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Vážení Púchovčania, milí spoluobčania! 
Pred pár dňami sme sa rozlúčili s rokom 2021  

a dnes chcem aj ja Vám všetkým odovzdať novoroč-
né posolstvo plné zdravia a lásky do celého roka 2022  
a zároveň prejaviť do nového roka našu spoločnú 
túžbu po návrate do obdobia, keď nás netrápila pan-
démia ani finančná kríza. Keď som pred rokom pripra-
vovala novoročný príhovor, verila som, že rok 2021 
už budeme žiť naplno, že epidemiologická si tuácia 
sa zlepší, politická situácia upokojí a my budeme rie-
šiť úplne bežné veci, tak ako kedysi. Nestalo sa tak. 
Už takmer dva roky riešime pandémiu, testovanie, 
očkovanie, prijímame opatrenia, ktoré zásadne vplý-
vajú na výdavky mesta a zároveň, napriek zníženým 
financiám zo strany štátu, pracujeme na zabezpečení 
činností tak, aby ste Vy - občania nepocítili negatívne 
finančné dopady, ktoré koronakríza priniesla. 

Napriek celému tomu boju s pandémiou sme sa 
vrhli do viac ako 40 investičných akcií a nových pro-
jektov, a som rada, že veľa z nich sa podarilo rozbe-
hnúť i dokončiť. Z dôvodu vysokého zvýšenia cien 
stavebných materiálov bolo potrebné zabezpečiť 
aktualizáciu takmer všetkých pripravených projek-
tových dokumentácií a následne aj upraviť finan-
čné položky v schválenom rozpočte. Spomeniem 
aspoň niektoré zrealizované akcie: rekonštrukcia  
a stavebné úpravy ZUŠ, kde slávnostné odovzdá-
vanie s kolaudáciou prebehlo v júni minulého roka. 
Od nového školského roka už deti ZUŠ môžu využí-
vať nové učebné priestory, ktoré vznikli v podkroví 
budovy. Keďže boli odstránené reklamné plochy pri 
hlavnom parkovisku, celý priestor pred ZUŠ sa otvo-
ril, upravil a rozkvitol. 

V úvode roka sa nám podarilo obstarať projek-
tovú dokumentáciu, získať povolenie a následne 
zrea lizovať v rôznych častiach mesta 5 nových sto-
jísk s polopodzemnými kontajnermi na komunálny  
a separovaný odpad. Priebežne boli realizované sa-
nácie havarijných stavov – strechy Hasičskej zbrojni-
ce v Púchove, rekonštrukcia vežičky hasičskej stanice 
v Horných Kočkovciach i kanalizačnej prípojky vo 
vnútrobloku Ferka Urbánka. Prebehla rekonštrukcia 
oplotenia okolo cintorína v Hrabovke i Domu smútku 
v Horných Kočkovciach, kde budeme ešte pokračo-
vať ďalšou etapou. Menšími úpravami prešli aj domy 
smútku v Hoštinej, Ihrišťoch. Naším cieľom bolo 
opraviť aj prístupové komunikácie okolo cintorínu  
v Horných Kočkovciach i Nosiciach tak, aby sme 
zvýšili dôstojnosť celého areálu pietneho miesta. Pri 
príležitosti pamiatky zosnulých sme zabezpečili ob-
novu dreveného kríža na mestskom cintoríne. Dom 
kultúry v Hoštinej prešiel ďalšou úpravou a okrem 
odstránenia havarijného stavu súvisiaceho s odvod-
nením tohto objektu bola zrekonštruovaná kuchyňa 
a sociálne zariadenia. V Ihrišťoch sa opravy dočkala 
zvonica. 

Len pred pár dňami bola ukončená veľká rekon-
štrukcia sauny a priestorov na plavárni i mestskej 
zasadačky na mestskom úrade. Komunikácia v No-
siciach od Hydrocentrály po starú školu sa okrem 
odvodnenia dočkala aj celkovej obnovy. Verím, 
že spolu s novovybudovanou cestou T. Vansovej  
v Horných Kočkovciach sa splnili očakávania obča-
nov a budú tieto komunikácie slúžiť k verejnému 
prospechu. V Púchove nám vyrástla aj krásna nová 
budova Klubovne, a to v tenisovom areáli MŠK, kto-
rá sa zrealizovala aj s podporou občianskeho zdru-
ženia Tenisový klub Púchov o.z. Nádherný a hlav-
ne funkčne spôsobilý športový a oddychový areál 
vznikol za spolupráce so súkromným investorom  
v areáli Mládežníckej školy.

Jedna z najväčších investícií tohto obdobia je ne-
pochybne Prestavba objektov A a B na KOLONKE, 
kde má do jesene roku 2022 vzniknúť 36 bytových 
jednotiek. Práce sú už v plnom prúde a nám zostáva 
veriť, že v posledných mesiacoch tohto roku budeme 
odovzdávať do užívania nové byty. Do nového roka 
sa nám z objektívnych dôvodov preklopili realizácie 
ďalších veľkých investičných akcií, pričom dodávateľ 
je už vysúťažený a tak len čo počasie dovolí, začneme 
s výstavbou veľkého projektu Kompostárne mesta 
Púchov, ale aj s rekonštrukciou križovatky Komen-
ského - J. Kráľa a revitalizáciou komunikácie Komen-
ského. 

Schválením koncepcie Lesoparku v meste na júno-
vom mestskom zastupiteľstve sme rozbehli práce 
súvisiace s úpravou tohto prostredia na Ilonke. Zrea-
lizovala sa rekonštrukcia komunikácie – turistického 
chodníka na Ilonku a začali práce na nádhernom 
projekte „Pamäť lesa“ a vytúženej revitalizácii Amfi-
teátra. Počas jarného obdobia by už mali byť práce 
zrealizované a verím, že epidemiologická situácia 
nám umožní v júni uskutočniť prvé podujatia pre 
verejnosť.

Aj budova Divadla Púchov sa v nasledujúcich týž-
dňoch dočká doplnenia veľkoplošných žalúzií, ktoré 
okrem klimatizácie, inštalovanej v minulom roku, 
zlukratívni tieto priestory pre budúce kultúrne, ume-
lecké a spoločenské podujatia. Dokončila sa výstav-
ba nových parkovacích miest na ulici Štefánikova, 
čím sa rozšírila plocha na parkovanie v rozsahu 17 
miest. Nové parkovanie pribudne v jarnom období 
tohto roka na ulici Okružná, a to konkrétne 20 parko-
vacích miest. Ďalších 15 vznikne pri realizácii projek-
tu rekonštrukcie chodníka za Plecháčom. Poslancom 
sme predstavili aj myšlienku vybudovania parkova-
cieho domu na hlavnom parkovisku, ktorého stavba 
bude mať veľký urbanistický dosah na celé územie  
a preto aj náš prístup k príprave tohto projektu bude 
špecifický. Pred nami je aj dokončenie odvodne-
nia komunikácií za Lidlom príjazdovej komunikácie 
medzi garážami pri Makyte ako i úprava verejného 
priestranstva pred hasičskou stanicou v Horných 
Kočkovciach, ktorých realizácia bude zahájená  
v nasledujúcich týždňoch. Veľkým projektom, ktorý 
nás čaká v nasledujúcom období je rekonštrukcia 
vnútrobloku Ferka Urbánka a komunikácie v Ihriš-
ťoch. Naším zámerom je v budúcom roku vybudovať 
ďalšie parkovacie miesta na uliciach Obrancov mieru  
a Gorazdova, a to na základe v roku 2021 zhotove-
ných projektov. V spolupráci s TSK verím, že sa nám 
podarí začať s prípravou realizácie odbočovacieho 
pruhu na ulici Hollého. 

Predchádzajúci rok sme zabezpečili projekto-
vé dokumentácie na obslužnú komunikáciu „Pod 
orechmi“ smer (Tesco – Nimnica), ale aj na rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie v častiach Potôčky, Samoty 
a Vieska - Bezdedov. Naším cieľom je v nadchádza-
júcom období budovať aj tieto stavby, ktoré majú 
verejnoprospešný charakter a ktoré budú smerovať 
k rozvoju územia, ktoré bude predmetom ďalšej plá-
novanej výstavby. 

V priebehu roka 2021 sa podarila zrealizovať 
oprava povrchov niektorých častí miestnych komu-
nikácií – Hoštínska, Moravská, Vieska - Bezdedov, 
Okružná, Mládežnícka, Astrová a ďalšie, obnovy 
sa dočkalo 9 autobusových prístreškov v meste  
a mestských častiach. Komplexnou modernizáciou 
prešli napr. detské ihrisko vo vnútrobloku Štefá-
nikova/Komenského/Požiarna, ale i detské ihrisko  
v Nosiciach a vznikla nová detská zóna v mestskom 
Europarku. Na viacerých detských ihriskách boli 

doplnené hracie prvky, pingpongové stoly, pri-
čom v tejto aktivite/činnosti budeme pokračovať aj  
v nadchádzajúcom roku. Plánujeme rozšíriť portfólio 
prvkov o basketbalové koše, o ktoré je v poslednej 
dobe veľký záujem. 

Aj v minulom roku bolo zakvitnuté celé mesto,  
a čo mňa veľmi teší, nielen v jarnom období, ale až 
do prvej prikrývky snehu sme sa mohli pýšiť krásne 
upravenými záhonmi. A budeme pokračovať, preto-
že naším úmyslom je hneď na jar začať s komplexnou 
revitalizáciou zelených plôch v kruhovom objazde 
pri centrálnom parkovisku a pri vstupe do mesta  
z Považskej Bystrice. Minulý mesiac bol uzatvorený 
zmluvný vzťah za účelom poskytovania digitálnych 
služieb v sfére „monitoringu kvality ovzdušia“, a to na 
3 odberných miestach – ZŠ Gorazdova, ZŠ Mládež-
nícka a ZŠ Slovanská, na ktorých budú inštalované 
senzory na meranie kvality ovzdušia (prachové čas-
tice, oxid dusičitý a oxid uhoľnatý). 

Ani na úseku odpadového hospodárstva sme 
nezaháľali. V marci bola podaná žiadosť o prí-
spevok za uloženie odpadov na skládku z Envi-
rofondu, ktorý bol mestu priznaný v júni 2021  
v hodnote 30.421 eur. Na základe žiadosti o grant 
získalo mesto nenávratný finančný príspevok na vý-
stavbu Kompostárne vo výške takmer 2 milióny eur,  
a to je obrovský úspech. Samostatnou časťou bola 
príprava a zavedenie zberu kuchynského odpa-
du v meste Púchov, obstarávanie 5.000 ks košíkov  
a kompostovateľných vreciek, ich distribúcia do do-
mácností, informačná kampaň a samozrejme roz-
miestnenie hnedých nádob na stojiská (v počte 110 
ks). Od januára 2021 nastala zmena systému zberu 
textilu, pričom bolo po celom meste rozmiestnených 
35 ks nádob na textil a šatstvo. Od apríla 2021 bol 
zavedený aj zber elektroodpadu prostredníctvom  
7 ks červeno-bielych kontajnerov. Veľkým úspechom 
pre mesto Púchov bolo zapojenie sa do súťaže vy-
hlásenej SAŽP a MZP SR - Enviromesto, kde sme 
postúpili do ďalšieho kola a po prezentácii všetkých 
mestských EnviroAktivít za posledné dva roky sme 
získali cenu v jednej zo súťažných kategórií. Odo-
vzdávanie cien bolo pre zlú epidemiologickú situáciu 
preložené na rok 2022. 

Novoročný príhovor primátorky
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Mesto prevzalo v roku 2021 niekoľko veľmi význam-
ných ocenení, a to napríklad: najvyššie ocenenie 
Združenia ZPOZ Človek-človeku v SR - ZLATÉ SRDCE 
- pre kolektív Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) 
pri MsÚ Púchov. Získali sme aj MEDAILU ZA SPOLU-
PRÁCU III. STUPŇA, a to za perfektnú a profe sionálnu 
organizáciu 13. ročníka Slovenského SUPERPOHÁRA 
2019 a aktívnu spoluprácu dobrovoľným hasičmi. 
A Mesto Púchov opäť stálo na stupňoch víťazov pri 
preberaní významného ocenenia ZLATÉ VEDRO, za 
2. miesto v riešení podnetov obyvateľov v platforme 
Odkaz pre starostu. Toto ocenenie je tým najlepším 
ukazovateľom a dôkazom toho, ako Mesto Púchov 
komunikuje so svojimi občanmi a plní ich opodstat-
nené požiadavky. 

