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Popoludnie pomoci a lásky
V pondelok 19. 12. 2022 Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila pred divadlom V pondelok 19. 12. 2022 Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila pred divadlom 

„Živý Betlehem“ so zvieratami, Jožka Zaukolcová zdobila medovníky, piekli sa „Živý Betlehem“ so zvieratami, Jožka Zaukolcová zdobila medovníky, piekli sa 
oblátky, rozdávala sa vianočná kapustnica, pripravený bol aj malý blší trh a na oblátky, rozdávala sa vianočná kapustnica, pripravený bol aj malý blší trh a na 
počúvanie všetkým hrala DĽH Lachovček vianočné koledy. Popoludnie lásky  počúvanie všetkým hrala DĽH Lachovček vianočné koledy. Popoludnie lásky  
a pomoci bolo určené pre všetkých ľudí dobrej vôle. Ďakujem všetkým sponzo-a pomoci bolo určené pre všetkých ľudí dobrej vôle. Ďakujem všetkým sponzo-
rom, ktorí nám pomohli pri organizácií tohto pekného podujatia.rom, ktorí nám pomohli pri organizácií tohto pekného podujatia.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír FlimmelPúchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel
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Isenheimský oltár je najväčším dielom nemecké-
ho maliara Mathiasa Grünewalda, ktorý žil a pôsobil  
v 16. storočí. Oltár sa v súčasnosti nachádza v býva-
lom dominikánskom kláštore, ktorý slúži ako mú-
zeum, v mestečku Colmar, vo francúzskom Alsasku. 
Impozantný oltár je zložený z viacerých tabúľ a jeho 
hlavný, stredný obraz, znázorňuje ukrižovaného Kri-
sta, kde okrem svätého apoštola Jána, Božej Matky 
a Márie Magdalény, stojí na pravej strane Krista Ján 
Krstiteľ s vystretou rukou ukazujúcou na Krista. Pri 
jeho nohách je malý baránok. Za postavou Jána 
Krstiteľa sú napísané jeho vlastné slová v latinčine, 
ktoré zachytil evanjelista Ján: „On musí rásť, a ja sa 
musím umenšovať.“ Je zrejmé, že v tomto vyobrazení 
nemožno hľadať časopriestorové logické súvislosti. 
Ján Krstiteľ nemohol byť účastný Ježišovho ukrižo-
vania, pretože ho dávnejšie pred Ježišovou smrťou, 
dal popraviť kráľ Herodes. Samotné dielo je preto po-
zvaním hľadať hlbší zmysel tohto vyobrazenia.

Možno ho nájsť v textoch Sv. Písma, ktoré predsta-
vujú osobu Jána Krstiteľa a jeho činnosť. Ján Krstiteľ 
kázal o Božom súde, o potrebe pokánia, ktorého von-
kajším znakom bolo udeľovanie krstu v rieke Jordán. 
Sám seba Ján predstavil slovami: „Ja vás krstím vo-
dou na znak pokánia, no po mne prichádza mocnejší, 
ako som ja. Ja nie som hoden ani nosiť mu obuv. On 
vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“

Pokora, rešpekt a úcta Jána Krstiteľa voči Ježišo-
vi bola zrejmá a vyplývala najmä z Jánovho výroku 
o tom, že nie je hoden Ježišovi ani nosiť obuv, ale-
bo rozväzovať remienky na obuvi. V tej dobe mali 
židovskí učeníci, slúžiaci v domoch rabínov, rôzne 
úlohy a povinnosti. Avšak rozväzovanie remienkov 
obuvi svojich pánov, vyzúvanie pána zo zaprášenej 
a umývanie znečistených nôh, bola práca neprípust-
ná pre učeníkov. Bola to nedôstojného práca vhodná 
pre otrokov. Zmysel spočíval najmä v rituálnej očiste. 
Pán prišiel z vonka, z ulice a na svojej obuvi a nohách 
si priniesol nielen prach a nečistotu, ale aj poškvrne-
nie od vonkajšieho neveriaceho sveta, najmä ak sa 
pohyboval po miestach, kde chodili aj pohania. To 
v čase rímskej okupácie Izraela nebolo ničím nez-
vyčajným, veď samotní rímski vojaci, dozerajúci na 
verejný poriadok, boli zo židovského pohľadu poha-
nia. Očisťovať sa odtejto rituálnej nečistoty nemohol 
pán za pomoci svojho židovského učeníka. Pán by 
sa síce očistil, ale nečistotou by sa poškvrnil samot-
ný židovský učeník. Preto bola táto fyzicky i rituálne 
nedôstojná práca, zverená pohanským otrokom. 

Ján Krstiteľ sám 
seba vo vzťahu  
k Ježišovi vníma 
na ešte nižšej 
pozícii, než mal 
pohanský otrok 
v dome rabína, 
vykonávajúci túto 
nedôstojnú prácu. 

Mnohí ľudia 
dnešných dní si 
myslia, že Božie 
posolstvo Starého 
zákona je už dáv-
no prekonané. Za-
iste, Kristus prišiel 
vykúpiť človeka  
a umožnil mu 
spásu. Avšak spá-
su je nemožné 
dosiahnuť bez 
pokánia, ku ktoré-
mu vyzýval Ján 
Krstiteľ. Zmena myslenia a snaha o evanjeliový život, 
tvoria základ spásy, čiže možnosti vstupu do Božieho 
kráľovstva. Podľa proroctva Jána Krstiteľa budú ľudia 
súdení za vedomé a chcene spáchané zlo s jasným 
úmyslom škodiť a ničiť, nech už si to nazvú akými-
koľvek vznešenými a humánnymi frázami. Ján však 
hovorí aj o ďalšej skupine ľudí, ktorí síce vyznávajú 
vieru v Boha, ale vôbec tak nežijú. Prirovnal ich k ne-
plodným stromom, ktoré majú byť čoskoro vyťaté, 
keď hovorí o sekere, ktorá je priložená ku kmeňu.

Cieľom Jánovej dramatickej reči nebolo a ani nie 
je strašiť nás, ale vyburcovať k pokániu. Fakticky to 
znamená obrat o 180° v zmýšľaní a nastúpenie do 
postoja neustálej snahy o duchovnú kvalitu vlast-
ného života. Rozdiel, ktorý máme oproti Jánovým 
súčasníkom spočíva v tom, že my už sme „absolven-
ti“ Ježišovho krstu ohňom a Duchom Svätým. Čo to 
prakticky znamená? Ozrejmia to opäť udalosti zo 
Svätého Písma. Učeníci, ktorí na ceste do Emauz spo-
znali vzkrieseného Ježiša pri lámaní chleba si kládli 
otázku: „Či nám nehorelo srdce, keď nám vysvetľoval 
Písmo?“ Je to oheň vášne pri spojení s Ježišom, pri 
prežívaní jeho prítomnosti. Niektorí ľudia môžu ten-
to jav prežívať v podobe akoby fyzického mrazenia 
na pokožke tela. Krst ohňom dáva človeku skúse-
nosti veľmi blízkeho spojenia s Pánom. Krst Ducha 

Svätého znamená otvorenosť pre jeho vnuknutia. 
Opäť to vysvetľuje udalosť zo Sv. Písma, keď apoštol 
Filip dostal po zoslaní Ducha Svätého na svojej ceste 
vnuknutie, aby sa pridal k vozu eunucha etiópskej 
kandaké, čo bola sestra kráľa, ktorá vďaka matriar-
chálnej línii, mala v budúcnosti porodiť budúceho 
kráľa. Eunuch si nahlas čítal úryvok od Izaiáša o Bo-
žom baránkovi, ale vôbec tomu nerozumel. Apoštol 
Filip mu všetko vysvetlil a výsledkom bolo pokrstenie 
vznešeného hodnostára, pravdepodobne prvého 
kresťana Etiópie. 

Obrovský ukazovák Jána Krstiteľa smerujúci na 
Krista na Isenheimskom oltári vyjadruje Jánovu po-
koru. Jeho skutočná veľkosť nespočívala v tom, že 
žil skromným a asketickým životom, ale v tom, že 
všetko čo vedel a konal, upriamoval na Ježiša. On 
síce vzbudzoval u ľudí obdiv a dôveru, ale všetkým 
čím bol, sa stal symbolickým ukazovákom na Ježiša. 
Všetko čo bolo na jeho živote asketické a sväté použil 
ako upriamenie pozornosti na Ježiša. V tom je jeho 
skutočná veľkosť a svätosť a to je cesta i nášho po-
svätenia. Dajme preto i my všetkým svojim snahám  
v duchovnom i vonkajšom živote práve tento roz-
mer, aby ľudia chápali, že Ježiš je zdrojom našej sily 
ku konaniu dobra. 
Mgr. Stanislav Stolárik, katolícky farár v Púchove

On musí rásť, a ja sa musím umenšovať

„...anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo 
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, 
ktorý je Kristus Pán.“ (L 2,10-11)

Milé sestry a milí bratia.
Zvesť vianočnej radosti je pre každého. Všetkému 

ľudu, ako hovorí úvodný biblický verš.
Vo vianočnom príbehu sa stretávajú všetky generá-

cie. Od malého dieťatka cez mladých ľudí, strednú 
generáciu až po tých najstarších. Od narodeného Je-
žiša, cez Máriu, Jozefa, kráľov až po starcov - Simeona 
a Annu. A celému príbehu dominuje radosť z naro-
denia Spasiteľa.

