s 

nami.

Dňa 6. 1. 2020 sme si 

pripomenuli 1. smut-

né výročie, čo nás na-

vždy opustila naša milá 

Ľubka DVORSKÁ, rod. 

Kubišová. 

S láskou na ňu spomína manžel Milan, syn Mar-

tin, syn Patrik s manželkou Deniskou a vnúčata-

mi Nellinkou a Timonkom, rodičia, brat a ostatní 

príbuzní a priatelia. 

SPOMIENKA

Dňa 17. 1. 2020 uplynú 

už dva roky, čo nás na-

vždy opustil Ing. Rudolf 

ČVIRIK. 

S láskou spomína 

manželka Viera, dcéra 

Ľubica, syn Tibor 

a ostatná rodina. 

SPOMIENKA

Dňa 15. 1. 2020 uplynie 

už šesť rokov, čo nás 

opustila Anna 

CRKOŇOVÁ. 

Kto ste ju poznali, spo-

meňte si na ňu v  tichej 

modlitbe. 

S  láskou spomína man-

žel, dcéra, syn, vnúčen-  

          ce a ostatná rodina.
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PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu 1-izbový byt, zariadený, len 
pre 1 osobu, v Hor. Kočkovciach. Voľný od 1. febru-
ára. Tel. 0914 120 216.
• Vezmem do prenájmu garáž, najlepšie na ul. 
Moyzesova, príp. Moravská alebo Nám. slobody. 
Dlhodobo. Tel. 0905 754 005.
• Dám do prenájmu zariadený 3-izb. byt v centre 
Púchova. Tel. 0905 603 220.
• Ponúkame na prenájom nebytový priestor 
na Dvoroch so vstupom priamo z ulice. Info na 
0904 291 571.

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

PREDAJ RÔZNE
• Predám vodárničku Lido, 100 l, s čerpadlom aj s 
motorom. Vhodná do domácnosti alebo aj na po-
lievanie záhrad. Cena 30 €. Tel. 0908 183 215.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Študenti, pracujúci dôchodcovi, zamestnanci, 
živnostníci s paušálnymi výdavkami, potrebuje-
te podať daňové priznanie za rok 2019? Tel. 0908 
768 862.
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, neby-
tových priestorov, panelákových schodíšť, maľby, 
nátery, stierky, omietky, sadrokartóny, fasády. Tel. 
0911 689 723.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2020. 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.
• Murárske práce, výstavba rodinných domov, zá-
kladové platne, hrubé stavby, oporné múry, oplo-
tenia, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723.
• Matrace - výroba a predaj. Tel. 0948 627 444.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Senior pobyt v Kováčovej, 5 dní 139 €. Tel. 0903 
263 451.

OZNAMY
• Podnik technických služieb mesta, s. r. o. ozna-
muje, že v dňoch 16. 1. 2020 od 6:00 do 17. 1. 
2020 do 12:00 hod. nebude možné na zbernom 
dvore z technických príčin: 
- váženie odpadu
- vydávanie smetných nádob
- prijímanie platieb v pokladniach.  

POĎAKOVANIE

• Členovia ZO SZZP Púchov ďakujú predsedovi p. 

Jánovi Petrovi za jeho zodpovednú a obetavú prácu 

pre našu organizáciu. Do nového roku mu prajeme 

veľa zdravia, pevné nervy, trpezlivosť a už len samú 

radosť v živote, rodine aj v našej organizácii. Vďaka 

aj členom výboru. Nech ich v tomto roku stretáva 

len všetko dobré. Členovia ZO SZZP Púchov.

SPOMIENKA

Osud je krutý, nevráti, 

čo vzal. Zostali iba spo-

mienky, v srdci žiaľ. 

Už niet návratu a ani ná-

deje, len cestička k hrobu 

nás k tebe zavedie. 

Kytičku kvetov na hrob 

ti môžem dať, spokojný 

spánok ti priať a s láskou 

spomínať.

Dňa 3. 1. 2020 sme si pripomenuli tretie smut-

né výročie odvtedy, ako nás navždy opustil môj 

19 -ročný syn Matej HOŠMAN. 

S láskou spomína mama, dedko a babka Jurišoví.

SPOMIENKA

More lásky si zo sebou 

vzala, hory bolesti zane-

chala. Prázdno je tam, 

kde znel tvoj hlas, spo-

mienka na teba ostáva 

v nás.

Dňa 9. 1. 2020 uply-

nul rok, čo nás navždy 

opustila naša drahá 

Hanka DOVIČINOVÁ z Nimnice. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 

spolu s nami. 

S láskou, vďakou a úctou spomínajú 

synovia s rodinami. 

SPOMIENKA

Čas plynie ako tichej rieky 

prúd, kto Ťa mal rád, ne-

môže zabudnúť. Ťažko je 

vysloviť, čo v srdci cítime, 

už je to 35 rokov, čo ku 

hrobu chodíme.

Dňa 13. 1. 2020 uplynu-

lo 35. smutné výročie 

úmrtia nášho drahého 

Štefana PŠENÁKA z Hor. Kočkoviec. 

S úctou a láskou spomíname a ďakujeme za ti-

chú spomienku. 

Dcéry Majka, Ľubka, Gitka

 a synovia Štefan a Jozef s rodinami. 

SPOMIENKA

Stále je ťažko a smutno 

nám všetkým. Nič už nie 

je také, aké bolo predtým. 

Mal si život, my Teba a Ty 

nás. Čas plynie ako tichej 

rieky prúd, kto Ťa mal rád, 

nemôže zabudnúť. Tak 

ako voda svojím tokom 

plynie, krásna spomien-

ka na Teba nikdy nepominie.

Dňa 9. 1. sme si pripomenuli smutné tretie výro-

čie, čo nás navždy opustil môj otec 

Silvester MALO. 

S láskou spomína dcéra Ema, družka Iveta 

a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Snívaj tíško svoj večný 

sen, modlíme sa za Teba 

každý deň.

Dňa 13. 1. 2020 sme si 

pripomenuli 8. výročie, 

čo nás navždy opustila 

naša drahá Mgr. Beáta 

KONDÁKOROVÁ, rod. 

Loužecká. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Zastalo Ti srdce, stíchol 

Tvoj hlas, mal si rád život 

a všetkých nás.

Dňa 8. 1. 2020 uplynuli tri 

roky, čo nás navždy opus-

til milovaný Jaroslav 

DOHŇANSKÝ. 

S láskou a úctou spomí-

na smútiaca rodina.  

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme 

všetkým, ktorí sa prišli 

dňa 8. 1. 2020 naposle-

dy rozlúčiť s našou dra-

hou Máriou 

JURIŠICOVOU. 

Ďakujeme za prejavy 

sústrasti, kvetinové da-

ry aj pohrebnej službe 

Advent za dôstojnú rozlúčku.                                                      

Smútiaca rodina.

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV
POHOTOVOSŤ- DOSPELÍ:

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

Tel. 042/46 05 319 
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 

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

155

NsP POVAŽSKÁ BYSTRICA
DETSKÁ POHOTOVOSŤ:

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

Tel. 042/4304118
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PO - PI: 9.00 - 18.00
SO: 9.00 - 12.00
NE: zatvorené

042/ 4710 651
predajna@odema.sk www.odema.sk

Akcia platí od 14.1.2020 do 31.01.2020 alebo do vypredania zásob.
Akcia neplatí na pánske obleky, saká,  nohavice a košele.

Ilustračné foto, 
chyby v tlači vyhradené.

VEĽKÝ
ZIMNÝ 

VÝPREDAJ

VŠETKO 

-30%