V roku 2021 sa mesto Púchov stalo výlučným vlast-
níkom nielen verejného osvetlenia, keď sa podarilo 
ukončiť spoluprácu s firmou FINMOS, ale aj stoper-
centným vlastníkom spoločnosti Autobusová dopra-
va Púchov, a.s. V tejto oblasti nás čakajú výzvy do ďal-
ších mesiacov: rekonštrukcia verejného osvetlenia  
a projekt bezplatnej MHD v Púchove pre všetkých 
(teda nielen aktuálny bezplatný režim pre študentov 
a seniorov). 

Aj rok 2021 sa niesol v duchu sociálnej pomoci 
občanom nášho mesta, kde sme počas celého roka 
intenzívne zabezpečovali pomoc pre tých najzra-
niteľnejších z nás. Pomáhali nám pritom aj členovia 
Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, za čo im 
patrí veľká vďaka. Z týchto aktivít spomeniem as-
poň: zabezpečovanie nákupov potravín pre seniorov  
a osamelých občanov, využitý bol v plnom rozsahu 
aj transparentný účet mesta, z ktorého sme finančné 
príspevky venovali tým, ktorých pandémia finančne 
zasiahla. Celkovo sa podarilo vyzbierať do dnešného 
dňa takmer 15.000 eur. Ďakujem.

Aj decembrové zasadnutie mestského zastupi-
teľstva bolo o sociálnej pomoci občanom, ktorú sme 
od tohto roka rozšírili zvýšením podpory rodičom pri 
narodení dieťaťa z pôvodných 200 eur pri prvorode-
nom Púchovčanovi na 300 eur a zo 100 eur na 200 
eur pri každom ďalšom narodenom Púchovčanovi. 
Veľký úspech zaznamenala naša novinka - sociálna 
prepravná služba „sociálny taxík“, ktorú využívajú ob-
čania mesta naplno. V tejto službe budeme pokračo-
vať aj naďalej, rovnako ako v obedoch za 1 euro pre 
seniorov a zdravotne postihnutých. V tejto súvislosti 
je dôležité spomenúť, vzhľadom na to, že v meste 

nemáme nemocnicu, museli sme sa hlavne v prvej 
polovici roka vysporiadať, a to doslovne, vlastnými 
silami s covid testovaním a tiež očkovaním nielen pre 
obyvateľov nášho mesta, ale celého okresu. 

S nesmiernym potešením môžem konštatovať, že 
mesto Púchov v predchádzajúcom roku zabezpeči-
lo navýšenie mestského o rozpočtu o cca 4 milióny 
eur, a to z dôvodu získania a zazmluvnenia projektov 
financovaných z externých zdrojov. Hovorím o pro-
jektoch, ktoré budú financované z grantov, dotácií 
či podpory zo ŠFRB. Ide najmä o projekty: výstavba 
kompostárne, nájomných bytov na Kolonke, pod-
pora opatrovateľskej služby, tiež podpora dobrovoľ-
ných hasičských zborov, nové knihy a pod. Ak všetko 
pôjde ako má v aktuálne rozbehnutých procesoch, 
tak je pred nami aj projekt nového autobusového 
nástupišťa v Púchove a možno aj nové autobusy, 
podpora kultúrnych inštitúcií a veľké nádeje vkladá-
me do projektu mestských jaslí. Do všetkých týchto 
projektov sme sa v roku 2021 zapojili a pevne verí-
me, že budú úspešné. Som nesmierne hrdá na celý 
tím pracovníkov mestského úradu, ktorí sa svojou 
usilovnou prácou zapojili do tejto činnosti získavania 
finančných prostriedkov z externých zdrojov. 

Zlá pandemická situácia nám nedovolila oslá-
viť veľké jubileá, ktoré si pripomenulo napríklad: 
naše úspešné Centrum voľného času Včielka (60. 
výročie), Folklórny súbor Váh (50. výročie), 40. vý-
ročie Materskej školy Mládežnícka či ďalšie výročia 
divadelných súborov, fungovania kina v Púchove  
a iné. Lavírovať medzi opatreniami štátu a zároveň 
umožniť aspoň ako takú oslavu pre ľudí a neohro-
ziť ich zdravie, je nesmierne ťažké. Nemohli sme ani 
naplno osláviť Dni mesta Púchov a všetky jarmo-
ky v meste, tak ako sme boli zvyknutí po iné roky,  
a to mi je nesmierne ľúto. Stihli sme však usporiadať 
slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na 
ktorom sme udelili výnimočné ocenenia pre výni-
močných ľudí: pani Emíliu Čibenkovú a pána Mila-
na Húževku. Bolo mi cťou odovzdať ich rodinným 
príslušníkom ocenenie Čestný občan mesta Púchov 
- In memoriam práve týmto úžasným osobnostiam. 
Na tejto slávnosti sme si pripomenuli aj 30. výročie 
vzniku a založenia Mestskej polície v Púchove. Ne-
vzdávame to však a v nastávajúcom čase verím, že 
pôjdeme aj v oblasti kultúry naplno. Je totiž dôležité 
veriť a zostať človekom, hoci pre všetkých nás je toto 
obdobie už veľmi vyčerpávajúce. Už Aristoteles po-

vedal, že: „Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by 
sme zákony.“ 

Prvý január bol zároveň štátnym sviatkom. Pripo-
menuli sme si 29. výročie vzniku samostatnej Sloven-
skej republiky. Deň, kedy si máme uvedomiť hrdosť 
na svoju štátnu príslušnosť a pričiniť sa aspoň malým 
gestom o zvýšenie národného a štátneho povedo-
mia. Viem, že je to ťažké, ale nedajme sa vtiahnuť 
do šíriacej sa zloby a nenávisti, ktoré vládnu nielen 
v spoločnosti a na sociálnych sieťach, ale aj v me-
dziľudských vzťahoch. Georg Bernard Shaw pove-
dal, že: „Morálka národa a charakter ľudí sa podobajú 
zubom. Čím sú skazenejšie, tým viac to bolí, keď sa ich 
niekto dotkne.“ 

Vážim si prácu všetkých kolegov na mestskom úra-
de, mestskej polície, mestskej knižnice, všetkých ko-
nateľov a pracovníkov mestských spoločností, ktorí 
častokrát v krízových situáciách dokázali, ako im na 
meste záleží a za to všetko im patrí naše poďakova-
nie. Ďakujem aj všetkým zodpovedným poslancom 
mestského zastupiteľstva, ktorí si napriek pandémii 
plnili svoje povinnosti a často aj mimo rozsahu svojej 
náplne práce vychádzali občanom v ústrety, v snahe 
zlepšiť im život v našom meste. Poďakovanie patrí 
Vám všetkým, ktorí ste sa zapájali do pomoci mestu 
i do jeho rozvoja, všetkým pedagógom i nepedago-
gickým pracovníkom v školských zariadeniach, ktorí 
aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii nielen 
bojovali s opatreniami a karanténami, a zabezpečo-
vali výchovnovzdelávací proces našim deťom, ale 
zapájali sa do nových projektov na skrášlenie škol-
ského prostredia a zefektívnenie výučby. Ďakujem 
externým spolupracovníkom, všetkým seniorom 
a seniorským organizáciám pôsobiacim v meste 
Púchov, ktorí to práve teraz majú naozaj veľmi ťaž-
ké a napriek tomu zostávajú plní optimizmu. Veľké 
ďakujem posielam zdravotníkom, dobrovoľníkom, 
pracovníkom v prvej línii za všetko, čo pre nás robia  
s vypätím svojich síl. 

Vážení Púchovčania, milí spoluobčania, prajem 
Vám v novom roku 2022 hlavne veľa zdravia, bez-
podmienečnej lásky a Božieho požehnania. Ako po-
vedal Albert Einstein: „Jestvujú iba dva spôsoby, ako 
prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. 
A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“ Ostáva mi ešte 
dodať: „zázračný“ život, veľa lásky a radosti do Vašich 
sŕdc, a v neposlednom rade: „Pokoj ľuďom dobrej 
vôle!“       Katarína Heneková

mesta Púchov Kataríny Henekovej
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Projekt pomôže z ekonomického hľadiska širšiemu 
regiónu. Pre energetikov ide o technicky veľmi ná-
ročnú výzvu za takmer štyri milióny eur. Hoci všetko 
prebieha v súlade so zákonom, u niektorých jednot-
livcov sa uloženie kábla nestretáva s pochopením.

Energetická spoločnosť Stredoslovenská distri-
bučná (SSD) rozbieha v týchto dňoch pri Púchove 
mimoriadne dôležitú investičnú akciu vo výške ne-
celých štyroch miliónov eur. Jej cieľom je priviesť do 
lokality vyšší elektrický výkon, vďaka ktorému bude 
možné významne rozšíriť priemyselnú výrobu. SSD 
preto vybuduje nové podzemné vedenie veľmi vyso-
kého napätia.

„Fabrika potrebuje pre väčšiu produkciu aj oveľa 
vyšší elektrický výkon. Súčasná kapacita distribučnej 
siete ho nedokáže pokryť, takže vybudujeme nový 
trojkilometrový prívod na úrovni 110-tisíc voltov. 
Bude to najdlhšie podzemné vedenie tohto typu na 
území Slovenska,“ priblížil význam a rozsah projektu 
Slavomír Vaš, projektový manažér kľúčových investí-
cií v SSD.

Všetko dajú do pôvodného stavu
Podzemné káblové vedenie bude mať ochranné 

pásmo v rozsahu jedného metra na každú stranu  
a bude prechádzať prevažne v trase ochranného pás-
ma existujúceho vzdušného vedenia vysokého napä-
tia, takže dotknuté pozemky nijako nezaťaží.

„Prechádzame len cez polia v extraviláne Beluše, 
Horných a Dolných Kočkoviec. Počas výkopových 
prác a ukladania kábla treba počítať s určitými ob-
medzeniami, ale po ukončení výstavby bude možné 
polia obhospodarovať rovnako ako predtým,“ ubez-
pečil S. Vaš. Reagoval tak aj na nespokojnosť niek-
torých majiteľov dotknutých pozemkov.

Energetici sú podľa zákona o energetike povin-
ní uviesť zasiahnuté parcely do pôvodného stavu.  
V prípade, ak to nebude možné, čo sa v tomto prí-
pade podľa SSD neočakáva, majú vlastníci právo na 
primeranú finančnú náhradu podľa znaleckého po-
sudku.

Výkop pre uloženie kábla veľmi vysokého napätia 
bude hlboký dva metre a široký štyri metre, pričom 

sa bude postupne zužovať na dva metre. Vo via-
cerých úsekoch využije stavebník riadený pretlak 
popod zem. Najdlhší, pod železničnou traťou, bude 
dlhší ako 90 metrov. Vybudovanie novej trasy si vyža-
duje aj niekoľko výrubov.

Dotiahnu prívod pre novú obytnú štvrť
„Počas realizácie postupujeme podľa zákona  

o energetike a právoplatného stavebného povole-
nia. Uvedomujeme si, že energetické líniové stavby 
majú dopad i na niektorých súkromných vlastníkov. 
Pri stavbách v extraviláne nám zákon umožňuje bu-
dovať distribučnú sústavu aj bez ich priameho súh-
lasu. Ak by nám zákon toto neumožňoval, výstavba 
sietí by bola v súčasnosti výrazne ohrozená,“ vysvetlil 
Milan Miškár, poverený riaditeľ divízie energetických 
aktív v Stredoslovenskej distribučnej. „Podľa záko-
na majú, samozrejme, majitelia pozemkov nárok na 
kompenzáciu, no predpokladáme, že po ukončení 
prác uvedieme všetko do pôvodného stavu. Na dru-
hej strane je potrebné si uvedomiť, že ide o význam-
nú investíciu s pozitívnym dopadom pre obyvateľov 
celého regiónu,“ dodal.

Súčasťou investície bude aj vybudovanie nového 
vedenia vysokého napätia pre plánovanú individu-
álnu bytovú výstavbu pri vstupe do Púchova. Ener-
getici predpokladajú, že výkopové práce potrvajú do 
konca marca budúceho roka. Nové vedenie pre fab-
riku by chceli spustiť do skúšobnej prevádzky v júli. 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., 
(SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysoké-
ho, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distri-
búciu elektriny na území Banskobystrického, Žilin-
ského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 
35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napá-
jajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem. 