Na Vianoce chceme byť spolu, pokiaľ možno celá 
rodina. Je skutočne vzácne, keď sa stretnú všetky ge-
nerácie. Aj v našich chrámoch sa stretávame všetci, 
mladí aj starí, veriaci aj neveriaci, bohatí aj chudobní, 
príslušníci menšiny aj väčšiny, pravice aj ľavice... pro-
ste všetkých nás spája zvesť veľkej radosti: „...narodil 
sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je 

Kristus Pán.“
Treba však vidieť aj druhú stranu situácie, do kto-

rej zaznela táto zvesť veľkej radosti. Prišla v čase 
mnohého rozdelenia a konfliktov v Božom ľude.  
V čase, keď hriech človeka, ľudská zloba, nadobudli 
také rozmery, že sa už nedalo ísť ďalej. Ľudia strácali 
budúcnosť a nádej. Do tejto situácie sa narodilo dieťa  
a s ním nový začiatok, nový život, nová šanca pre 
všetkých – Boh prišiel k nám.

Aj dnes vnímame mnohé rozdelenie, konflikty až ra-
dikalizáciu zla. Situácia je naozaj vážna. Chceme vás, 
sestry a bratia, vyzvať a poprosiť, aby sme spoločne 
hľadali a zápasili o to, čo nás spája, napriek všetkým 
rozdielom. Aj v našej cirkvi a spoločnosti. Narodený 
Spasiteľ je pre všetkých. On je základom, spojivom, 
záchranou. My všetci, ktorí v Neho veríme, nesme 
túto radostnú zvesť o záchrane v Pánovi Ježišovi Kris-
tovi slovom aj skutkom tak, aby spájala, uzdravovala, 
budovala, dávala budúcnosť, nádej a istotu života.

Pamätajme najmä na chorých, starých, osamelých, 

ľudí, ktorí nemajú domov, zavrhovaných, sužovaných 
vojnou, biedou, prenasledovaním. Je stále viac tých, 
ktorí upadajú do hmotnej núdze. Venujme im svoju 
pomoc a pozornosť.

Vianočné sviatky sú aj časom stretávania rodiny. 
Fungujúce a zdravé rodinné vzťahy sú najlepšou od-
poveďou na krízu, v ktorej sa nachádza súčasná ro-
dina. Spravme všetko pre to, aby sme takéto vzťahy 
budovali v našich rodinách. Riešme aj vzájomné spo-
ry a zranenia úprimnou komunikáciou, zmierením  
a odpustením.

Nech aj cez nás začujú všetci ľudia: Nebojte sa, na-
rodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

Prajeme vám všetkým, úprimné a hlboké prežitie 
tejto vianočnej radosti. Zostávame spolu s vami na 
modlitbách.

Vaši v Pánovi oddaní:
Ivan Eľko, generálny biskup 

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV 
Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Vianoce 2022
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Primátorka mesta Katarína Hene
ková zvolala mestské zastupiteľstvo 
na 12. decembra 2022 do Divadla 
Púchov. 

Z celkového počtu 19 poslancov sa 
rokovania zúčastnilo 18, ospravedlnil 
sa poslanec Roman Špaček. V úvode 
zasadnutia zložil zákonom pred
písaný sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva Mgr. Rudolf Marman, 
MBA., ktorý sa nemohol zo zdravot-
ných dôvodov zúčastniť prvého za-
sadnutia novozvoleného mestského 
zastupiteľstva. Poslanci ho zvolili za 
člena ekonomickej komisie a komisie 
výstavby, investícii, rozvoja mesta a ži-
votného prostredia.

Po kontrole plnenia uznesení z pred-
chádzajúcich zasadnutí MsZ hlavný 
kontrolór mesta Jozef Motúz predlo-
žil poslancom Správu z kontroly hos-
podárenia v Materskej škole Požiarna 
1292 a Plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra mesta Púchov na  
I. polrok 2023.

Zastupiteľstvo ďalej prerokovalo  
a schválilo návrh Plánu legislatívnej 
činnosti Mestského zastupiteľstva 
Púchov na rok 2023, ktorý predkla-
dala vedúca organizačného oddelenia 
MsÚ Zuzana Brindzová. 

Vedúca ekonomického oddelenia Lu-
cia Pružinská predložila zastupiteľstvu 
na schválenie najdôležitejší dokument 
mesta - Rozpočet mesta Púchov na 
rok 2023 a výhľad na roky 2024-2025, 
ktorý je štandardne spracovaný ako 
programový. Bežný rozpočet je po-
stavený ako prebytkový, kapitálový 
rozpočet ako schodkový, financovaný 
z prebytku bežného rozpočtu. Rozpo-
čet je navrhovaný v optimistickom 
variante, kde sa počíta s pozitívnym 
vývojom príjmov a snahou stabilizovať 
výdavky.

Celkové príjmy rozpočtu na rok 
2023 sú navrhnuté vo výške 28 833 
956 €. Príjmy bežného rozpočtu pred-
stavujú sumu 21 334 559 €, výdav-
ky sú v sume 20 742 492 €, prebytok 
bežného rozpočtu predstavuje sumu 
592 067 €. Kapitálové príjmy sú v sume  

2 299 771 €, kapitálové výdavky pred-
stavujú sumu 7 388 438 €, schodok 
kapitálového rozpočtu je vo výške – 
5 088 667 € - financovaný z prebytku 
bežného rozpočtu a prebytku finanč-
ných operácií. 

Príjmové finančné operácie sú vo 
výške 5 199 626 €, výdavkové finančné 
operácie vo výške 702 830 €, prebytok 
finančných operácií predstavuje sumu 
4 496 796 €. Tento okruh príjmov tvorí 
časť rezervného fondu schválená na 
čerpanie na akcie v roku 2022 a pre-
chádzajúca do roku 2023 (akcie garáže 
pri Makyte, kolumbárium, polopod-
zemné kontajnery, odstavné plochy 
Obrancov mieru, PD vodovod Vieska, 
detské ihrisko, Kolonka, časť vodovo-
du Samoty), nové akcie (ďalšia etapa 
kolumbária, sanácia komunikácie Keb-
lie, UV žiarič na krytú plaváreň), zábez-
peka Dostupný domov a grant kniž-
nice prechádzajúci do roku 2023. Je 
tu zahrnutý príjem úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania na akciu býva-
nie Kolonka a čerpanie schváleného 
bankového úveru (PD na rekonštruk-
ciu krytej plavárne, lesopark, odstav-

né plochy Gorazdova, vnútroblok F. 
Urbánka, spoluúčasť na grante na 
autobusové nástupište) a predpokla-
daného úveru z Envirofondu (jasle 
Slovanská – spoluúčasť a zateple-
nie, zníženie energetickej náročnosti 
kúpaliska, spoluúčasť na grante na 
kompostovisko, spoluúčasť na grante 
zateplenie MŠ Požiarna 1292 a realizá-
cia vodovodu Samoty a Vieska). Úver  
z Envirofondu sa nezapočítava do dlhu 
mesta.

Celkové výdavky rozpočtu na rok 
2023 sú plánované vo výške 28 833 
760 € a sú rozdelené na nasledovné 
programy:

Manažment a činnosť mesta –  
2 499 250 € – v programe sa počíta so 
zákonným zvýšením platov. Zároveň 
je počítané v celom rozpočte s navý-
šením cien energií. Do tohto programu 
boli presunuté aj kapitálové výdavky 
v oblasti riadenia mesta, a to softvér 
a hardvér ako interné služby. Novou 
položkou v tomto programe je Parti-
cipatívny rozpočet, kde sú alokované 
prostriedky v roku 2022 v sume 6 tis. € 
a v rokoch 2024 a 2025 v sume 10 tis. €.

Plánovanie, projekty – 3 335 600 € 
- zahŕňa oblasti projektových doku-
mentácií, územného plánovania, gran-
tov, verejného obstarávania a vyspo-
riadania majetku. V podprograme 2.4 
Príprava a implementácia rozvojových 
projektov, kde sú zahrnuté v príjmoch 
spomínané granty vrátane spoluúčasti 
mesta a spoluúčasť na plánovaných 
grantoch. Rovnako aj tu sú v komen-
tároch presne rozpísané sumy, granty 
ZŠ sú zahrnuté priamo vo výdavkoch 
týchto škôl v programe 9.

Prenesený výkon štátnej správy – 77 
194 € - predstavuje prenesený výkon 
štátnej správy financovaný štátom, 
rozdelený podľa kompetencií jedno-
tlivých oddelení, t.j. podľa oddelení, na 
ktorých je vykonávaný.

Služby občanom – 45 350 € – sú tu 
alokované služby, podpory ob-

čanom mesta, ZPOZ a mestské šti-
pendium, ktoré sa každoročne napĺňa  
z príspevkov občanov a podnikateľov 
a odovzdáva sa vybraným študentom 
v zmysle platných zásad.

Bezpečnosť – 641 956 € - zahŕňa 
zákonné zvýšenie miezd a zároveň  
v tom to podprograme pokračujeme so 
zmenenými ukazovateľmi, ktoré je te-
raz možné plánovať a vyhodnocovať.

Životné prostredie – 1 647 749 € – 
alokuje prevažnú časť rozpočtu Pod-
niku technických služieb týkajúcu sa 
odpadového hospodárstva, čistenia 
mesta a verejnej zelene. Program je 
doplnený o položku Odpadové hospo-
dárstvo – mesto, kde sú prostriedky na 
osvetu v oblasti odpadového hospo-
dárstva. Túto položku zastrešuje odpa-
dový hospodár na MsÚ.