Stredoslovenská distribučná, a. s., 
foto: Slavomír Flimmel 

Tesne pred koncom kalendárneho roka 2021, dňa 
29.12.2021, sa konalo „mimoriadne“ zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, prvýkrát online formou. 
Cieľom jeho zvolania bolo v nadväznosti na v de-
cembri 2021 schválený a účinný zákon o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady, podporiť vlastníkov 
a prevádzkovateľov športových zariadení v meste 
a aspoň čiastočne v neľahkej pandemickej situácii 
odľahčiť ich finančné náklady. Poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Púchove sa s predloženým návrhom 
stotožnili a na 9. zasadnutí MsZ v roku 2021, schvále-
ním VZN Mesta Púchov č. 13/2021, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 3/2014 o miestnych 
daniach pre mesto Púchov, odsúhlasili s účinnosťou 
od 1.1.2022 zníženie dane pre stavby a nebytové 
priestory alebo ich časti užívané na šport o 10 %. 
Išlo už o ďalšiu úľavu - pomoc v oblasti daní a po-
platkov, keďže v decembri (8.12.2021) poslanci od-
súhlasili s účinnosťou od 1.1.2022 oslobodenie od 

dane z nehnuteľností stavieb slúžiacich na sociálne 
účely (domovy sociálnych služieb, domovy i centrá 
pre seniorov), v snahe pomôcť nielen vlastníkom  
a prevádzkovateľom týchto zariadení, ale aj samot-
ným klientom, aby nedochádzalo z tohto dôvodu  
k navyšovaniu poplatkov pre záujemcov o umiest-
nenie v týchto zariadeniach. Novinkou od tohto roka 
je aj pomoc pre seniorov - vlastníkov psov, keďže sú 
od platenia dane za psa oslobodené aj osoby, ktoré 
majú 65 (vrátane) a viac rokov.                 MsÚ

Závery z MsZ, ktoré sa konalo online dňa 29. 12. 2021

Pri Púchove zakopú do zeme najdlhší kábel 
veľmi vysokého napätia na Slovensku
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Terénna prepravná služba „Sociálny Terénna prepravná služba „Sociálny 
taxík“ si za necelý rok svojej prevádzky taxík“ si za necelý rok svojej prevádzky 
našla u občanov veľkú obľubu, o čom našla u občanov veľkú obľubu, o čom 
svedčí vyťaženosť vozidla a dispečera svedčí vyťaženosť vozidla a dispečera 
tejto služby. Od počiatku jej fungo-tejto služby. Od počiatku jej fungo-
vania – 1.2.2021 – až do konca kalen-vania – 1.2.2021 – až do konca kalen-
dárneho roka 2021 (31.12.) absolvoval dárneho roka 2021 (31.12.) absolvoval 
šofér a zároveň dispečer prepravnej šofér a zároveň dispečer prepravnej 
služby s klientmi 723 jázd, pri ktorých služby s klientmi 723 jázd, pri ktorých 
sa najazdilo spolu 6 600 km. Stálych  sa najazdilo spolu 6 600 km. Stálych  
i nových 93 klientov sociálneho taxíka i nových 93 klientov sociálneho taxíka 
v roku 2021 využilo prepravnú službu v roku 2021 využilo prepravnú službu 
najmä na cestu k lekárovi či do zdra-najmä na cestu k lekárovi či do zdra-
votníckeho zariadenia (najčastejšie votníckeho zariadenia (najčastejšie 
NsP Považská Bystrica, NsP Ilava, FN NsP Považská Bystrica, NsP Ilava, FN 
Trenčín, FN Martin, FN Nitra, Nemoc-Trenčín, FN Martin, FN Nitra, Nemoc-
nica Kramáre – Bratislava a i.). Sociálny nica Kramáre – Bratislava a i.). Sociálny 
taxík si klienti môžu objednať vždy deň taxík si klienti môžu objednať vždy deň 
vopred na mobilnom telefónnom čís-vopred na mobilnom telefónnom čís-
le dispečera (0904 370 525), ktorý im le dispečera (0904 370 525), ktorý im 
zabezpečí odvoz tam i naspäť podľa zabezpečí odvoz tam i naspäť podľa 
aktuálnej potreby klienta. Tí môžu vy-aktuálnej potreby klienta. Tí môžu vy-
užiť tiež darčekové poukazy v hodnote užiť tiež darčekové poukazy v hodnote 
5 eur (5 jázd, 1 jazda = 1 euro, pozn. 5 eur (5 jázd, 1 jazda = 1 euro, pozn. 
red.), ktoré je možné zakúpiť si priamo red.), ktoré je možné zakúpiť si priamo 
u šoféra sociálneho taxíka alebo v kan-u šoféra sociálneho taxíka alebo v kan-
celárii prvého kontaktu - pokladni MsÚ celárii prvého kontaktu - pokladni MsÚ 
Púchov.Púchov.

Terénna prepravná služba „Sociálny Terénna prepravná služba „Sociálny 
taxík“ je určená pre všetkých občanov taxík“ je určená pre všetkých občanov 
s trvalým alebo prechodným poby-s trvalým alebo prechodným poby-
tom v meste Púchov s preukazom ŤZP  tom v meste Púchov s preukazom ŤZP  
a seniorov nad 65 rokov (vrátane oso-a seniorov nad 65 rokov (vrátane oso-
by, ktorá v roku, kedy o túto službu by, ktorá v roku, kedy o túto službu 

požiadala, dovŕši 65 rokov), dostupná požiadala, dovŕši 65 rokov), dostupná 
každý pracovný deň (od pondelka do každý pracovný deň (od pondelka do 
piatku) v čase od 6:30 hod. do 14:30 piatku) v čase od 6:30 hod. do 14:30 
hod.hod.

Primátorka mesta, Katarína Hene-Primátorka mesta, Katarína Hene-
ková, uvádza: „Osobne ma veľmi teší ková, uvádza: „Osobne ma veľmi teší 
úspech a záujem o túto sociálnu služ-úspech a záujem o túto sociálnu služ-
bu zo strany občanov, ktorá pomoc bu zo strany občanov, ktorá pomoc 
smeruje práve tým najzraniteľnejším smeruje práve tým najzraniteľnejším 

- seniorom a osobám s telesným po-- seniorom a osobám s telesným po-
stihnutím či obmedzeným pohybom. stihnutím či obmedzeným pohybom. 
Je evidentné, že bolo dobré rozhod-Je evidentné, že bolo dobré rozhod-
nutie zo strany poslancov MsZ schvá-nutie zo strany poslancov MsZ schvá-
liť túto pomoc pre občanov. Mesto liť túto pomoc pre občanov. Mesto 
Púchov bude v tejto novinke – službe Púchov bude v tejto novinke – službe 
pre občanov pokračovať aj tento rok, pre občanov pokračovať aj tento rok, 
keďže sa nám podarilo opäť uzavrieť keďže sa nám podarilo opäť uzavrieť 
zmluvu so Slovenským Červeným zmluvu so Slovenským Červeným 

krížom na výpožičku špeciálne upra-krížom na výpožičku špeciálne upra-
veného motorového vozidla, s ktorou veného motorového vozidla, s ktorou 
organizáciou v tejto službe občanom organizáciou v tejto službe občanom 
spolupracujeme. Poďakovanie patrí spolupracujeme. Poďakovanie patrí 
vedúcej oddelenia Daniele Gabrišovej vedúcej oddelenia Daniele Gabrišovej 
a všetkým pracovníkom oddelenia  a všetkým pracovníkom oddelenia  
a, samozrejme, ochotnému šoférovi  a, samozrejme, ochotnému šoférovi  
a dispečerovi Marekovi Ďuríkovi.“a dispečerovi Marekovi Ďuríkovi.“

-lk- -lk- 

„Sociálny taxík“ je pre Púchovčanov veľkým prínosom 

KÚPELE V REGIÓNE
V REŽIME OP (OČKOVANÝ, PREKONANÝ)

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom zazmluvneného mesta / obce v rámci akcie Kúpele v regióne.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

od 17.12.2021

50% 

zľava 

www.kupele-teplice.sk

Vyskúšajte jedinečné účinky termálnej vody nášho najobľubenejšieho bazéna

Sina - Hammam
v čase od 13:00 do 17:30 hod. denne 

Rezervácie 
a predaj procedúr 
v budove Kaštieľ:   
PO - NE:    9:00-17:30 hod.
+421/32/6514 140 (775) 

Termálny bazén SINA

* Zmena režimu vstupov je vyhradená 
a riadi sa podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a nastavenia RÚVZ.

V zmysle platných nariadení RÚVZ v režime 
OP sa každý neubytovaný klient pri zakúpení 
procedúry musí preukázať dokladom 
overujúcim splnenie podmienok režimu OP.
Pri vstupe na procedúru sa klient musí 
preukázať platným poukazom zakúpeným              
v Predaji procedúr a dokladom overujúcim 
totožnosť a splnenie podmienok režimu OP.

Vstup si treba zakúpiť v kancelárii Predaja procedúr.

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby sa podáva osobne na Mestskom úrade 
Púchov, alebo telefonicky minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase  

6:30 hod – 14:30 hod na telefónnom čísle 0904 370 525

SOCIÁLNA SLUŽBA PRE OBČANOV S TRVALÝM ALEBO PRECHODNÝM POBYTOM V MESTE PÚCHOV

SOCIÁLNY 
TAXÍK
MESTA PÚCHOV

0904 370 525 

KTO A KAM MÔŽE TAXÍK VYUŽÍVAŤ?
osoby odkázané na individuálnu prepravu (ŤZP, osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom)

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukazujú sa posudkom 
od ÚPSVaR alebo preukazom ŤZP)

od 1.7.2021 aj občania/seniori nad 65 rokov

taxík Vás odvezie k lekárovi, na úrady, do lekárne

ÚHRADA ZA PREPRAVNÚ SLUŽBU SA URČUJE SUMOU:
1,00 € za jednu jazdu pre jednu osobu v meste Púchov 
                (nastúpenie / vystúpenie) 
0,50 € za každý kilometer mimo mesta Púchov 
1,00 € / hod. sa určuje úhrada za stojné počas 
             prepravy mimo územia mesta

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU.

PRACOVNÉ DNI  6:30 -14:30 Viac informácií na tel. čísle  0904 370 525
alebo na www.puchov.sk

NOVINKA 
DARČEKOVÝ POUKAZ 

v hodnote 5 €
Zakúpite priamo u šoféra 
sociálneho taxíka, alebo 

v kancelárii prvého 
kontaktu MsÚ Púchov
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Polícia informuje

Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca december 2021 uskutočnili 
prís lušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenči-
anskom kraji celkom 233 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 89, technických zása-
hov. Nasledovalo 56 výjazdov k dopravným neho-
dám, 52 zásahov pri požiaroch a 12 ekologických 
zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého 
mesiaca vykonali 20 požiarno-previerkových cvičení 

a 4 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasa-
hovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 
mesiac december vyčíslené na 70.600 eur. Uchráne-
né hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušní-
kov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 660.000 eur.           KR HaZZ Trenčín 

V decembri hasičov v Trenčianskom kraji 
zamestnali najmä technické zásahy

Hasičov v Trenčianskom samosprávnom kraji zamestnali v decembri najmä technické zásahy. 
FOTO: KR HaZZ Trenčín

Hliadka oddelenia železničnej polície Trenčín bola 
vyslaná na preverenie oznámenia na Železničnú sta-
nicu Považská Bystrica, odkiaľ telefonovalo poškode-
né 18-ročné dievča. 

To oznámilo, že jej mal byť vo vlaku na trase Tren-
čín – Považská Bystrica, odcudzený jeden pár. Tieto 
si nechala bez dozoru v jednom z vozňov, pričom pri 
nej sedel neznámy muž, ktorého železničnej polícii 
podrobne popísala.

Hliadka železničnej polície sa presunula do želez-
ničnej stanice Púchov, kde bol na II. nástupišti kon-
trolovaný neznámy muž, ktorý zodpovedal popisu 
poškodenej. Ten nemal pri sebe žiadne doklady. 
Vzhľadom k tomu, že nebolo možné tohto muža na 
mieste stotožniť, bol v zmysle zákona predvedený 
na Oddelenie železničnej polície Púchov, kde bolo 
zistené, že ide o 37-ročnému muža srbskej národ-
nosti. Tento muž mal pri sebe snowbordové topán-
ky, pričom uviedol, že si ich malo zabudnúť vo vlaku 
nejaké dievča. Tieto topánky mal zobrať v úmysle si 
ich ponechať. Za toto konanie bola mužovi uložená 
bloková pokuta.

Navyše však bolo políciou zistené, že po tomto 
mužovi je vyhlásené Schengenské pátranie z dôvo-
du odopretia vstupu alebo pobytu v schengenskom 
priestore občanom tretích krajín. 37 ročného muža 
zo Srbska si teda prevzali príslušníci Úradu hraničnej 

a cudzineckej polície v Banskej Bystrici.
Polícia upozorňuje cestujúcich vo vlakoch, aby si 

dávali pozor na svoje veci a nenechávali ich bez do-
zoru. Peňaženku, osobné doklady, mobilný telefón, 
ale aj všetky cenné veci majte vždy pri sebe. Nikdy 
ich nenechávajte bez dozoru. Podľa možnosti využí-
vajte ochrany svojich vecí - uzávery, zipsy, viacnásob-
né istenie a podobne.

Dávajte si pozor aj na tých, ktorí sa s Vami z ničoho 
nič začnú rozprávať, hoci aj o cestovaní. Možno sa len 
snažia odpútať vašu pozornosť. Pozor si dávajte aj na 
komunikáciu z okna vlaku na staniciach. Priestor za 
sebou v tej chvíli nemáte pod kontrolou.

N e b e z p e č -
né môže byť 
aj cestovanie 
v noci, vtedy 
ak sa to dá, 
je lepšie, keď 
n e c e s t u j e t e 
vo vlaku sám. 
O d p o r ú č a m e 
tiež vyhnúť sa 
alkoholu, otu-
puje pozornosť 
a láka zlodejov.

KR PZ Trenčín

Hľadaný Srb ukradol vo vlaku snowboardové 
topánky, chytili ho na stanici v Púchove

Poverený policajt Obvodného oddelenia Poli-
cajného zboru v Púchove vzniesol obvinenie 35 
ročnému mužovi z Púchova za prečin poškodzo-
vania cudzej veci. 

Muž mal vojsť vo večerných hodinách v meste 
Púchov do herne a po zaregistrovaní sa mal pre-
sunúť k výhernému terminálu videohry. Približne 
po pol hodine  po tom, ako nič nevyhrával, mal 
udrieť do monitora uvedeného terminálu a z her-
ne odísť.  Svojím konaním mal spôsobiť škodu vo 
výške 782,50 eura. Obvinený muž bol v minulosti 
už 11-krát súdne trestaný. V prípade preukázania 
viny mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden 
rok.           KR PZ Trenčín

Rozbil monitor...

Okresný dopravný inšpektorát evidoval k 31. de-
cembru 2021 v Púchovskom okrese 19.466 osob-
ných motorových vozidiel. Medziročne ich počet 
v okrese Púchov stúpol o 471. Vyplýva to zo štatis-
tík evidencie vozidiel Prezídia Policajného zboru.

Dopravné inšpektoráty evidovali ku koncu mi-
nulého roka v Trenčianskom samosprávnom kraji 
260.792. Ich počet stúpol medziročne o 5078. 
Najviac osobných motorových vozidiel evidova-
li v okrese Prievidza (58.237), najmenej (12.011)  
v Myjavskom okrese.

V evidencii dopravných inšpektorátov bolo ku 
koncu minulého roka na Slovensku 2.493.183 
osobných motorových vozidiel. Medziročne ich 
počet stúpol o 53.197. Najviac osobných automo-
bilov bolo v evidencii v Bratislavskom samospráv-
nom kraji (451.455), najmenej v Trenčianskom 
samosprávnom kraji.                (r) 

Za rok pribudlo 
v okrese 471 áut

Polícia vzniesla obvinenie 33-ročnému mužovi 
z Ukrajiny pre prečin ohrozenia pod vplyvom ná-
vykovej látky. Obvinený muž mal v nočných ho-
dinách viesť osobné motorové vozidlo od mesta 
Púchov smerom na obec Beluša. Následne z cesty 
pre motorové vozidlá mal odbočiť na poľnú ces-
tu, čo si všimla policajná hliadka Obvodného od-
delenia PZ Púchov. Tá vodiča zastavila a podrobila 
dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 1,48 
promile. Pri opakovanej dychovej skúške mu na-
merali 1,50 promile.

Obvinený bol umiestnený v cele policajného 
zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí 
za tento skutok trest odňatia slobody až na jeden 
rok.              KR PZ Trenčín

Ukrajinec si zavaril
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Čo sa v meste 
zreal izovalo 
v roku 2021?

Rekonštrukcia ZUŠ a verejného 
priestranstva pred budovou školy

Rekonštrukcia podkrovia Základnej 
umeleckej školy Púchov

Obnova kuchyne Materskej školy 
Lienka na Ul. 1. mája

Prinášame fotoreportáž vybraných investičných akcií 
mesta, rekonštrukcií a opráv stavieb a zariadení mesta, 
mestských spoločností a škôl, ktoré boli financované  
z rozpočtu mesta a tiež z rôznych projektov.

Foto: Slavomír Flimmel a MsÚ Púchov 

Obnova priestorov a zariadenia  
kuchyne Domu kultúry Hoštiná

Rekonštrukcia zasadačky v budove 
mestského úradu
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Oprava chodníkov na uliciach  
Okružná a Mládežnícka

Rekonštrukcia komunikácie 
v Nosiciach

Oprava cesty a parkoviska pred  
cintorínom v Horných Kočkovciach

Rekonštrukcia Ulice Terézie Vansovej 

Oprava komunikácie na Hoštínskej 
ulici Oprava cesty na Vieske
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Rekonštrukcia oplotenia cintorína 
Hrabovka

Rekonštrukcia Domu smútku 
v Horných Kočkovciach Obnova hlavného kríža na cintoríne

Osem nových autobusových prístreškov:  
Gorazdova, Hollého, Komenského, Hoštínska, 
Horné Kočkovce, Vsetínska a Nové Nosice

Oprava strechy Hasičskej zbrojnice 
DHZ Púchov

Nová veža hasičskej zbrojnice  
v Horných Kočkovciach
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Vybudovanie Tenisovej klubovne 
v areáli MŠK

Rekonštrukcia priestoru sauny MŠK v rozsahu 
190 m² a zníženie energetickej náročnosti  
objektu plavárne

Obnova detského ihriska 
v Nových Nosiciach

Nové detské ihrisko v Europarku Obnova detského ihriska 
na Štefánikovej ulici

Nový atletický ovál a úprava  
športového areálu ZŠ Mládežnícka
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Obnova a doplnenie vozového parku  
a zariadení v PTSM, s.r.o.

Obnova a doplnenie vozového parku  
a zariadení v PTSM, s.r.o.

Nové kontajnery na separáciu  
elektroodpadu a bioodpadu

Nákup troch mestských autobusov  
Púchovské včely a Púchovská žabka

Nové polopodzemné kontajnery na uliciach 
Obrancov mieru, Mojmírovej, Mládežníckej, 
Námestí slobody a Chmelinci

Mestská knižnica - vynovené priestory 
pre deti a takmer 600 nových kníh
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Realizácia prístupovej cesty 
ku amfiteátru na Lachovci

Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky 
na Ulici Ferka Urbánka

Vytvorenie 17 parkovacích miest na uliciach 
Mojmírova, Chmelinec a Námestí slobody

Vybudovanie nových parkovacích 
miest na Štefánikovej ulici

Obnova vodorovného dopravného 
značenia

Renovácia lavičiek na pešej zóne  
a v ďalších mestských častiach
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Začiatok rekonštrukcie amfiteátra 
na Lachovci

Spustenie sociálneho taxíka – pomoc 
seniorom a osobám ZŤP

Podpora obyvateľov:
- podpora seniorov 65 a 65+ - oslobodenie  
od dane za psa, rozvoz respirátorov,

- podpora rodín – zvýšenie príspevku pri  
narodení dieťaťa 300 eur pri prvorodenom  
a 200 eur pri každom ďalšom dieťati,

- podpora bývania - vyplatenie individuálnej 
podpory na bývanie pre Púchovčanov,

- potravinová a finančná pomoc  
z transpa rentného účtu pre občanov  
v tiesni a zasiahnutých pandémiou.

Začiatok prestavby dvoch budov 
na Kolonke na sociálne bytovky

Na jeseň 2022 vznikne 36 mestských 
nájomných bytov

Mesto minulý rok rozhodlo o viacerých  
opatreniach na pomoc Púchovčanom.

Podpora podnikateľov:
- oslo bodenie od poplatku za terasy  
a zníženie nájomného v mestských priesto-
roch počas mimoriadnej situácie,

- oslobodenie od dane na stavby slúžiace na 
sociálne účely (domovy sociálnych služieb,  
centrá pre seniorov),

- zníženie dane pre stavby a nebytové  
priestory alebo ich časti užívané na šport  
o 10 percent.
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MORAVSKÁ 11  PÚCHOV  

KOMPLETNÉ
DIOPTRICKÉ 
OKULIARE

69€IBA

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

MERANIE ZRAKU ZADARMO

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 11.1.
Polievka: Fazuľová s rezancami 
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
varené zemiaky
2.Diabolská pochúťka z morčacieho 
mäsa, dusená ryža 
Streda: 12.1.
Polievka: Frankfurtská s párkom 
1.Šarišský bravčový závitok, štuchané 
zemiaky, obedový šalát 
2.Kurací stehenný steak na cvikľovom 
rizote s parmezánom a chrenom
Štvrtok:13.1.
Polievka: Slepačí vývar s rezancami 
1.Kuracia kapsa naplnená nivou  
a špenátom na smotane, dusená ryža 
2.Bravčové karé v horčicovej omáčke, 
varené zemiaky
Piatok: 14.1.
Polievka: Hubová na kyslo 
1. Hovädzia roštenka „Esterházy“,  
dusená ryža
2. Zapekaný pangasius v syrovom 
cestíčku, zemiaková kaša, tatarská 
omáčka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 11.1. 
Polievka: Tekvicová s opekaným  
chlebom, chlieb 
1. Kuracie soté so zeleninou, dusená ryža 
2. Zemiaková baba s údeným mäsom, 
zákysanka
3. Kurací plátok prírodný, opekané  
zemiaky americké, horčic. dresing 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 12.1. 
Polievka: Slepačia s rezancami, chlieb  
1. Vyprážaná krkovička . zemiak. kaša, 
steril. uhorka
2. Dusená anglická zelenina, varené 
zemiaky, volské oko 
3. Kurací plátok prírodný, opekané  
zemiaky americké, horčic. dresing 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 13.1. 
Polievka: Hrachová s údeným mäsom, 
chlieb   
1. Kurací gyros, cesnak. dresing, ryža  
s pórom 
2. Špagety s tuniakom 
3. Kurací plátok prírodný, opekané  
zemiaky americké, horčic. dresing 
4. Pizza podľa vlastného výberu

Piatok: 14.1. 
Polievka: Paradajková so syrom  
a cestovinou, chlieb  
1. Údená krkovička pečená, hrachová 
kaša, chlieb
2. Pečené tvarohové buchty 
3. Kurací plátok prírodný, opekané  
zemiaky americké, horčic. dresing 
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 11.1.
Hrachová s párkom, chlieb  
Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou  
Mexický guláš s hráškom, ryža, strúhaný 
syr   
Streda: 12.1.
Tekvicový krém so zázvorom  
a s opraženými semienkami   
Tagliatelle s kúskami kuracieho mäska so 
smotanovo-šampiňónovou omáčkou   
Obrátený rezeň, varené zemiaky, čalamáda
India: Maslové kuracie mäsko, basmati 
ryža, zeleninový šalát 
Štvrtok: 13.1.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami  
a zeleninkou   
Kuskus so zeleninou a tofu  
Čevabčiči, zemiakové pyré, cibuľka, 
horčica 
Piatok: 14.1.
Šošovicová nakyslo so zemiakmi, chlieb    
Vyprážané pirohy plnené makom  
Mäsko 2 farieb ( kuracie/br. panenka),   
½ ryža , ½ opekané zemiaky, zel.  príloha
India: ,,Seekh kabab rolls´´, zeleninový 
šalát 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 11.1.
Polievka: Hrachová s párkom, chlieb
Cesnaková so šunkou a syrom, krutóny 
1. Kuracie prsia Caprese, dusená ryža, 
kapustový šalát 
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa
3. Parené buchty s čučoriedkami  
a tvarohom
Streda: 12.1.
Polievka: Zemiakový krém so slaninkou, 
chlebové krutóny
Slepačí vývar s cestovinou 
1. Kuracie soté so šampiňónmi,  
bylinková ryža 
2. Bačovský rezeň, štuchané zemiaky  
s pórom, kyslá uhorka 
3. Zapekaná brokolica so syrom, varené 
zemiaky 
Štvrtok: 13.1.
Polievka: Boršč, chlieb 
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami 
1. Kurací steak Rossini, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Jelenie stehno na dubákovej omáčke, 
štuchané zemiaky so slaninou 
3. Grilovaný Hermelín na listovom šaláte, 
pečivo 
Piatok: 14.1.
Polievka: Hŕstková polievka, chlieb 
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami
1. Kurací špíz so zeleninou, americké 
zemiaky
2. Hovädzie varené s chrenovou omáčk-
ou, parená knedľa 
3. Vyprážané rybie filé, zemiakové pyré, 
čalamáda

                                             “Prajeme dobrú chuť.”
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Milí Púchovčania, čitatelia novín, skôr ako Vám 
ponúknem rekapituláciu činnosti výboru mestskej 
časti č.7 (Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok), dovoľte, 
aby som Vám vo svojom mene a v mene výboru po-
prial v Novom roku veľa síl a šťastia v každodennom 
živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, 
vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie med-
ziľudských vzťahov. Rozdávajme okolo seba dobrú 
náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si 
to čo má naozaj hodnotu.