Komunikácie – 929 000 € - sú tu za-
hrnuté bežné opravy a údržba komu-
nikácií a zimná údržba. Zároveň sú tu 
zahrnuté rekonštrukcie ciest prechád-
zajúce z roku 2022.

Doprava – 595 500 € - je tu zahrnutá 
oblasť dopravného značenia, rekon-
štrukcie čakární a autodoprava. Nákup 
automobilov nie je pre rok 2023 mo-
mentálne plánovaný.

Školstvo – 11 187 648 € - ťažisko zvý-
šenia výdavkov v školstve je zvýšenie 
výdavkov na mzdy a na energie. Záro-
veň je tu zahrnutý schválený projekt 
„Pomoc a spolupráca - lepšie výsledky 
celého kolektívu“ pre základné školy.

Šport – 1 780 000 € - prevádzka  
a činnosť MŠK a dotácií športovým 
klubom sú oddelené do samostat ných 
podprogramov. Popis je podrobne 
uvedený v komentároch.

Kultúra – 658 945 € - v programe je 
zahrnutá dotácia pre Púchovská kul-
túra s.r.o. a zvlášť vyčlenené financo-
vanie zabezpečenia mestských akcií 
Podnikom technických služieb mesta.

Prostredie pre život – 309 600 € - je tu 
zahrnutá údržba detských ihrísk, cin-
torínov, fontány a verejné WC.

Zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2023
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Bývanie a občianska vybavenosť –  
3 502 628 € - zahŕňa okrem správy 
bytov a nebytových priestorov aj 
prevádzku verejného osvetlenia, vo-
dovody a prípadné rekonštrukcie 
občianskych stavieb mesta. Zároveň 
v roku 2023 predpokladáme dať do 
užívania byty na Kolonke a realizáciu 
vodovodu Vieska a Samoty.

Sociálne služby – 778 330 € - program 
zahŕňa výdavky na opatrovateľskú 
službu a sociálny program mesta. 
Zároveň sa tu počíta s pokračovaním 
služby sociálneho taxíka v spolupráci 
so Slovenským červeným krížom.

Administratíva – 845 010 € - v progra-
me sú okrem ostatných splátok zapra-
cované splátky úveru a úrokov ŠFRB 
na bývanie Kolonka a Envirofondu na 
obdobie 2023-2025.

Poslanci navrhovaný rozpočet tak-
mer jednomyseľne schválili (nehlaso-
val len poslanec Marián Mišún).

Mestské zastupiteľstvo vzalo na ve-
domie predĺženie platnosti bezplat
nej mestskej autobusovej dopravy  
v meste Púchov od 1.1.2023 na dobu 
neurčitú pre držiteľov dopravných 
kariet “ Rezident “ vydaných v zmysle 
Cenového výmeru 1/2022 Mestskej 
autobusovej dopravy v meste Púchov.

Poslanci schválili VZN č. 8/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
 č. 12/2021 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným od-
padom na území mesta Púchov. Tým-
to návrhom sa mení a dopĺňa systém 
nakladania, spôsob zberu a prepravy 
jedlých olejov a tukov. Je doplnená 
nová možnosť odovzdávania jed
lých olejov a tukov do 240 l čierny
ch zberných nádob s oranžovým 
vekom, z dôvodu uzatvorenia zmluvy 
s novým partnerom na nakladanie  
s týmto druhom komunálneho odpa-
du. Tiež sú rozšírené druhy odpadov, 
ktoré do čiernej zbernej nádoby patria 
a nepatria.

Zastupiteľstvo schválilo VZN č. 
9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 16/2020 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady v meste Púchov – upravilo 
lehotu na uplatnenie úľavy tých po-
platníkov, ktorí sa na území obce ne-
zdržiavali viac ako 90 dní. Z doterajších 
90 dní sa upravuje lehota na 30 dní po 
skončení zdaňovacieho obdobia.

Ďalej poslanci prerokovali a schválili 
VZN č. 10/2022 o určení výšky mesač
ného príspevku zákonného zástup
cu na čiastočnú úhradu výdavkov 
za pobyt dieťaťa v materskej škole 
a na štúdium v základnej umeleckej 
škole, výšku mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí a centra voľné-
ho času, výšku mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 
príspevku na režijné náklady a pod-
mienok úhrady v školskej jedálni, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Púchov a VZN č. 11/2022 o ur-
čení výšky finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia zriadený-
ch mestom Púchov pre rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo prerokova-
lo a schválilo Rokovací poriadok 
Mest  ského zastupiteľstva Púchov. 
Nový rokovací poriadok je oproti  
starému aktualizovaný a doplnený  
o ustanovenia vyplývajúce z doterajšej 
aplikačnej praxe, ktorými sa spresňujú 
niektoré postupy, zavádzajú termino-
logickú jednotu v používaných pojmo-
ch, vykladajú niektoré inštitúty. Zmeny 
majú za cieľ zrýchliť rokovanie MsZ so 
zameraním na zefektívnenie procesu 
predkladania a prijímania návrhov 
uznesení bez potreby oboznamova-
nia sa s celým znením navrhovaného 
uznesenia. Poslanci schválili aj Rokova-
cí poriadok komisií Mestského zastupi-
teľstva Púchov. 

Vedúca oddelenia školstva a so-
ciálnych vecí MsÚ Daniela Gabrišová 
predložila poslancom na schválenie 
Správu o výsledkoch a podmien
kach výchovno – vzdelávacej činno
sti škôl za školský rok v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Púchov za školský 
rok 2021/2022. 

Záver rokovania mestského zastupi-
teľstva tvorili body: Informácia o inve-
stičných akciách Mesta Púchov, Predaj, 
kúpa, Nájom, Správy o činnosti mest-
ských spoločností, MsP a MsÚ a Inter-
pelácie. Primátorka mesta Katarína 
Heneková po skončení rokovania 
poďakovala poslancom, konateľom 
mestských spoločností, vedúcim pra-
covníkom MsÚ, hlavnému kontrolóro-
vi a ostatným prítomným za účasť na 
mestskom zastupiteľstve a popriala 
všetkým požehnané Vianoce a úspeš-
ný nový rok 2023.

Slavomír Flimmel 

a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 



spravodajstvospravodajstvo66

Epidemiologická situácia vo výskyte 
akútnych respiračných ochorení  
a chrípky a chrípke podobných ocho-
rení v Trenčianskom kraji.

 V 50. kalendárnom týždni 2022 bolo 
spolu hlásených 10 958 akútnych res-
piračných ochorení (ARO), čo pred-
stavuje chorobnosť 3431,2/100 000 
osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich 
v tomto týždni. Z toho bolo chrípke 
podobných (CHPO) 2818 ochorení, 
čo predstavuje chorobnosť 882,4/100 
000 osôb v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v tomto týždni. Oproti mi-
nulému týždňu je výskyt ARO vyšší  
o 12,07 % a výskyt CHPO je vyšší opro-
ti minulému týždňu o 41,00 %.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola 
zaznamenaná v okrese Partizánske 
(4237,46/100 000), v okrese Púchov 
(4200,65/100 000), v okrese Bánov-
ce nad Bebravou (4173,25/100 000), 
najnižšia chorobnosť bola v okrese 
Považská Bystrica (2104,00/100 000). 
Najvyššia vekovo špecifická chorob-
nosť na ARO bola hlásená vo vekovej 
skupine 0-5 ročných (11464,1/100 
000).

Priebeh ochorení bol komplikovaný 
u 260 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo 
všetkých ARO. Najvyššia chorobnosť 
na CHPO bola hlásená v okrese Púc-
hov (3028,82/100 000), v okrese Ilava 
(1030,48/100 000) a v okrese Bánovce 
nad Bebravou (650,51/100 000). Naj-
vyššia vekovo špecifická chorobnosť 
na CHPO bola hlásená vo vekovej sku-
pine 6-14 rokov (4254,5/100 000). 

Z dôvodu vyššieho výskytu akútny-
ch respiračných ochorení bolo uzatvo-
rené v Trenčianskom kraji: 64 mater-
ských škôl, 41 základných škôl a jedna 
stredná škola. 

V 50. kalendárnom týždni 2022 bolo 
v Trenčianskom kraji hlásených 86 prí-
padov na ochorenie COVID-19.

- okres Trenčín: 16 
- okres Bánovce nad Bebravou: 3
- okres Nové Mesto nad Váhom: 16 
- okres Myjava: 7 
- okres Považská Bystrica: 4 
- okres Ilava: 9 
- okres Púchov: 3 
- okres Prievidza: 26 
- okres Partizánske: 2   

                           Zdroj: RÚVZ Trenčín

Chorobnosť v kraji stúpa

Štvrtý adventný koncert 
V nedeľu 18. 12. 2022 mesto Púchov v spolupráci s Púchovskou kultúrou, V nedeľu 18. 12. 2022 mesto Púchov v spolupráci s Púchovskou kultúrou, 

s.r.o. pripravili na pešej zóne zapálenie štvrtej adventnej sviece spojenej s kon-s.r.o. pripravili na pešej zóne zapálenie štvrtej adventnej sviece spojenej s kon-
certom  folklórneho súboru Ledničanka z Lednice a speváčky Angeliky Bartík. certom  folklórneho súboru Ledničanka z Lednice a speváčky Angeliky Bartík. 
Občerstvenie zabezpečovali tradičné vianočné predajné stánky.Občerstvenie zabezpečovali tradičné vianočné predajné stánky.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír FlimmelPúchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel

Prezident Hasičského a záchranného 
zboru Pavol Mikulášek sa vo štvrtok 
na pôde Krajského riaditeľstva HaZZ 
v Trenčíne rozlúčil s riaditeľom Kraj-
ského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne 
plk. Ing. Igorom Šenitkom, ktorý sa po 
takmer 35 rokoch rozhodol odísť do 
výsluhového dôchodku. Prajeme mu 
veľa úspechov v ďalšej životnej etape 
a ďakujeme mu za viac ako tri dekády 
služby.

Pri tejto príležitosti prezident Ha-
sičského a záchranného zboru Pavol 
Mikulášek vymenoval dňom 1. januára 
2023 na zastupovanie riaditeľa Kraj-
ského riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne plk. Ing. 
Miloslava Tužinského.

Miloslav Tužinský študoval na Sloven-

skej technickej univerzite v Bratisla-
ve. V Hasičskom a záchrannom zbore  
a jeho právnych predchodcoch pôsobí 
od roku 1997, kedy nastúpil na odbor 
požiarnej ochrany na Krajskom úrade  
v Trenčíne. V roku 2002 začal pôso-
biť na Krajskom riaditeľstve HaZZ  
v Trenčíne ako samostatný odborný 
inšpektor. Od roku 2004 do roku 2006 
vykonával na krajskom riaditeľstve 
funkciu samostatného odborného 
inšpektora špecialistu. V rokoch 2006 
a 2007 pôsobil ako vedúci oddelenia 
operačného riadenia a IZS. Od roku 
2008 vykonáva funkciu vedúceho od-
delenia operatívno-technického Kraj-
ského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne. 

KR HaZZ Trenčín

Nový riaditeľ KR HaZZ Trenčín
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Uvítanie do života nových občanov mesta Púchov

Matúš H.Lea K.Filip L. Martin D.

Lukáš H. Viktória B.Maxim R. Matyas K.

Damián L.Kristína GAndrej B. Šimon R.

V Zrkadlovej sieni Župného domu V Zrkadlovej sieni Župného domu 
sa vo štvrtok 15.12. dopoludnia stretli sa vo štvrtok 15.12. dopoludnia stretli 
rodičia 14 detí, nových Púchovčanov, rodičia 14 detí, nových Púchovčanov, 
ktorí z celkového počtu pozvaných ktorí z celkového počtu pozvaných 
rodičov 41 narodených detí za obdo-rodičov 41 narodených detí za obdo-
bie september, október a ostatných bie september, október a ostatných 
mesiacov v roku, počas ktorých sa mesiacov v roku, počas ktorých sa 
nemohli zúčastniť, prijali pozvanie na nemohli zúčastniť, prijali pozvanie na 
záverečné tohtoročné UVÍTANIE DETÍ záverečné tohtoročné UVÍTANIE DETÍ 
DO ŽIVOTA, ktoré je milou udalosťou DO ŽIVOTA, ktoré je milou udalosťou 
v živote každého malého človiečika. v živote každého malého človiečika. 
Kultúrny program uvítania tvorili malé Kultúrny program uvítania tvorili malé 
recitátorky z MŠ Požiarna 1292. Hrou recitátorky z MŠ Požiarna 1292. Hrou 
na husliach ulahodila prítomným ako na husliach ulahodila prítomným ako 
tradične Jana Marmanová, ktorej tak-tradične Jana Marmanová, ktorej tak-
tiež ďakujeme. Ďalšie uvítanie detí plá-tiež ďakujeme. Ďalšie uvítanie detí plá-
nuje OŠaSV MsÚ Púchov zorganizovať nuje OŠaSV MsÚ Púchov zorganizovať 
začiatkom mesiaca marec 2023, kde začiatkom mesiaca marec 2023, kde 
budú pozvaní rodičia detí narodených budú pozvaní rodičia detí narodených 
v mesiacoch november a december v mesiacoch november a december 
2022 a január 2023. 2022 a január 2023. 

MsÚ, foto: Slavomír FlimmelMsÚ, foto: Slavomír Flimmel
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Štefanská
Oldies Párty

26. 12. 2022 O 20.00 HOD
 

hudba: DJ Milan, DJ Michal

vstupné: 13,-
(v cene: 0,7l bieleho vína, 1,5l minerálka / 2osoby, slané, sladké a chuťovky na stole)

 
Bar k dispozícii do záverečnej, s možnosťou objednávok pizze a ostatnej ponuky z pizzérie

do 02:00 hod..

Rezervácia a predaj vstupeniek: 
reštaurácia Hradisko (na poschodí) pracovné dni od 10:00 – 14:00 hod.
pizzéria Hradisko denne od 14:00 - 21:00 hod.
telefonicky na č. t. 0918 180 406
s možnosťou rezervácie stola na meno pre požadovaný počet osôb
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Pri dobrej hudbe a v spoločnosti 
priateľov sa 14.12. opäť stretli senio-
ri, milovníci folklóru, hudby a tanca, 
tak ako každú tretiu stredu v mesiaci, 
na ČAJI PRE SENIOROV pod záštitou 
primátorky mesta Kataríny Hene-
kovej, ktorá na úvod s konateľom 
Pú chovskej kultúry, s.r.o. Pavlom 
Pivkom pozdravila prítomných se-
niorov. 

Ako prvé sa predstavili deti z DFS 
prípravky so svojím vianočným 
pásmom. Do tanca hrala seniorom 

počas popoludnia skupina ARTEX, 
tá sa striedala s hosťom programu, 
heligonkárom Patrikom Staríčkom. 
Zo zdravotných dôvodov sa z vystú-
penia na dnešnom čaji ospravedlnila 
Rendy Burianová. 

Zábava pokračovala až do pod-
večera a pokračovať bude aj v roku 
2023. Tešíme sa z účasti Vás, senio-
rov, ktorí svoju jeseň života trávite 
aktívne a v kruhu priateľov a zná-
mych, a prajeme Vám krásne Viano-
ce.          MsÚ, foto: Slavomír Flimmel

Dobrá správa pre Púchovčanov, mestské zastu-
piteľstvo schválilo predĺženie bezplatnej dopravy 
pre občanov s trvalým pobytom.

Projekt bezplatnej dopravy pre dopravné karty 
REZIDENT bol spustený 1. 9. 2022. Zľava cestov-

ného bola zadefinovaná len do konca roka 2022. 
Išlo o testovaciu prevádzku, ktorej výsledky sme 
chceli vyhodnotiť na konci roka. Ďalším argumen-
tom limitujúcim platnosť zľavy boli blížiace komu-
nálne voľby. Staré mestské zastupiteľstvo nechalo 

možnosť novému 
zastupiteľstvu pre-
hodnotiť uvedenú 
zľavu, nakoľko kaž-
dá takáto zľava je 
nákladom, ktorý je 
hradený z rozpočtu 
mesta.

Po vyhodnotení 
troch mesiacov 
mô    žeme s uspoko-
jením konštatovať, 
že rast prepravy ce-
stujúcich má výraz-
ný stúpajúci trend. 
Tento faktor, zavážil 
pri rozhodovaní 
poslancov predĺžiť 
platnosť zľavy počas 
celého nasledujúce-
ho roka. Uvediem 
niekoľko čísiel. Za tri 
mesiace sme predali 
alebo pretypovali 
viac ako 600 kariet 
v režime Rezident, 
určených výhradne 
pre občanov Pú-

chova. Je predpoklad, že minimálne ďalších 200 
až 300 občanov túto možnosť ešte v nasledujú-
com roku 2023 využije. Čo sa týka množstva pre-
pravy cestujúcich nárast o 55-tisíc prepravených 
osôb za 11 mesiacov roku 2022 oproti porovna-
teľnému roku 2021 je sľubný, pozitívny trend.

Dovoľujem si práve v súvislosti s ekonomickým  
dopadom projektu na rozpočet spoločnosti Au-
tobusová doprava Púchov, a.s. ako aj na rozpočet 
mesta apelovať, aby občania, čo najviac využívali 
autobusovú dopravu. Je to služba pre občanov, 
je to služba, ktorá sa snaží v čase rastu životných 
nákladov pomôcť občanom a znížiť ich výdavky 
na dopravu. Nie každé mesto túto výhodu po-
skytuje svojim občanom.

Občanov bude určite zaujímať ako nastane 
predĺženie platnosti zľavy? Ako nás informovala 
spoločnosť Transdata, úpravou softvéru podľa 
našich požiadaviek bude pre doposiaľ vydané 
karty REZIDENT zadefinovaná nová platnosť zľavy  
s expiráciou do 31. 12. 2023. Takže odpadá 
návšteva v Púchovskom informačnom centre  
a majiteľ doposiaľ vydanej karty REZIDENT môže 
od 1. 1. 2023 bez obmedzení naďalej využívať 
bezplatnú dopravu. Po nastúpení do autobusu 
po 1.1.2023 a zaregistrovaní sa dopravnou kar-
tou REZIDENT systém automaticky vygeneruje 
platnosť zľavy do 31. 12. 2023. Všetky nové karty 
alebo pretypované karty REZIDENT obstarané  
v Púchovskom informačnom centre po 12. 12. 
2022 budú vydané už s novou platnosťou zľavy. 