V podstate celá činnosť výboru sa niesla uplynulý 
rok na vlne pandémie Covidu 19 a v nezmenenom 
počte členov. Výbor sa aj vzhľadom na vývoj pan-
démie nezameral na plánované  osobné prezenčné 
stretnutia – zasadnutia. Ak bolo treba niečo riešiť  
v priebehu roka, riešilo sa to formou individuálnou, 
osobnou, online. Vo februári boli roznesené do do-
mácností dôchodcov nad 65 rokov v obvode cca 
300 ks ochranných respirátorov, ktoré boli obstarané 
mestským úradom. Na jar bola poskytnutá materiál-
na pomoc za pomoci obetavých občanov jednej so-
ciálne slabšej rodine v podobe kombinovaného spo-
ráka a práčky. Priamo v teréne sa dolaďoval projekt 
rekonštrukcie ulice T. Vansovej 2 s obyvateľmi tejto 
cesty (projekt bol úspešne zrealizovaný). Pri príleži-
tosti Dňa Zeme sa výbor pripojil k výzve spoločne za 
čistejší Púchov a uskutočnil pracovnú brigádu v are-
áli pri Váhu, kde bývajú kultúrno - spoločenské akcie. 
V rámci Púchovského kultúrneho leta sa na sklonku 
mesiaca august v tomto spomínanom areáli konala 
obľúbená akcia pre deti – Púchovské kočkoviny, kde 
výbor bol spoluorganizátorom popri Púchovskej kul-
túre, s.r.o. Aby nebolo málo divočiny s Covidom, tak 
ešte aj skutočné divé svine si vybrali za svoje územie 

okolie mestského cintorína v Horných Kočkovciach, 
čoho dôkazom boli „preorané“ niektoré jeho časti. 
Za súčinnosti s vedením mesta a PTSM hľadal výbor 
riešenia na odstránenie tohto stavu, čo sa čiastočne 
aj podarilo. Nevyhnutné bolo prezenčné stretnutie 
výboru v novembri, kde prioritou bolo riešenie sťaž-
nosti na šíriaci sa hluk z firmy Slovdepo, plán činnosti 
VMČ č.7 na rok 2022,  návrhy požiadaviek do rozpoč-
tu pre rok 2022 za obvod č.7, riešenie spolunažívania 
s marginalizovanou skupinou na Kolonke, údržba 
vchodu do podchodu na železničnú stanicu, oprava 
obecného rozhlasu, doplnenie vianočného osvetle-
nia. Škoda, že výbor nemohol vzhľadom na zdravot-
nú a hygienickú situáciu v spoločnosti uskutočniť 

niekoľko tradičných kultúrnych a spoločenských ak-
cií, ktoré v minulosti organizoval vo svojom obvode. 
Chcem ešte pripomenúť, že práca výboru mestskej 
časti nemusí byť totožná s prácou poslancov za ob-
vod. Výbory sú v podstate pomocným orgánom pre 
prácu poslancov a umožňujú byť aktívnymi na ko-
munálnej úrovni viacerým občanom.

Záverom sa chcem srdečne poďakovať vedeniu 
mesta, PTSM, MsP a občanom za pomoc a podporu, 
ktorú nášmu výboru prejavili v priebehu roka 2021. 
Ceníme si Vaše názory, pripomienky, námety, nápa-
dy. Dúfam, že Vašu priazeň si zachováme aj v tomto 
novom roku.

Cyril Crkoň, predseda VMČ č. 7

Uplynulý rok očami výboru mestskej časti č. 7

Novoročný online koncert 

Púchovská kultúra, s.r.o. zorganizovala v nedeľu 9. januára online koncert heli-Púchovská kultúra, s.r.o. zorganizovala v nedeľu 9. januára online koncert heli-
gonkárskej kapely MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI. Vystúpenie skupiny malo cca 1.500 pozre-gonkárskej kapely MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI. Vystúpenie skupiny malo cca 1.500 pozre-
tí, 591 komentárov a 62 zdieľaní. Prebehla i sľúbená súťaž o tričká, CD, USB, ktoré tí, 591 komentárov a 62 zdieľaní. Prebehla i sľúbená súťaž o tričká, CD, USB, ktoré 
darovala výhercom kapela. Informácie o ďalších akciách Divadla Púchov nájdete darovala výhercom kapela. Informácie o ďalších akciách Divadla Púchov nájdete 
na plagáte vpravo.               na plagáte vpravo.               Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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V posledných piatich rokoch som sa v tomto čase  
v rubrike Aktuálne spod Lachovca venoval pravidel-
ne bilancii činnosti VMČ č.1 za aktuálne skončený 
rok. Dnes už ako bývalý predseda môžem len kon-
štatovať, že sme sa ostatný raz pod mojím vedením 
stretli 15. marca 2021, kde sme okrem schválenia 
výročnej správy za rok 2020 a plánu investícií prero-
kovali podnety od občanov.

Z retrospektívneho pohľadu na rozvoj, rok 2021 
nebol pre našu mestskú časť Pod Lachovcom príliš 
štedrý... stihli sme len výmeny dvoch prístreškov na 
autobusových zastávkach a pred Vianocami dodáva-
teľ fa Trník-služby, s.r.o. ukončila prvú etapu rekon-
štrukcie komunikácií vedúcich k amfiteátru na Ilonke 
- chodník z ulice Pod Lachovcom a dodávatelia za-
hájili práce na amfiteátri a vyhliadke Pamäť lesa, ako 
súčasti budúceho mestského lesoparku.

No a teraz o perspektíve na rok 2022. Naplánova-
né investície na rok 2021 sa vplyvom negatívnych 
dopadov pandémie, objektívnych aj subjektívnych 
príčin, realizačne „roztiahli“ do dvoch rokov. Vyššie 
spomenutý amfiteáter a vyhliadka Pamäť lesa budú 
realizačne pokračovať aj v roku 2022. Oprava zvršku 
telesa komunikácie od Hoštínskej k amfiteátru, re-
konštrukcia križovatky Staré pumpy a rekonštrukcia 
časti ulice Komenského s realizáciou chodníka medzi 

križovatkami s Kuzmá-
nyho a Gorazdovu uli-
cou sa celé presúvajú do 
roku 2022. Pozitívnou 
informáciou je, že na 
všetky spomenuté akcie 
sú už uzatvorené zmluvy 
so zhotoviteľmi. Na MSZ 
8.12. sa v rozpočte inves-
tícií schválil aj projekt III. 
etapy kolumbária, vrá-
tane realizácie, na mest-
skom cintoríne, ktorým 
sa krátkodobo zmierni 
problém nedostatku 
hrobových miest. Otvo-
renou ostáva investícia 
na zateplenie ŠKD a telo-
cvične ZŠ Komenského, 
ktorú sme navrhli finan-
covať z fondu obnovy 
EU, podprogram 2 zele-
ná energia... nutná je však aktualizácia PD, aby sme 
boli pripravení na očakávané programové výzvy...

Najkrajšie sviatky roka a Silvester 2021 máme za 
sebou aj s prvými sviatočnými dňami Nového roku 

2022. Dovolím si preto vo svojom mene a v mene 
členov VMČ č.1 zaželať obyvateľom MČ Pod Lachov-
com, ale aj obyvateľom celého mesta a cezpoľným 
čitateľom PN hlavne silné zdravie a úspešný štart do 
nového roku 2022.       Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Retrospektívne o roku 2021 a o perspektívach na rok 2022

Už viac ako tri týždne sú rozsvietené stromčeky 
pred divadlom, ktoré ozdobili seniori púchovských 
spoločenských organizácií a seniori denného centra 
mesta. Pre lockdown si toto miesto s nádychom Via-
noc mohli obyvatelia pozrieť iba ak mali cestu okolo, 
v rámci výnimiek z pandemickej situácie.

Po uvoľnení podmienok z denného vychádzania 
na konci minulého týždňa dostali aktívnejší a aktívni 
členovia DC oznam: „Trošku sa zastavte v tomto pred-
vianočnom zhone. Príďte sa pozrieť na vianočnú at-
mosféru pred divadlom a na stromček, ktorý ozdobili 
niekoľkí členovia DC.“

A veruže niekoľkí prišli. V priebehu hodiny sa vy-
striedalo pri našom stromčeku do šesťdesiat členov. 
Boli milo prekvapení. Každý kto prišiel si našiel pod 
stromčekom aj „JEŽIŠKA.“ Malý praktický darček od 
nášho mesta.

Úprimne ďakujeme nášmu mestu a jeho vedeniu, 
poslancom MsZ, mestskému úradu a pracovníkom 
oddelenia školstva, kultúry a sociálnych veci za toto 
milé predvianočné prekvapenie. Stihli sme si pri do-
držiavaní pandemických opatrení zaželať aj krásne  
a hlavne zdravé Vianoce. To želáme aj vám – všetkým, 
ktorí ste nám pripravili toto milé prekvapenie Hlav-
ne zdravie, radosť, lásku a rodinnú pohodu počas  
Vianoc a v novom roku veľa šťastných dní.

Emília Luhová 

V predpolnočnej chvíli
ku koncu sa chýli
rok starý
preto chcem, aby sme šťastný krok
do nového mali.
 
A v ňom
všetkých
nás obchádzali
zlé chmáry.
 
Na jeho ceste
stretajme len
dobrých ľudí
so srdcom na správnom mieste.
 
Taktiež majme
i toho
zdravia pevného
veľké hrste.
 
Počas roku
nevídajme žiadnu
slzu ľudskom oku,
len radosť šťastie s láskou
kráčať po našom boku.
 
Ako svetlo,
ktoré vytvárajú
ohňostroje, nech
svieti aj plno nádeje.
 
Na lepšie časy
s pocitom kľudu,
aby mohol byť znova vidieť
úsmev v tvárach celého ľudu.