Viliam Karas, predseda
predstavenstva Autobusová doprava Púchov

Bezplatná mestská doprava v Púchove pokračuje aj v roku 2023

Predvianočný Čaj pre seniorov so skupinou Artex
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Trenčianska župa zmodernizovala vstupy 
do svojich nemocníc 

Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja - NsP 
Považská Bystrica, NsP Myjava a NsP Prievidza 
so sídlom v Bojniciach - sa tešia z vynovených 
hlavných vstupov.
Prvé stretnutie pacienta s nemocnicou nastáva 
už pri hlavnom vchode, preto je dôležité, aby na 
pacienta pôsobil moderne, čisto a príjemne. V troch 
župných nemocniciach prebiehali od leta stavebné 
práce, ktorých cieľom bolo zrekonštruovať práve 
vstupy do budov či areálu nemocníc. „Okrem 
samotných vstupov bolo upravené aj ich okolie. 
Zrekonštruovali sa prístupové chodníky, odstránil 
sa reklamný a informačný smog. Pribudlo aj LED 
osvetlenie či svetelné označenie – písmeno H. Do 
rekonštrukcie všetkých troch vstupov investovala 
Trenčianska župa zo svojho rozpočtu viac ako 473 
tisíc eur s DPH,“ povedala Beáta Tichá, vedúca 
Odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK.
V bojnickej nemocnici sa rekonštrukcia týkala 
hlavného vstupu do areálu, v najmenšej krajskej 

nemocnici na Myjave bola zmodernizovaná budova 
vrátnice a vstup. V prípade považskobystrickej 
nemocnice sa stavebné úpravy realizovali na 
hlavnom vstupe, vstupe pri detskom oddelení,  
k ortopédii, k detskej pohotovosti, ako aj na 
zadnom vstupe oproti dialýze.           - Matej Plánek -

Partnerstvo prehĺbili 
memorandom  

o spolupráci  
Spoločným záujmom Porsche Werkzeugbau s. r. o., 
Strednej priemyselnej školy Myjava a jej zriaďova-
teľa – Trenčianskej župy je najmä podpora praktic-
kých zručností aj teoretických vedomostí žiakov 
jedinej technicky zameranej župnej školy v Myjav-
skom okrese.
Významného župného partnera v systéme duál-
neho vzdelávania zaujímajú najmä študentky  
a študenti mechatroniky. Tí si budú môcť svoje ve-
domosti otestovať v praxi vo vývojovom centre 
Porsche, ktoré vyrástlo v Hornej Strede. V labo-
ratóriu, ktoré na Slovensku nemá obdobu, vyvíja-
jú automatizované linky na výrobu prototypov  
Li-ion batériových modulov pre elektromobi-
ly. „Ide o zaujímavé spojenie a vážime si, že okrem  
našich spoločníkov v duálnom vzdelávaní sa našiel 
aj takýto vážny partner, vďaka ktorému získajú 
študenti veľkú perspektívu,“ zhodnotil riaditeľ SPŠ 
Myjava Jaroslav Foltín. „Teší ma, že po SOŠ technickej  
v Du bnici nad Váhom bude Porsche spolupracovať 
s ďa lšou technicky zameranou krajskou strednou 
školou. Ako župa budeme otvorení a nápomocní 
nielen pri inovovaní či zaraďovaní nových študijných 
odborov, ale aj pri riešení problémov so zabezpeče-
ním dopravy zamestnancov a študentov na praco-
visko,“ povedal pri podpise memoranda o vzá
jomnej spolupráci župan Jaroslav Baška.       

 - Sláva Gajdošíková - 

Vianočná atmosféra sa vrátila na župný úrad
Župný úrad v Trenčíne sa na celý týždeň od  
5. do 9. decembra 2022 premenil na vianočné 
trhovisko plné rôznych vôní, chutí a farieb. Ot-
vorenie trhov odštartovala báseň o význame 
Vianoc a symbolické zdobenie stromčeka. 
O jeho ozdoby bielych a zlatých farieb sa už 
po deviatykrát postarali klienti a zamestnanci 
Domova sociálnych služieb Čistá duša. „Naši 
prijímatelia sociálnych služieb ozdoby vytvárali 
s veľkým nadšením. Stromček sme nazvali svetlo 
Vianoc preto, aby sa odbúrali všetky nepokoje, 
ktoré sú vo svete, a aby svetielko prežiarilo naše 
srdiečka, aby sme boli spolupatriční, otvorení, 
navzájom si pomáhali, vedeli dať veľkú lásku 
a boli si blízki,“ objasnila riaditeľka Čistej duše 
Mária Trenčanová. Ako poďakovanie od Tren-
čianskeho kraja dostali tortu z dielne Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb Púchov, 
tú pod vedením majsterky odborného výcviku  
Jozefíny Zaukolcovej pripravovali študentky 
župnej školy. Sviatočnú atmosféru svojimi via-
nočnými koledami navodili členovia Folklórneho 
súboru Úsmev. 
Pod stromčekom nechýbali ani skutočné darče-

ky, tie klientkam a klientom župných zariadení 
darovali zamestnanci úradu. „Som rád, že tradícia 
zbie rania vianočných krabičiek sa osvedčila a po 
druhýkrát môžeme takýmto spôsobom vyjadriť vďa-
ku a solidaritu tým, ktorí to potrebujú a potešiť ich  
v tomto predvianočnom čase,“ povedal trenčiansky 

župan Jaroslav Baška. V darčekových 
krabiciach sa nachádzali sladké prekva-
penia, knihy, drogéria, spoločenské hry, 
ponožky, rukavice či ďalšie zaujímavosti. 
S láskou zabalené darčeky putovali do 
rúk tých, pre ktorých boli nezištne pri-
pravované. „Túto aktivitu zamestnancov 
TSK vnímam veľmi pozitívne. Keď sme 
prišli na vianočné trhy, rozprestreli sme 
si naše výrobky, začali sme ich ponúkať, 
nečakali sme, že budeme obdarení aj my. 
Naši klienti, keď dostali tieto balíčky, boli 
veľmi prekvapení a potešení. Myslím si, že 
je to vznik veľmi peknej tradície. Obdaro-
vávanie sa navzájom predsa patrí k Via-
nociam,“ povedala riaditeľka CSS – KO-
LONKA v Púchove Barbora Orgoníková. 
Pod vianočným stromčekom vo vestibu-

le Úradu TSK sa nachádzalo viac ako 80 takýchto 
darčekov. Srdečne ďakujeme za ducha Vianoc, 
ktorého do priestorov župného úradu prinieslo  
18 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti TSK.    

- Barbora Jánošková, Matej Plánek -
   

Trenčiansky župan Jaroslav 
Baška praje všetkým 

obyvateľom kraja príjemné 
prežitie vianočných sviatkov  

v kruhu rodiny a blízkych, veľa 
zdravia, šťastia, pracovnej  

a rodinnej pohody a do nového 
roka 2023 viac otvorenosti, 

úprimnosti, spokojnosti  
a zhovievavosti v medziľudských 

vzťahoch.
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Utorok 13.12. patril ďalšiemu predvianočné
mu stretnutiu pri lahodnej kapustnici s členmi 
Ligy proti reumatizmu  pobočka Púchov, ktorí 
sa stretli v jedálni ZŠ Gorazdova, ktorej priestory 
telocvične im slúžia na pravidelné pohybové ak
tivity, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2022 
a pripravili sa na ďalšie akcie, ktoré ich čakajú  
v novom roku 2023.

Prítomných členov prišla pozdraviť aj primátorka 
mesta Katarína Heneková, popoludnie zhodnotila 
ako priateľské posedenie, ktoré sa mohlo opäť po 
troch rokoch uskutočniť: 

„Som rada, že dnes pri príležitosti blížiacich sa 
Vianoc a prípravy na nový rok, môžem popriať všet-
kým členom Ligy proti reumatizmu všetko najlepšie. 
Musím povedať, že tieto stretnutia sú vždy veľmi 
dojemné, stretávam tu svoje bývalé pani učiteľky  
a pani profesorky, blízkych priateľov a seniorov, ktorí 
sú aktívni aj v ostatných seniorských organizáciách. 
Oceňujem ich neustálu činnosť a zapálenie do pohy-
bu a zdravého životného štýlu. Ďakujem touto cestou 
aj riaditeľke školy Viere Flimmelovej za spoluprácu  
a poskytnutie priestorov školy. Seniorom prajem, aby 
nielen vianočné sviatky, ale i celé nasledujúce obdo-
bie nového roka prežili v zdraví a životnej pohode. 
Dnešný deň je dôkazom toho, že radosť zo života je  

v nich hlboko zakorenená.”
Po úvodných príhovoroch predsedníčky Ligy proti 

reumatizmu - pobočka Púchov Emílie Gombárovej  
a primátorky mesta, nasledovalo ochutnávanie ka-

pustnice, ktorú pripravili kuchárky zo ŠJ ZŠ Gorazdo-
va. Program ďalej pokračoval veselou vravou, ktorú 
sprevádzala hra na harmonike a ozembuchu. Neskôr 
prešli členovia organizácie aj k samotnému zasad-
nutiu výboru, aby tak zhodnotili svoju doterajšiu 
činnosť. 

“Na moju veľkú radosť sa nám konečne po 3 ro-
koch podarilo stretnúť aj pri vianočnej kapustnici, 
a ako vidieť, tak vo veľkom počte, z čoho sa veľmi 
teším. Do pandémie sme sa stretávali pravidelne na 
takýchto podujatiach, oslavovali sme aj jubilantov,  
z čoho sme však už upustili. Všetci ale máme radi tie-
to posedenia, je to záverečný bod nášho programu 
na konci kalendárneho roka. Rok 2022 bol výborný, 
splnili sme všetko, čo sme si predsavzali, dokonca aj 
naviac sme absolvovali výlet do Dunajskej Stredy ale-
bo do termálov. Našimi najdôležitejšími plánmi do 
nového roka sú predovšetkým cvičenie v telocvični  
a plávanie. Pohyb, to je základ,” vysvetlila predsedníč-
ka Emília Gombárová. 

Ďakujeme Lige proti reumatizmu - pobočke Pú-
chov za pozvanie, milé prijatie a budeme sa tešiť na 
ďalšie podujatia v novom období. Prajeme všetkým 
veľa zdravia a prospešného pohybu, spokojnosti, ra-
dosti a príjemné prežitie Vianoc.

MsÚ, foto: Slavomír Flimmel

Vianočná kapustnica s Ligou proti reumatizmu

Členovia ZO JDS Horné Kočkovce sa stretli 13. 
decembra na príjemnom predvianočnom pose-
dení 3. Adventného týždňa v Senior klube v areáli 
ZŠ s MŠ Slovanská. V úvode zazneli krátke prího-
vory predsedníčky OO JDS a ZO Gelnárovej Eleny 
a podpredsedníčky OO JDS Anny Gajdošíkovej. 
Ako hostia sa posedenia zúčastnili člen Rady OO 
JDS Peter Farkaš, šéfredaktor Púchovských novín 
Slavomír Flimmel a riaditeľka ZŠ s MŠ Slovan-
ská Michaela Váňová. Bolo to krásne: pani Gaj-
došíková recitovala básne, spievali sme Tichú noc 
len pri svetle stromčeka a sviečky, vydarilo sa nám 
podujatie! Program spestrili svojim príchodom aj 
“Lucie”, zahalené v bielych plachtách, ktoré pod-
ľa zvykov a tradícií bielymi pierkami “vyhnali”  
v miestnosti Senior klubu od všetkých zúčast-
nených “choroby, trápenia a temné sily...” - bolo 
posedenie na Svätú Luciu.

Peter Farkaš, foto: Slavomír Flimmel

Vianočné posedenie dôchodcov v Horných Kočkovciach
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Kultúra
VIANOČNÉ STROMČEKY
Nedeľa  1.1.      Námestie pred Divadlom  
Vyzdobené  VIANOČNÉ STROMČEKY pred Divadlom v Púchove, ktoré môžete ob-
divovať do 9.1.2023.
AŽ ZA HORIZONT
Od 1.12. do 14.1.2023
Vystavuje Janka Kadlecová. Výstava potrvá do 14.1.2023, vstup voľný.

MODERNÁ  KALANETIKA 
Štvrtok    12.1.,  19.1.,  26.1     tanečná sála     18.30 h
Dá Vám do poriadku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo 
prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková.1 lekcia 4 €. Info na č.t. 0908 
718 662, kultura@puchovskakultura.sk

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Pondelok  9.1.,  16.1.,  23.1.         tanečná sála    18.30 h
Streda     11.1.,  18.1.,  25.1.          tanečná sála    18.30 h 
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba.1 vstup 4 €.  Info na č.t. 
0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk  

JOGA
Utorok  10.1.,  17.1.,  24.1. ,  31.1.      tanečná sála     16.15 h
Streda   11.1.,  18.1.,  25.1.                      tanečná sála        9.30 h
1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@puchov-
skakultura.sk

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Streda 11.1., 18.1.,  25.1.     tanečná  sála   17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav.1x v týždni 1 hodi-
nu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info, prihlášky: kultura@puchovskakultura.
sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvojmesačne.
KREATÍVNE KURZY
Štvrtok  12.1.     zasadacia miestnosť     15.30 h
Akvarel pre začiatočníkov. Tvorba mandaly. 1 kurz 5 hodín, kurzový poplatok 35 €, 
t.j. 1/7€ vrátane materiálu. Prihlášky a informácie 0908 718 662, kultura@puchov-
skakultura.sk
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok    17.1.           učebňa č.1     16.00 h
Utorok    24.1.           učebňa č.1     16.00 h
2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť do 13.1. emailom: kultu-
ra@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662.  Kurzový poplatok je 34 €, požiča-
nie šijaceho stroja je v cene poplatku.
ČAJ PRE SENIOROV 
Streda 18.1.     veľká sála   15.0018.00 h
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátor-
ky mesta.  Úvod  spestria žiaci ZUŠ Púchov. Do tanca a na počúvanie hrá hudobná 
skupina ŽOCHÁRI. Predpredaj vstupeniek od 11.1. v pokladni kina, info na oso-
bitnom plagáte.
DIALÓG SO SKLOM
Štvrtok 19.1.     vestibul 17.00 h
Vernisáž výstavy. Vystavujúce exponáty  so zameraním  na sklo, textil, dizajn...  Vy-
stavuje Mgr. Peter Šípoš a FPT Púchov. Výstava potrvá do 28.2.2023, vstup voľný. 
Info na osobitnom plagáte.
NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PINOKIO
Nedeľa 22.1.     veľká sála    16.00 h
Presvedčte sa aj vy, že klamať sa neoplatí! Naši kamaráti si s Pinokiom zaspievajú, 
zažijú veľké dobrodružstvo a vstúpia do atmosféry Talianska, z ktorého rozprávka 
pochádza. Spolu s Modrou Vílou budú deti kúzliť a vyčarujú nielen dlhý nos za 
Pinokiove klamstvá. Staňte sa svedkami ako sa z drevenej bábky stane dobrosr-
dečný a obetavý ozajstný chlapec! Dĺžka predstavenia 45 minút. Učinkuje Divadlo 
zo šuflíka Žilina. Vstupné 5 €, predaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.
puchov.sk

Kino
VIANOČNÝ PRÍBEH         Streda   11.1.   17:30 h 
Komédia režisérky Ireny Pavláskovej, ktorá sa odohráva počas Štedrého dňa  
predstaví celú plejádu vynikajúcich českých hercov. . .MP od 12 rookov – Cine-
mart – 123 min. – komédia – OV – ČR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

FORTUNOVA HRA      Streda   11.1.   20:00 h        Streda   18.1.   19:45 h
MP od 15 rokov – Forumfilm – 114 min- akčný – komédia – titulky – USA. Vstupné 
6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

AVATAR: CESTA VODY    Piatok   13.1.   17:30 h 
Dej sa odohráva po uplynutí viac ako desiatich rokov od udalostí z prvého filmu. 
„Avatar: Cesta vody“ prináša príbeh rodiny Sullyovcov (Jakea, Neytiri a ich detí). 
Sledujeme hrozby, ktorým rodina čelí, odhodlanie, s ktorým si jej členovia po-
skytujú pomoc, zápasy o prežitie, i tragédie, ktoré ich postihnú.MP od 12 rokov 
– Cinemart – 192 min. – sci-fi – fantastický – SD – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 
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ŠTVR
TOK

DUO HUSLE A BICIEDUO HUSLE A BICIE

Lucia Harvanová, Kiril Stoyanov

ČITÁREŇ ŽUPNÝ DOM, PÚCHOV

VSTUPNÉ: 5,- €19:00 HOD.

29 DECEMBER 22

Odznejú skladby J. S. Bacha, Kirila Stoyanova, P.
Hapkaa nebude chýbať ani zmes kolied či

Happy New Year.
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Predvianočný čas je plný srdečných stretnutí a ne-
bolo tomu inak ani v stredu 14. decembra v Základnej 
škole J. A. Komenského, kde si žiaci a pedagógovia 
pripravili pre všetkých v škole i externých záujem-
cov MEDOVÝ DEŇ. Pozvanie na podujatie prijala aj 
primátorka mesta Katarína Heneková, ktorá ochut-
nala nielen oblátky od ôsmakov a kapustnicu od 
siedmakov, ale tiež s radosťou tlieskala aj druhákom 
za milý kultúrny program. Zdobili sa medovníčky, za 
dobrovoľný príspevok si žiaci kupovali výrobky svo-
jich spolužiakov a každý sa nechal vtiahnuť lahodnou 
vôňou medu a kapustnice.

Pridanou hodnotou Medového dňa v ZŠ Komen-
ského je aj spolupráca so Spojenou školou, Ul. Špor-
tovcov a Denným stacionárnom Aliis, ktorých žiaci 
a klienti mali možnosť zapojiť sa do výroby rôznych 
vianočných predmetov a prejsť si ostatné triedy, 
porozprávať sa s rovesníkmi. Takúto formu inklúzie 
hodnotí pozitívne aj primátorka mesta: “Ďakujem, 
že som sa mohla opäť zúčastniť na tomto tradič-
nom podujatí školy, ktoré je prehliadkou šikovnosti 
žiakov. Je to o to výnimočnejšie, že je tu spolupráca 
so Spojenou školou. Zazneli tu krásne koledy, cítiť tu 

naozaj pohodovú a príjemnú atmosféru, aj deti sú 
plné radosti. Touto cestou ďakujem pani riaditeľke aj 
všetkým pedagógom a žiakom prajem pekné prázd-
niny, nech sa im v novom roku darí a splní všetko, po 
čom túžia.” 

Riaditeľka školy Miroslava Lapšová: „Dnešný Me-
dový deň oklieštila súčasná chorobnosť, ale zvládli 
sme to celé pripraviť. Nechýbajú tu tradície ako pe-
čenie oblátok, zdobenie medovníkov, varenie kapu-
stnice a punču, a verím, že si všetci pochutia. Zároveň 
si v triedach vyrobili žiaci rôzne vianočné pozdravy  
a ozdoby, ktoré Vianoce obohacujú.”