Radko Kurej

Ku koncu sa chýli Ďakujeme za „JEŽIŠKA“
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Počas mesiaca december prebiehala v Mestskej knižnici Vla-Počas mesiaca december prebiehala v Mestskej knižnici Vla-
dimíra Roya literárna súťaž pre deti a mládež s názvom Môj via-dimíra Roya literárna súťaž pre deti a mládež s názvom Môj via-
nočný sen. Do súťaže sa zapojilo celkovo 16 detí, ktoré poslali nočný sen. Do súťaže sa zapojilo celkovo 16 detí, ktoré poslali 
svoje vianočné sny vo forme zimných príbehov, básní a veršo-svoje vianočné sny vo forme zimných príbehov, básní a veršo-
vačiek. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladšie deti vo veko-vačiek. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladšie deti vo veko-
vej kategórii 6-9 rokov a staršie deti a mládež vo veku 10-15 ro-vej kategórii 6-9 rokov a staršie deti a mládež vo veku 10-15 ro-
kov. Mladšie deti sa do súťaže zapojili prevažne s veršovačkami kov. Mladšie deti sa do súťaže zapojili prevažne s veršovačkami 
a básničkami, staršie sa nebáli napísať aj svoje prvé krátke a básničkami, staršie sa nebáli napísať aj svoje prvé krátke 
rozprávky. Spomedzi všetkých krásnych vianočných príbehov rozprávky. Spomedzi všetkých krásnych vianočných príbehov 
boli ocenené dva najkrajšie. V prvej kategórii (6-9 rokov) sa stal boli ocenené dva najkrajšie. V prvej kategórii (6-9 rokov) sa stal 
víťazom Tomáško Behro, žiak 1.A zo ZŠ Gorazdovej, ktorý sa víťazom Tomáško Behro, žiak 1.A zo ZŠ Gorazdovej, ktorý sa 
zapojil do súťaže s veršovačkou Zima. Druhú kategóriu (10-15 zapojil do súťaže s veršovačkou Zima. Druhú kategóriu (10-15 
rokov) vyhrala talentovaná Soizic Maria Bersihand, veríme, že rokov) vyhrala talentovaná Soizic Maria Bersihand, veríme, že 
aj budúca spisovateľka, žiačka CZŠ sv. Margity v Púchove, ktorá aj budúca spisovateľka, žiačka CZŠ sv. Margity v Púchove, ktorá 
poslala hneď dva vianočné príbehy - cenu vedúcej oddelenia poslala hneď dva vianočné príbehy - cenu vedúcej oddelenia 
školstva, sociálnych vecí a kultúry získala však za jednu prácu školstva, sociálnych vecí a kultúry získala však za jednu prácu 
s názvom Vianočná pohroma. Víťazom srdečne gratulujeme  s názvom Vianočná pohroma. Víťazom srdečne gratulujeme  
a ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej decembrovej súťaže za-a ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej decembrovej súťaže za-
pojili!               pojili!               Mestská knižnica Vladimíra RoyaMestská knižnica Vladimíra Roya

Decembrové snívanie v Mestskej knižnici V. Roya
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Zástupcovia oddielov a klubov v pôsobnosti Zápa-
doslovenského futbalového zväzu si budú v piatok 
voliť nové vedenie na najbližšie štyri roky. Kongre-
sová sála Agroinštitútu v Nitre sa stane v piatok 14. 
januára dejiskom volebnej konferencie Západoslo-
venského futbalového zväzu. 

Ako vyplýva z programu konferencie, na konfe-
rencii odznie správa predsedu zväzu za uplynu-
lé štvorročné volebné obdobie, správa hlavného 
kontrolóra Západoslovenského futbalového zväzu  
a ako tradične nebude chýbať ocenenie funkcioná-
rov pôsobiacich vo futbalovom hnutí na západnom 
Slovensku. 

Podstatným bodom programu konferencie bude 
voľba predsedu Západoslovenského futbalového 
zväzu, voľba členov výkonného výboru, predsedov 
disciplinárnej a odvolacej komisie, rovnako ako voľba 
delegátov zo Západoslovenského futbalového zväzu 
na konferenciu Slovenského futbalového zväzu.

Termín podania návrhov kandidátov na jednotli-
vé funkcie stanovil sekretariát Západoslovenského 
futbalového zväzu do 6. januára do 23.59 hodiny,  
v čase našej uzávierky zväz žiadnu informáciu o kan-
didátoch na svojej webovej stránke zatiaľ nezverejnil.  

Volebná konferencia sa začne o 17.00 hodine. 
     (r) 

V piatok budú v Nitre voliť predsedu ZsFZ

Jesennú časť sezóny púchovských futbalistiek 
zhodnotil tréner dievčat MŠK Púchov Juraj Remiš:

„Jesenná časť, ešte stále novotvoriacej sa 2. ligy 
WU19, kde zatiaľ pôsobia iba štyri tímy - Liptovský 
Mikuláš, Rimavská Sobota, Topoľčany a MŠK Púchov 
sa mi hodnotí ťažko, aj keď príprava na ňu sa začala 
výborne a to štvordňovým sústredením vo výbor-
ných podmienkach v Brezovej pod Bradlom, kde 
dievčatá pracovali po futbalovej stránke veľmi sve-
domito. Horšie to bolo už s blížiacou sezónou, kde 
sme museli rušiť prípravné zápasy kvôli úzkemu 
kádru, kde z rôznych príčin či už pre zranenia alebo 
boli dievčatá odcestované neboli k dispozícii . Ako 
tréner, ktorý vediem tieto dievčatá spolu s asisten-
tom Jánom Buriancom od prípravky až po juniorky, 
sme nikdy nemali takýto úzky káder, ktorý je na hra-
ne pokračovania tohto tímu. Ešte dve sezóny dozadu 
sme mali v tréningovom procese 21 dievčat, čo nám 
v dobrom závideli aj prvoligové tímy a teraz bohužiaľ 
máme iba 13 dievčat a všetky zápasy hráme s obava-
mi, aby niekto neochorel alebo sa nezranil. Mali sme 
kľúčové odchody, kde odišli dve dievčatá do Žiliny, 
dve išli hrávať za ženy do Beluše a najväčší talent 
Klára Cabukova a dovolím si pri nej tvrdiť, že čosko-
ro kľúčová hračka v reprezentácii WU 17, kde pra-
videlne ako mladšie dievča nastupuje odišla do AS 
Trenčín. Nejaké dievčatá kvôli škole skončili a keďže 
máme iba jednu kategóriu, je zložité dopĺňať káder. 
Aj keď prídu nové dievčatá, sú to zväčša bez skúse-
ností a futbalových základov, aj keď snahu majú, je 
ich ťažké začleniť do tímu bez futbalových základov. 
To je ako učiť deti čítať bez toho, aby sa naučili abe-
cedu. Aj napriek týmto problémom dievčatá ukazujú 
v zápasoch dobre výkony a dovolím si tvrdiť, že ani 
v jednom zápase sme vyslovene neťahali za kratší 
koniec a boli sme minimálne vyrovnaním súperom. 
Výborný zápas plný emócií a na ktorý ako tréner som 
hrdý, ako ho dievčatá zvládli, sme odohrali proti sil-
nému Liptovskému Mikulášu, odkiaľ sme si odviezli 
bod za remízu 2:2, kde sme vyrovnávali v samom 
závere. Dievčatá ukázali veľký entuziazmus proti  

skúsenému tímu, ktorý ťažko niesol, že sme im doma 
zobrali bod. 

Celkovú bilanciu v jesennej časti máme jednu 
výhru, jednu remízu a tri prehry a jeden zápas s Ri-
mavskou Sobotou kvôli covidu sme preložili na jarnú 
časť. V celkovej tabuľke sme tretí, prvé miesto patrí 
Liptovskému Mikulášu, druhé Topoľčanom a štvrté 
Rimavskej Sobote. V tíme máme stále pevné jadro 
dievčat, okolo ktorých sa točí naša hra a ktoré uka-
zujú tímovú a kombinačnú hru a po strate lopty ne-
únavným napádaním sa ju snažia získať späť. Máme 
dievčatá, ktoré výkonmi prerástli túto ligu a je o nich 
záujem. S určitosťou po sezóne odíde V. Satinová, 
ktorá sa už objavila v úzkej nominácii WU15 a uvi-
díme ako ďalšie, kde ešte jedna hráčka oznámila, že 

už nebude vo futbale pokračovať. Toto naznačuje, že 
jarná časť bude veľmi náročná, ale veríme, že ju spo-
ločne zvládneme. Dievčatám prajem pevné zdravie  
a verím, že už čoskoro sa uvidíme aj na ihrisku. 

Chcel by som tiež oznámiť, že rozbiehame celosve-
tový projekt playmakers disney pre dievčatá od 5 do 
8 rokov, ale aj nábor dievčat do 15 rokov, kde už sme 
zatiaľ bez nejakého oznamu pred zákazom vykoná-
vať športovú činnosť kvôli pandémii stihli tri trénin-
gy. Je  prihlásených 14 dievčat, ale radi privítame aj 
staršie dievčatá. A hlavne by som chcel poďakovať 
vedeniu klubu za vytvorenie podmienok pre našu 
mládež a popriať každému v týchto horších časoch 
pevné zdravie a viac porozumenia.“          

Zdroj: MŠK Púchov 

Problémom ženského futbalu je úzky káder

Úradujúci predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. O jeho prípadných konkurentoch vo 
voľbách na predsedu ZsFZ webová stránka zväzu zatiaľ neinformovala.       FOTO: Milan Podmaník 
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Veľkú radosť robí púchovskému futbalu aj kate-
gória prípravky U10. Uplynulý rok zhodnotil hlav-
ný tréner tejto vekovej kategórie Ľuboš Obšivan:

„S týmto ročníkom chlapcov a dievčat narode-
ných v roku 2012 to ťahám už druhý rok. V kate-
górií U9 som mal káder 20 hráčov a ku dnešnému 
dňu ich mám 30. Samozrejme, že to netrénujem 
sám, ale mám pri sebe super realizačný tím zlo-
žený z trénera Jakuba Machalu a Mareka Eliáša. 
Spolupráca je na veľmi vysokej úrovni a komuni-
kujeme medzi sebou, čo budeme trénovať, čomu 
sa budeme venovať. Ale aby som sa nevenoval len 
trénerom, musím spomenúť hlavne deti, pre ktoré 
sme tam a ktoré chceme niečo naučiť či už po fut-
balovej stránke, ale aj po stránke ľudskej. Náš tím 
je zložený z 29 chlapcov a 1 dievčaťa. Keďže ich 
mám už druhý rok, viem posúdiť, čo sa v ktorom 
hráčovi skrýva a čo môžem od neho očakávať. Jas-
né, že okrem chlapcov, čo už majú aké také skúse-
nosti, sú tam aj chlapci úplní začiatočníci. Preto sa 
trénovanie a prerozdeľovanie chlapcov robí podľa 
výkonnosti. Naši chlapci nám robia za posledné 
obdobie veľkú radosť. Okrem súťaže I. ligy hráme 
aj oblastnú súťaž. 

Nebudem sa vyjadrovať k výsledkom, pretože 
v tejto kategórií to nie je až také dôležité, aj keď 
chlapcov už v takomto veku treba pripravovať 
na radosti z výhier a zároveň aj smútok z nevyda-
rených zápasov. Samozrejme v rámci pochvaly, 
nie kričanie a ponižovanie. Myslím si, že ak tento 
ročník zostane v takom zložení ako je, prípadne 
dotiahneme ešte nových šikovných chlapcov, 

budeme ešte o nich určite počuť. Zároveň chcem 
poďakovať klubu za vynikajúce podmienky, tréne-
rom za super spoluprácu a hlavne rodičom za ne-

únavné vozenie na tréningy a podporu. Všetkým 
prajem úspešný nový rok 2022.“

Zdroj: MŠK Púchov

Futbaloví tréneri MŠK Púchov hodnotia uplynulý rok - U10

Ľ. Obšivan: Ak chlapci zostanú pokope, budeme o nich počuť

Futbaloví tréneri MŠK Púchov hodnotia uplynulý rok - U11

Najstaršiu prípravku MŠK Púchov U11 pod vede-
ním trénerskej dvojice Mráz – Živčic. Hodnotenie 

jesennej časti prináša tréner Dominik Živčic:
„Pri tejto vekovej kategórii som už druhý rok, 

takže mal som určitú výhodu a nemusel som 
chlapcov spoznávať. Hneď od leta sme preto za-
čali pracovať na rozvoji jednotlivca, keďže to je 
to v tejto kategórii najdôležitejšie. Čo sa týka tré-
ningového procesu, spočiatku chodilo chlapcov  
a dievčat pomenej, keďže v lete chodili na prázd-
niny a na dovolenky. Je to  pochopiteľné, preto 
sme začali trénovať v kompletnom zložení až nie-
kedy na konci augusta. S prístupom k tréningom 
som bol u väčšiny mojich zverencov spokojný  
a myslím si, že chlapci a dievčatá urobili opäť krok 
dopredu. Čo sa týka zápasov som rád, že sme ich 
odohrali všetky a bolo ich pomerne dosť, keďže 
okrem súťažných zápasov v prvej lige prípraviek 
sme boli prihlásení aj do oblastnej súťaže, taktiež 
sme sa zúčastnili niekoľkých “trianglov” a jedného 
turnaja v domácich podmienkach, ktorý sme vy-
hrali. Na výsledok v zápasoch sa pri tejto kategórii 
nepozerá, a tak sme sa hlavne zameriavali na to, 
aby to deti bavilo a mali radosť s futbalu a niečo 
nové ich naučili. 