Opýtali sme sa aj samotných žiakov, ako hodno-
tia dnešný neformálny deň v škole? „Vyrábala som 
rôzne vianočné ozdoby a pozdravy, používala som 
kombináciu viacerých materiálov, farebného papie-
ra, popcornu, kávových zŕn, mašličiek aj stužiek. Kto 
príde, môže si čokoľvek za dobrovoľný príspevok 
vybrať,” uviedla žiačka Natália. Žiak Peter nám priblí-
žil, čo všetko sa mu podarilo vyrobiť z dreva: „Vyrábal 
som väčšinou drevené varešky z lipy, buku, niektoré 
už mám rezervované pre záujemcov.” Medový deň 
pokračoval a potešenie z celkového výsledku bolo 
badať ako na deťoch, tak i učiteľoch.                          MsÚ

Sedíte v aute, v autobuse alebo vo vlaku na ceste 
do práce? Sedíte osem hodín za stolom pri práci? 
Sedíte počas prestávky na obed? Sedíte pri ceste do-
mov z práce? A po dlhom pracovnom dni oddychu-
jete usadený na gauči? V tom prípade vediete sedavý 
životný štýl.

Nedostatok aktivity je však významným rizikovým 
faktorom vážnych chronických ochorení. Sedavý ži-
votný štýl zvyšuje riziko predčasného úmrtia.

Čo je to neaktívny  sedavý  životný štýl?
• Sedavý alebo neaktívny životný štýl znamenajú to 

isté. Vo všeobecnosti sa zvykne opisovať ako život-
ný štýl s množstvom sedenia či ležania a zriedkavým 
alebo žiadnym cvičením.

• Na sedavom spôsobe života sa podieľajú všetky 
aktivity, ktoré počas dňa vykonávame v sede alebo 
pri ležaní - napríklad sedenie v kancelárii, v škole, 
doma, šoférovanie, jedenie, sledovanie televízie, hra-
nie videohier, používanie počítača, čítanie.

• Keď sa tieto aktivity počas dňa nahromadia na-
toľko, že pri nich presedíme alebo preležíme dokopy 
viac ako 6 hodín, obvykle sa to označuje za sedavý 
spôsob života.

• Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 60 – 85 
% ľudí na svete vedie sedavý spôsob života, v dô-
sledku čoho ide o veľmi vážny problém verejného 
zdravia.

• Starší dospelí sú najsedavejšou vekovou skupinou 
s priemerným časom sedenia 8,5 – 9,6 hodín denne, 
čo predstavuje 65 % až 80 % ich času bdenia.

• Sedavý životný štýl môže prispieť k zhoršeniu 

kvality zdravia, rozvoju chronických ochorení, ako aj 
príčinám smrti, ktorým je možné predísť. A čím viac 
sedíme, tým väčšie sú naše zdravotné riziká.

Ako dokáže sedavý životný štýl ovplyvniť vaše 
telo?

• Spálite menej kalórií, čím sa zvyšuje pravdepo-
dobnosť, že priberiete

• Strácate svalovú silu a vytrvalosť, pretože svaly 
toľko nepoužívate.

• Kosti môžu slabnúť a znižuje sa ich minerálna 
hustota. 

• Môže byť spomalený metabolizmus a telo môže 
mať väčšie problémy s rozkladom tukov a cukrov.

• Môže byť narušené fungovanie imunitného systé-
mu.

• Môže byť narušený krvný obeh.
• Môže sa vyvinúť hormonálna nerovnováha.
Aké sú zdravotné riziká sedavého/neaktívneho 

životného štýlu?
• Obezita
• Srdcovocievne ochorenia
• Vysoký krvný tlak
• Vysoký cholesterol
• Cievna mozgová príhoda
• Metabolický syndróm
• Diabetes 2. typu
• Niektoré druhy rakoviny, vrátane rakoviny hrubé-

ho čreva a konečníka, vaječníkov výstelky maternice 
či prsníkov.

Dôležité je:
• skrátiť čas strávený sedením,

• prerušiť dlhé obdobia sedavého času fyzickou ak-
tivitou,

• viac sa pohybovať.
Chôdza patrí medzi najprirodzenejší druh pohybu. 

Pomocou intenzívnej chôdze sa dá dosiahnuť po-
merne vysoký energetický výdaj. Chôdza je ideálna 
pre všetky vekové kategórie, aj pre ľudí, ktorí nešpor-
tovali. Nezaťažuje nadmerne kĺby, vhodná je aj pre 
ľudí s nadváhou. Prechádzka v prírode blahodarne 
pôsobí na telo aj dušu.

Tipy, ako sa počas dňa viac pohybovať
• Venujte sa pravidelnej fyzickej aktivite, cvičeniu.
• Venujte viac času domácim prácam, práci v záhra-

de.
• Choďte po schodoch namiesto použitia výťahu.
• Venujte sa pravidelnej fyzickej aktivite, aj doma - 

cvičte s využitím cvičebného videa, zaobstarajte si 
cvičebné náradie.

• Pri telefonovaní sa postavte. 
• Dajte si tanečnú prestávku. Pustite si svoju obľú-

benú hudbu a hýbte sa.
• Najmenej raz hodinu (ideálne však každých 20 mi-

nút) prerušte sedenie a rozhýbte sa. 
• Vždy, keď máte možnosť, prejdite sa.
• Počas pracovnej prestávky si zacvičte pár cvikov 

na posilnenie a uvoľnenie svalov chrbtice.
• Na ceste do práce v doprave radšej stojte ako 

seďte.
• Ak využívate mestskú hromadnú dopravu, vystúp-

te o zastávku skôr a prejdite sa.
ÚVZ SR

Sedavý životný štýl je vážnym zdravotným rizikom

Medový týždeň v ZŠ Jána Amosa Komenského 
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Na našej škole vždy radi privítame žiakov základ-
ných škôl, ktorí sa rozhodujú, kde budú pokračovať 
vo svojom ďalšom štúdiu. Aj tento rok sa na našej 
škole a jej prevádzkach rozbehli tvorivé dielnei moti-
vačné workshopy, na ktorých si môžu vyskúšať svoje 
schopnosti a naučiť sa nové zručnosti. Sme radi, že 
záujem ôsmakov i deviatakov o takéto stretnutia, je 
veľký, a preto motivačné workshopy budú na našej 
škole pokračovať.

Dňa 8.12. 2022 nás navštívilo 23 žiakov z 2 púc-
hovských základných škôl – Mládežnícka a Gorazdo-
va, ale i žiaci z Lednických Rovní. Rozdelení boli do  
4 skupín, aby si mohli postupne vyskúšať zručnosti 
z viacerých odborov, ktoré sa študujú na našej škole. 
Privítala ich osobne riaditeľka školy Mgr. Iveta Minári-
ková, odbory a ich špecifiká im predstavila výchovná 
poradkyňa Mgr. Anna Golejová, ktorá si pre všetkých 
pripravila aj zábavný kvíz a pre víťazov i sladké od-
meny. Na jednotlivé workshopy ich sprevádzala Ing. 
Štefeková Alena. Niektorí žiaci sa veľmi tešili na stret-
nutie s porotkyňou televíznej šou Mgr. Jozefínou 
Zaukolcovou, ktorá im spolu so svojimi žiačkami 
ukázala zdobenie vianočných medovníkov a mohli si 
vyskúšať i modelovanie ružičiek. A opäť neodchád-
zali naprázdno – odnášali si okrem vyzdobených 
medovníkov i sladké čokoládové lízanky s vianoč-
ným motívom. Hlavne dievčatá sa nevedeli dočkať 
návštevy kaderníctva Akadémia, kam sa presunuli zo 
svojej prevádzky v hoteli Študent v Považskej Bystrici 
i študentky odboru kozmetik. Budúce kaderníčky im 
pod vedením p. majsterky OV Mgr. Daniely Klvaňo-
vej predviedli prípravu rôznych účesov, budúce koz-
metičky spolu s Bc. Evou Budayovou rôzne formy 
líčenia či úpravy nechtov a Ing. Kryštofová Nadežda 
im vysvetlila i dôležitosť dennej starostlivosti o pleť.  
A ak medzitým vyhladli, určite si pochutili v našej 

cvičnej kuchynke, kde ich čakali naši študenti hote-
lovej akadémie s Ing. Jaroslavou Urbanovou a Ing. 
Alenkou Kadlecovou, aby im odprezentovali svoje 
zručnosti, napr. flambovanie palaciniek, carvingovú 
techniku vyrezávania jabĺčok či prípravu rôznych 
nátierok. Po degustácii nátierok si žiaci zo základ-
ných škôl pochutili i na vlastnoručne pripravených 
chlebíčkoch a naplnených palacinkách. Svoju zruč-
nosť a trpezlivosť si precvičili pri skladaní servítok. 
Ani jeden člen našej vzácnej návštevy sa nenudil, 
všade vládla priateľská atmosféra, mnohí z nich si 
už teraz našli nových kamarátov. Veríme, že sa v sep-
tembri na našu školu vrátia ako naši študenti. 

V budúcom školskom roku 2023/2024 otvárame 
pre záujemcov o štúdium na našej škole odbory 

študijné (ukončené maturitnou skúškou): hotelová 
akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, obchodný 
pracovník, obchod a podnikanie (4-ročné štúdium)  
a učebné odbory (3-ročné ukončené výučným lis-
tom): kuchár, čašník, servírka, hostinský, kaderník, 
cukrár. Absolventi učebných odborov môžu pokra-
čovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné ukončené 
maturitnou skúškou) v odboroch spoločné stravova-
nie a vlasová kozmetika.

Informácie o jednotlivých odboroch i kritériách pri-
jatia si môžete prečítať na našej stránke www.sosos-
pu.sk, ale najlepšie bude, keď nás navštívite na Deň 
otvorených dverí v priestoroch našej školy dňa 17. 
februára 2023.   