Dovoľte mi zaželať všetkým šťastný nový rok  
a dúfam, že sa čo najskôr uvidíme na futbalových 
ihriskách .“

Zdroj: MŠK Púchov

D. Živčic: Prvoradá je radosť detí z futbalu a športu
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Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov 
zvíťazili aj v druhom z dvojice januárových príprav-
ných zápasov s rakúskymi rovesníčkami. Po piatko-
vom tesnom triumfe 1:0 v sobotu zdolali domáce 
hokejistky v Radentheine presvedčivo 5:2. V zostave 

slovenskej osemnástky si už vybojovala miesto aj od-
chovankyňa púchovského hokeja Sandra Halušková, 
v Rakúsku nastúpila v oboch víťazných stretnutiach. 
Medzi o dva roky staršími spoluhráčkami sa rozhod-
ne nestratila.

Rakúsko 18 ženy – Slovensko 18 ženy 0:1 (0:0, 
0:1, 0:0)

Gól: 35. Tóthová (Jancsóová). 
Vylúčené: 4:0 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.
Zostava Slovenska: Medviďová – Janeková, Krá-

korová, Mateičková, Giertlová, Halušková, Štrbáková, 
Gálisová – Plankenauerová, Dobiašová, Hudáková 
– Kapičáková, Beňáková, Blichová – Fančovičová, 
Tóthová, Lopušanová – Taricsová, Jancsóová.

 Rakúsko 18 ženy – Slovensko 18 ženy 2:5 (0:2, 
1:1, 1:2)

Góly: 37. Haselsteinerová (Linzbichlerová, 
Hofbauerová), 58. Schallová (Schröflová, Linzbich-
lerová) – 10. Dobiašová (Janeková, Krákorová), 12. 

Krákorová (Janeková, Kapičáková), 34. Lopušanová 
(Fančovičová), 43. Lopušanová (Fančovičová, Tótho-
vá), 51. Beňáková (Kapičáková). 

Vylúčené: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 
0:0.

Zostava Slovenska: Debnárová – Janeková, Krá-
korová, Mateičková, Giertlová, Halušková, Štrbáková, 
Gálisová – Plankenauerová, Dobiašová, Hudáková 
– Kapičáková, Beňáková, Blichová – Fančovičová, 
Tóthová, Lopušanová – Taricsová, Jancsóová.

Mladým Slovenkám vyšiel úvod duelu. V prvej tre-
tine mali streleckú prevahu, z ktorej vyťažili dva góly. 
V presilovke rozvlnila sieť Zuzana Dobiašová a v hre 
piatich proti piatim sa k nej pridala Hana Krákorová. 

V 34. minúte skórovala aj Nela Lopušanová, ale Rakú-
šanky do prestávky kontrolovali presným zásahom 
Vereny Haselsteinerovej. Na začiatku tretej tretiny 
Lopušanová druhým gólom opäť zvýšila slovenský 
náskok a v 51. minúte upravila Lilien Beňáková na 5:1. 
V závere stretnutia domáce hokejistky vďaka Tamine 
Schallovej ešte skorigovali nepriaznivý výsledok.

„Úvodné dve tretiny mali takmer identický prie-
beh ako v predchádzajúcom vzájomnom súboji. Zá-
pas sme opäť začali aktívne. Mali sme navrch, čo sa 
premietlo aj do dvoch strelených gólov. Na rozdiel 
od piatkového duelu boli dievčatá v koncovke pria-
močiarejšie. V prostrednej časti nás súperky dostali 
pod tlak, ale s výnimkou jedného inkasovaného gólu 
sa nám ho podarilo ustáť. Záverečná tretina bola  
o srdci, vôli a dievčatá sme pochválili za to, že súdrž-
ne bojovali a ustrážili si víťazstvo,“ povedala hlavná 
trénerka Gabriela Sabolová. 

Dievčenská osemnástka odohrala na prelome ro-
kov dovedna šesť prípravných zápasov s bilanciou 
štyri víťazstvá a dve prehry. „Cítili sme, že dievčatá vy-
padli z tréningového procesu a spočiatku im chýbala 
zápasová prax. S pribúdajúcimi súbojmi a týždňami 
sa do toho dostávali. Veríme, že sa súčasný stav na 
Slovensku zmení, pretože potrebujú čo najviac hrať,“ 
pokračovala koučka.

V najbližších dňoch mali Slovenky absolvovať sve-
tový šampionát A-skupiny I. divízie hráčok do 18 
rokov, ale podujatie v maďarskom Györi ešte počas 
vianočných sviatkov zrušila Medzinárodná hokejová 
federácia (IIHF). „Uvažuje sa nad tým, že by sa turnaj 
zorganizoval v inom termíne. Niekedy na konci leta 
alebo začiatkom jesene. Zatiaľ sú to iba náznaky. 
Osobne by som bola za, keďže dievčatá v lete nema-
jú školské povinnosti a vedeli by sme si ich vziať aj 
na dlhšie sústredenie. Ak by hrali majstrovstvá sveta 
všetky tímy, nemali by sme ani problémy s hľadaním 
súperov do prípravných zápasov. Uvidíme, ako sa na-
pokon rozhodnú kompetentní,“ doplnila Sabolová.

Zdroj: Slovenský zväz ľadového hokeja, 
FOTO: hockeyslovakia.sk

Slovenské hokejistky U18 v Rakúsku stopercentné, 
v zostave nechýbala ani Púchovčanka Halušková

Návrat do reality po sviatočnom období je 
pre mladých hokejistov bolestivý a pre sloven-
ský hokej devastačný. Aktuálne protipande-
mické opatrenia stále nedovoľujú mládeži hrať 
súťažné zápasy. Komisia mládeže Slovenského 
zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na svojom stre-
dajšom zasadnutí vyhodnocovala dopady ne-
hrajúcej mládeže a zhoduje v jednom - situácia 
je alarmujúca.

Rodičia niektorých detí sa rozhodli zobrať situ-
áciu do vlastných rúk a preložili svojich mladých 
hokejistov do zahraničných líg. Športové odde-
lenie SZĽH aktuálne eviduje desiatky prestupov  
a očakáva ďalšie žiadosti. „Je to pre nás katastro-
fické. V okolitých štátoch ligy fungujú bez obmed-
zení. Je to boj s veternými mlynmi,“ dvíha varovný 
prst manažér súťažného oddelenia SZĽH Rastislav 
Konečný. 

Komisia mládeže SZĽH aj z tohto dôvodu za-
sadla a vyhodnocovala súčasnú situáciu. Veľká 

väčšina hráčov očakáva, že keď sa vrátia do škôl, 
začnú hrať aj súťaže. 

„Aj kvôli tomu niektorí stále zostávajú na Sloven-
sku. Keď však nebudú môcť hrať, pôjdu do zahra-
ničných líg tiež. Desiatky ďalších hráčov zvažuje 
odchod. Slovenské kluby im v tom nebudú brániť, 
pretože nevidia svetlo na konci tunela, náznak 
riešenia,“ hovorí predseda Komisie mládeže SZĽH 
Lukáš Pék. 

Čím dlhšie budú kompetentné autority otáľať 
s povolením hrať mládežnícke zápasy, tým väčší 
problém môže nastať. „Kluby nebudú mať s kým 
hrať, keďže niektorí hráči odchádzajú do zahrani-
čia a niektorí končia s hokejom úplne,“ zhodnotil 
situáciu predseda Komisie mládeže SZĽH Lukáš 
Pék.

Členovia komisie mládeže sa zhodujú v tom, že 
schodným riešením by bolo opätovné zavedenie 
takzvaného COVID semaforu. 

„Semafor jasne definoval pravidlá, podľa ktorých 

sme vedeli nastaviť fungovanie súťaží. Jeho zave-
denie by bolo to spomínané svetlo na konci tune-
la,“ hovorí Lukáš Pék a dopĺňa: 

„Keď sa školy zatvárajú medzi poslednými, lebo 
deti potrebujú vzdelanie, medzi poslednými by sa 
mali zatvárať aj športoviská. Fyzický rozvoj je pre 
život mládeže rovnako dôležitý ako nadobúdanie 
nových vedomosti.“

„Komisia mládeže chce aj touto cestou poukázať 
na aktuálny stav v slovenskom športe a v sloven-
skom hokeji. Komisia plne rešpektuje protipan-
demické nariadenia, no zdôrazňuje, že aj okolité 
štáty majú istú pandemickú situáciu, ale kluby 
v mládežníckych alebo amatérskych súťažiach 
súťažné zápasy hrajú. Na Slovensku sa dostávame 
do stavu, z ktorého nemusí byť návratu,“ uzavrel 
manažér športového oddelenia SZĽH a člen komi-
sie mládeže SZĽH Rastislav Konečný. 

Zdroj: SZHĽ

Stav mládežníckeho hokeja na Slovensku je 
alarmujúci, deti odchádzajú do zahraničia
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Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov

Už v roku 2020 činnosť Miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu Púchov poznačil 
koronavírus a s ním obmedzenie vychádzania  
a stretávania sa ľudí vo väčšom množstve. Našťas-
tie zarybnenie revírov prebehlo podľa pôvodného 
plánu. Bohužiaľ, jarné preteky detí a dospelých ry-
bárov, ako aj jesenné preteky „Cipkov memoriál“ 
sme pre koronavírus v roku 2020 uskutočniť ne-
mohli.  Z dôvodu COVID 19 sme museli odložiť 
naplánovanú členskú schôdzu. Členská schôdza 
v roku 2020 nemohla byť uskutočnená z dôvodu 
obmedzenia počtu ľudí, ktorí sa mohli stretnúť na 
jednom mieste a preto nám RADA SRZ doporuči-
la, aby sme pre rok 2020 v predsedníctve schválili 
hospodárenie za rok 2019, rozpočet na rok 2020, 
dodatočne zarybnenie revírov a účtovnú uzávier-
ku.

Situácia sa nezlepšila ani začiatkom roku 2021  
a výbor MO SRZ musel rozhodnúť, akým spôso-
bom budeme organizovať vypisovanie a odo-
vzdávanie zaplatených povoleniek na rok 2021. 
Podarilo sa to vďaka tomu, že každý člen výboru, 
ako aj hospodárskeho aktívu, po vypísaní dokla-
dov zobral podľa toho, koho poznal alebo podľa 
adries a tieto osobne rozniesol. 

Problémy však ostali pri rybároch, ktorí nemali 
splnené povinnosti člena. Nakoniec aj toto sa do-
kázalo vyriešiť a každý rybár sa dostal ku svojej 
povolenke. Týmto chcem poďakovať všetkým čle-
nom výboru a ostatným, ktorí sa iniciatívne chopi-
li distribúcie dokladov.

Jarné preteky detí a dospelých sa nemohli usku-
točniť. Členská schôdza tiež nemohla byť uskutoč-
nená v štandardnom termíne, ale po dohode sa 
uskutočnila 4. 7. 2021 v priestoroch SOŠ Púchov 
na Kolonke. Aspoň Memoriál Petra Cipku sa usku-
točnil 3. 10. 2021na vodnej nádrži (VN) Ihrište (3-
5070-1-1) horný rybník, 16. a 17. 10. 2021 na VN 
Ihrište (druhý a tretí pretek-len pre členov MO SRZ 
Púchov). Dňa 9. 10. 2021 Púchovský klub prívlače 

pripravil a uskutočnil preteky v prívlači Púchovský 
pstruh na VN Ihrište horný rybník a 10. 10. 2021 
sa uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky 
juniorov v LRU-prívlač na r.č. 3-4580-2-1 Váh č. 10. 
A to sme mali šťastie, lebo situácia s COVIDom sa 
na celom Slovensku rapídne zhoršovala, väčšina 
okresov bola na semafore v čiernej farbe a sme 
opäť postavení pred otázkou, akým spôsobom 
budeme fungovať na začiatku budúceho roka – 
hlavne pri príprave a odovzdávaní povoleniek pre 
rok 2022.

Veríme, že v tomto roku sa už konečne podarí 
poraziť túto chorobu aj vďaka správaniu sa kaž-
dého jedného z nás, že sa nájde vo svete liek na 
toto ochorenie a že už nás nebude obmedzovať 
v pohybe, v stretávaní sa a prejdeme opäť do nor-
málneho života. Preto prajem všetkým rybárom 
hodne zdravia, veľa krásnych chvíľ, strávených pri 
vode pri výkone rybárskeho práva a veľa krásnych 
aj trofejných úlovkov.

Dalibor Piška, podpredseda MO SRZ Púchov,
FOTO: Miroslav Mikáč

D. Piška: Aj rok 2021 poznačila pandémia koronavírusu

Dalibor Piška, podpredseda MO SRZ Púchov

V roku 2021 tvorilo našu členskú základňu 1217 
členov, 65 členov si zaplatilo udržiavaciu známku a 
25 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze 
podľa parag.5, bod 8 Stanov SRZ.

Dospelí a mládež:
Púchov a okolie - 614
Lednické Rovne - 195
Beluša + Pružina – 226
Dolné Kočkovce – 35
Spolu dospelí a mládež : 1070 z toho 42 mládež, 

31 žien a 200 dôchodcov a 46 ZŤPS členov.
Deti rok 2021
Púchov a okolie - 42 z toho 12 dievčat
Lednické Rovne - 30 z toho 4 dievčatá
Beluša + Pružina - 27 z toho 7 dievčat
Dolné Kočkovce - 12 z toho 2 dievčatá
Lysá pod Makytou – 11 z toho 1 dievča
Spolu 122 detí a z toho 26 dievčat
V roku 2021 boli vydané povolenia na rybolov  

v tomto zložení:

Miestne povolenie kaprové 876 ks a 99 ks pre deti
Miestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 23 ks
Miestne povolenie kaprové zľavnené 109 ks
Zväzové povolenie kaprové 369 ks a 27 ks pre deti
Miestne povolenie pstruhové 252 ks
Zväzové povolenie lipňové 23 ks

V roku 2020-2021zomreli naši členovia: Jakubík 
Peter - člen SRZ od roku 1992, zomrel vo veku 69 ro-
kov, Mikula Silvester - člen SRZ od roku 1994, zomrel 
vo veku 66 rokov, Valach Jozef - člen SRZ od roku 
1999, zomrel vo veku 62 rokov, Ďurech Ján  - člen SRZ 
od roku 2009, zomrel vo veku 64 rokov, Kucej Ľubo-
mír - člen SRZ od roku 1994, zomrel vo veku 52 rokov, 
Mierny Miroslav - člen SRZ od roku 1969, zomrel vo 
veku 67 rokov,  Justus Ladislav - člen SRZ od roku 
1979, zomrel vo veku 81 rokov, Cigánik Štefan - člen 
SRZ od roku 1974, zomrel vo veku 84 rokov, Pavlo-
vič Jozef - člen SRZ od roku 2014, zomrel vo veku 69 
rokov, Pokoj Ján - člen SRZ od roku 1993, zomrel vo 

veku 62 rokov, Luhový Milan - člen SRZ od roku 1987, 
zomrel vo veku 71 rokov.

V roku 2021 činnosť organizácie riadil 9 členný 
výbor a 3 členná kontrolná komisia.

Výbor MO v roku 2021 zasadal osemkrát. Pozornosť 
bola zameraná na prípravu a vydávanie povolení na 
rybolov v zložitej pandemickej situácii,prípravu člen-
skej schôdze. Výbor sa ďalej venoval zarybňovaniu 
revírov, prípravou školenia a skúšky nových členov 
a ďalších činností, ktoré súviseli s hospodárskou čin-
nosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spra-
vuje.

V roku 2021 školenie nových členov prebiehalo 
dištančnou formou. Noví členovia boli zo svojich 
znalostí preskúšaní formou testu. Testovanie nových 
členov prebiehalo v exteriéri za dodržania protipan-
demických opatrení. Z 53 žiadostí o vstup do Sloven-
ského rybárskeho zväzu a po vyhodnotení testov, vý-
bor schválil 48 žiadostí o vstup do našej organizácie.                                                                                                           

Roman Rovný tajomník MO SRZ Púchov

Zloženie členskej základne MO SRZ Púchov v roku 2021
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Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

POĎAKOVANIE
Starý rok odišiel, so sebou 
aj Evku Zálešákovú vzal. 
Každému, kto rád ju mal, 
však spomienky ponechal. 
Odišla náhle, ťažko tomu 
uveriť... Vďaka, že 67 rokov 
s nami tu bola, v  srdciach 
blízkych naďalej ostáva 
žiť. Ďakujeme každému, 
kto 3.12.2021 na cintoríne  
v Horných Kočkovciach posledné „zbohom“ jej pri-
šiel dať, každému, kto sviečku jej zapálil, spomien-
ku venoval. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 7.1.2022 a 10.1.2022 si pripomíname 5. vý-
ročie, čo nás navždy  opustili naši drahí rodičia    
Emil Pavelka a Žofia Pavelková. S láskou a úctou 
spomínajú dcéra Jarmila s rodinou, synovia Jaroslav,  
a Jozef s rodinami, rod. Rosinová a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 2.11.2021 sme si pripomenuli 36. výročie úmr-
tia Paulíny Kolenovej a dňa 5.1.2022 si pripomí-
name 6. výročie úmrtia Jána Kolenu z Horných 
Kočkoviec. S láskou spomínajú dcéry Daniela a Jana  
s rodinami.

SPOMIENKA
„Len stopy Tvojej práce 
a  lásky zostali, odišiel si 
rýchlo, niet Ťa medzi nami, 
ale v našich srdciach stále 
žiješ spomienkami.“ Dňa 
4.1.2022 uplynul smutný  
1. rok, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel a otec 
Peter Ivor. S  láskou a  úc-
tou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22.1.2022 si pripo-
menieme 100. výročie 
nedožitých narodenín 
drahého otca, dedka, 
pradedka a  prapradedka 
Tibora Zemku. S  láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
So smútkom v srdciach 
si 10.1.2022 pripomína-
me ôsme výročie, čo nás 
navždy opustila naša 
mama a babka  Jarmila  
Drusková. S láskou a úc-
tou spomínajú synovia  
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15.1. 2022 si pripomí-
name 8. výročie úmrtia 
Anny Crkoňovej. Kto ste 
ju poznali, spomeňte si na 
ňu spolu s nami v tichej 
modlitbe. S láskou a úc-
tou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1.1.2022 uplynulo 16 
rokov, čo nás náhle opus-
til náš drahý manžel, otec 
a dedko Peter Polacký. 
„V dlaniach si mal poctivý 
kus tvrdej práce, na perách 
úsmev, v srdci dobrotu a v 
duši lásku.“ S vďakou a úc-
tou si spomínajú manželka 
Emília, dcéry Oľga a Jana, 
zaťovia Martin a Juraj, vnuk Peter a vnučka Peťka.

SPOMIENKA
Dňa 6.1.2022 si pripomína-
me smutné 3. výročie, kedy 
nás navždy opustila naša 
milovaná dcéra, manžel-
ka, matka Ľubka Dvorská  
z Púchova. „Ťažko je nespo-
mínať, keď v očiach slza sto-
jí, ťažko je zabudnúť, keď 
srdce stále bolí.“ S láskou 
a úctou spomína mama, 
manžel a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov  
z lásky na váš hrob mô-
žeme dať, modlitbu  tichú 
odriekať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci 
spomínať.“ Dňa 22.12.2021 
sme si pripomenuli 1. vý-
ročie  úmrtia nášho otca, 
dedka a pradedka Grego-
ra Ižvolta a dňa 5.1.2022 
24. výročie úmrtia našej mamy, babky a prabab-
ky Kamily Ižvoltovej z Horných Kočkoviec. S lás-
kou spomínajú deti s rodinami. 

SPOMIENKA
„Ťažko je nespomínať, keď 
v  očiach slza stojí, ťažko je 
zabudnúť, keď srdce stále 
bolí. Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach žiješ 
stále s nami.“ Dňa 2.1.2022 
uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša dra-
há dcéra, sestra, manželka 
a mama Janka Štefinová, 
rod. Hricková. „Odpočívaj v pokoji, mamička.“

SPOMIENKA
„Očiam si odišiel, v srd-
ciach si navždy zostal.“ 
Dňa 29.12.2021 sme si 
pripomenuli 1. výročie 
úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca a dedka  
Jozefa Valacha z Dol-
ných Kočkoviec. Kto ste 
ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu tichú spomien-
ku. S úctou a láskou spomínajú manželka, syn  
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Osud je krutý, nevráti, 
čo vzal.  Zostali iba spo-
mienky, v srdci žiaľ.  Už 
niet návratu a ani nádeje, 
len  cestička k hrobu nás  
k tebe zavedie. Kytičku kve-
tov na hrob ti môžem dať, 
spokojný spánok ti priať  a 
s  láskou spomínať.“ Dňa 
3.1.2021  si pripomenieme 
piate smutné výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil môj 19-ročný syn Matej Hošman. S láskou 
spomína mama,  dedko a babka Jurišovi.

SPOMIENKA
„Neúprosný osud to naj-
drahšie nám vzal, len bo-
lesť v  srdciach, smútok, 
prázdny domov a  spo-
mienky nám ponechal.“ 
Dňa 10.1.2022 sme si pri-
pomenuli 22. výročie úmr-
tia nášho drahého Jána 
Pokoja. S láskou spomína 
manželka, syn s  rodinou, 
dcéra a najbližšia rodina. 

SPOMIENKA
„Drahého človeka nám 
osud vzal, zostali len spo-
mienky a v srdci veľký žiaľ.“ 
Dňa 31. decembra 2021 
sme si pripomenuli tretie 
smutné výročie, kedy nás 
opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a  pradedko 
Miroslav Lako. Kto ste ho 
poznali, prosím, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme žiakom z púchovských škôl, ktorí nám 
poslali darčeky a kresbičky k vianočným sviat-
kom, menovite Peťke zo ZŠ J.A. Komenského, 
Adelke a Veronike zo ZŠ Mládežnícka a ich spo-
lužiakom. Veľmi sme sa potešili, že na nás, senio-
rov žijúcich v zariadení CSS Chmelinec Púchov, 
nezabúdajú. Tie krásne pozdravy od detí nás 
dojali k slzám, že na nás pamätajú v čase vianoč-
ných sviatkov, najkrajších sviatkov v roku. Veríme, 
že za ich dobrotu sa im to v živote všetko vráti  
v dobrom. Manželia Urbanoví, CSS Chmelinec Púchov

Výhercovia súťaže - Vianočné prianie:
Viera S., Adriana V., Monika P.  
Výhercovia budú osobne kontaktovaní.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• Akcia -20 % do 31.3.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
PRÁCA
• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku v Púchove. Ide o prá-
cu počas prac. týždňa v dopoludňajších hodinách  
v čase od 9:00 - 15:00 hod. a podľa potreby aj v so-
botu.. Kontakt 0940 713 746
• Opatrím starších ľudí v Púchove, Kočkovciach, 
Beluši a Visolajoch. Tel. č.: 0949707454.

Administratívny pracovník
Účtovnícke a administratívne práce, komunikácia so zákazníkmi, prevody 
bytov, evidencia bytových meračov, riešenie poistných udalostí. VP B  
a prax výhodou, HPP na dobu neurčitú, mzda: od 750 €, zamestnanecké 
benefity. Kontakt: Pavol Hlušek, 0903 951 280, životopisy zasielať na  

sbdpu@sbdpuchov.sk

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 5 %)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15 %)

1/1 strany 204 x 270 120 € 114 € 102 €

1/2 strany 204 x 134
100 x 270

85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87
65 x 270

60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134
204 x 64

50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

 C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S TO R U  A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H :

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

Riadková inzercia: uvedené ceny sú s DPH. 
Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu  
spomienok a blahoželaní.
* riadok = 40 znakov (vrátane medzier)

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121,  
email: reklama@puchovskakultura.sk.  
Uzávierka pre inzerciu je do štvrtka do 16:00 hod.
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1/2
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1/4

Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie. Cenník je platný od 15.1.2021 do 30.6.2021. Uvedené ceny sú bez DPH.

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

Otváracie hodiny:
 Tel. č.: 0908 783 176

Púchovské informačné centrum

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA hláste na 
adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK
od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 hod.

Inzerciu a spomienky počas ostatných dní 
vybavíte emailom alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 



púchovská kultúrapúchovská kultúra

Svadby a oslavy 
v divadle

Firemné večierkyKongresyRodinné oslavyStužkové

tel.: +421 905 807 292, +421 42 2852 402
e-mail: sprava@puchovskakultura.sk     web: www.kultura.puchov.sk