Adriana Pavlacová, SOŠOS Púchov

Motivačné workshopy na SOŠ obchodu a služieb pre žiakov ZŠ

Už len tri dni nás delia od najkrajších sviatkov roka 
Vianoc. Máme však za sebou obdobie posledného 
mesiaca v roku. Bolo to obdobie štyroch týždňov  
a jeho duchovný význam pripomína adventný veniec 
so štyrmi sviečkami. Každá z nich má svoj význam.

A tak pri príprave činnosti denného centra na de-
cembersa samospráva snažila naplánovať také po-
dujatie pre svojich členov, aby sme si všetci pripome-
nuli najväčší prínos Vianoc a adventného obdobia 
pred nimi. Aby sme pochopili, že celý náš život by 
mal byť pre nás akýmsi adventom - očakávaním prí-
chodu nášho Vykupiteľa.

Preto sme aj pri rozhodovaní, čím ozdobiť pre 
denné centrum pridelený vianočný stromček pred 
divadlom vybrali návrh - zhotovenie ozdôb, ktoré 

nám pripomínajú posolstvo štvrtej adventnej nede-
le - nádej večnosti - ako napr. hviezdičky. Vystrihovali 
sme ich z vyradených a nepotrebných CD na ručných 
prácach a druhého decembra sme ich spoločne po-
vešali na náš stromček a zúčastnili sa celomestského 
podujatia Rozsvietenie stromčekov. 

Z Púchovskej kultúry, s.r.o. sme dostali úlohu pri-
praviť a nacvičiť polhodinový program na III. adven-
tnú nedeľu, s ktorým sme vystúpili pre púchovskú 
verejnosť v nedeľňajšom popoludní 11. decembra na 
pešej zóne. Aj tento program sme zamerali na to, aby 
sme si pripomenuli posolstvo štyroch adventných 
sviečok a to pokoj, viera, láska a nádej.

V decembri sme stihli urobiť ešte aj výlet. Ani sme 
neboli ďaleko, len kúsok od Púchova - na hore BUT-

KOV – vystúpili 
sme teda bližšie 
k nebu. Viac ako 
dvadsať členov 
DC spolu kráčalo 
po krížovej ces-
te. Kráčali sme 
všetci vedľa seba 
možno každý  
s iným motívom. 
No všetci sme 
prišli najskôr až 
pod Butkovský 
kríž, ktorý je 
znakom Božej 
lásky. A potom si 
pozreli celý areál 
Skalné sanktu-

árium Božieho milosrdenstva. 
Na začiatku našej cesty sme sa stretli s jedným z ini-

ciátorov vzniku tohto najmladšieho pútnického mie-
sta na Slovensku s pánom Antonom Barcíkom, ktorý 
nám priblížil jeho vznik a budovanie. S pozornosťou 
sme však sledovali posolstvo pátra Eliasa Vellu o tejto 
„HORE“, ktoré nám pán Barcík prečítal. Tento známy 
kňaz a exorcista z Malty vyslovil historickú vetu: „Po-
stavte na tejto hore kríž“. Tento kríž požehnal práve 
on v roku 2013. A napokon postupne pribúdali ďalšie 
sakrálne diela. Vďaka ktorým na tejto hore vznikla 
galéria krásy a pokory a práve krížová cesta, ktorú 
sme prešli nás doviedla k tomuto vrcholu.

Sme radi, že medzi nás v predvianočnom čase 
zavítala pani primátorka Katarína Heneková spolu  
s vedúcou sociálneho oddelenia Danielou Gabri-
šovou na našom podujatí v kine. Prišla, aby nám 
zaželala a poďakovala za našu činnosť a tiež odovz-
dala vianočné darčeky od mesta. Touto cestou mes tu 
úprimne ďakujeme za všetku pomoc v tomto roku.

Aj v dennom centre sme sa snažili svojimi aktivita-
mi pripraviť sa aj duchovne na Vianoce. Mysleli sme 
pri tom aj na hore Butkov. Sme radi, že sme sa cítili na 
tejto hore bližšie k nebu – uvedomovali si posolstvo 
štyroch adventných sviečok. Preto sme aj generálnu 
skúšku na naše vystúpenie na III. adventnú nedeľu 
mali na javisku tejto hory, kde vystupujú „hviezdy“. 

V mene všetkých členov denného centra seniorov 
želám čitateľom Púchovských novín radostné preži-
tie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia 
a pokoja.

Emília Luhová 
Foto: Slavomír Flimmel

V advente bližšie k nebu  záver roka v dennom centre seniorov
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Zavinšuj a vyhraj!

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie 
dieťa vdýchne radosť, pokoj, dobrú vôľu nielen  

v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku nech 
Vám stojí popri boku. Krásne Vianoce Janke  

a Emilovi z Nových Nosíc praje dcéra Barbora  
s rodinou. Adamko babke s dedkom posiela sladký 

úsmev.


Krásne sviatky vianočné, peknú cestu z polnočnej. 
Od Ježiška veľký darček, na Silvestra plný 
džbánček. Zo zábavy rovný krok a šťastlivý 
požehnaný celý rok. Želá Mária Šlesárová


 Už sú tu Vianoce, je tu ten čas, Peťuško, Janka, 

milujem Vás. Čas pokoja, čas sviatočný, plný snehu 
a radosti. Stromček svieti, hviezdička padá.  

A na nás všetkých šťastie sadá. Šťastné a veselé 
praje tato.



Už sú tu Vianoce a na okne mráz. Teším sa z toho, 
že sme tu zas. Pri jednom stole sestrička, brat, 

mamička moja, anjelik náš. Majme sa radi po celý 
rok, nech naše kroky sprevádza Boh. Šťastné  

a veselé praje Peťo s rodinou.


 Na Vianoce je všetko krásne, v srdciach ľudí zastal 
čas, vianočná sviečka nevyhasne, kým bude láska  

v každom z nás. Praje J. K


Aby dobrých ľudí bolo dosť, aby sme žili iným pre 
radosť, aby deti netrpeli, aby mladí nezomreli, aby 
zdravie zvíťazilo, aby sme sa chovali k sebe milo, 
aby sme mali veľa síl, aby sme zažili veľa pekných 
chvíľ, aby sme vedeli pomocnú ruku dať, a aby sme 

sa nezabudli smiať.


 Odbila jedenásta hodina, chváľ každý duch 
Hospodina i Ježiša jeho syna, opatrujte svetlo, 
oheň, aby nebol ľuďom škoden. Vinšujem Vám 
mnoho rokov, v nich šťastlivých mnoho rokov, 

hoc sa časy v nich aj zmenia, žiadne smútky, len 
tešenia, daj Vám všetko, čo potreba v Novom 

roku, Pán Boh z neba. Emilia.   /Vianočný vinš od 
hlásnika v Hoštinej/


Požehnanie a milosť Vianoc nech rozžiari Váš život 
nielen v čase sviatočnom. Nech rozšíria vďačnosť, 

lásku všetkých Vašich bývalých žiakov, blízkych 
a priateľov, s ktorými je svet krajší, pokoj v duši, 
zdravie a obyčajné ľudské šťastie... Týmto chcem 

pozdraviť najmä všetkých pedagógov skoršie 
narodených - p. učiteľku Lajčinovú, Hlubikovú, 

Muškovú, Slávikovú, Rigovú, Pesničákovú, 
Strmenskú, Šipulovú, Balážovú, Rumanovú,  

p. učiteľa Chovanca ako aj p. profesorky 
Flimmelovú, Panákovú, Čerešňovú a všetkých aj 

tých nemenovaných. Krásne Vianoce a šťastný nový 
rok praje Mária Capáková.


 Na stromčeku sviečky svietia, v jasliach spinká 
Božie dieťa. Nech Vás jeho láska hreje, svieti  

i v tmách beznádeje. Do duší, sŕdc Vašich vloží 
šťastie, zdravie, pokoj Boží. Želá všetkým známym, 

priateľom, susedom, bývalým spolužiakom  
a všetkým ľuďom dobrej vôle. Mária Capáková



Šťastné Vianoce a požehnaný nový rok 2023 prajem 
celej svojej rodinke, rodine Chanovej, Stachovej  

a Rumanovej. To všetko zo srdca želá A. Gašpárová 


Vianoce boli vždy časom, kedy ľudia prehodnocujú 
aktuálny rok, život, kedy sa snažia byt lepšími.  
A ja by som sa chcela poďakovať všetkým tým, 

ktorí mi pomáhajú byť lepšou. Sú to tí, ktorí ako 
prví vedia, keď ma niečo trápi, ale aj teší. Tí, ktorí 

ako prví podajú pomocnú ruku a neodsúdia ma 
za moje zlyhania. A na záver tí, ktorí vo mňa stále 
veria, aj keď ja sama si neverím. Ďakujem Vám!  

Vy viete, kto ste to. K. CH.


Milí Púchovčania! Aj tieto Vianoce vám prajem 
veľa darčekov, šťastia, zdravia a lásky. Veľa pokoja 

v rodine a teplo domova. Pokojné sviatky praje 
Maťo Orgoník.

Prajem pekné Vianoce mojej kamarátke Kristínke, 
Rebeke, bratrancovi Dadovi a babke Danke. 

Alžbetka Orgoníková.


Zrodila sa LÁSKA
Nech aj v tieto sviatky vianočné naše srdcia 

radosťou plesajú, keď zaznejú zvony polnočné, zrod 
lásky svetu ohlasujú. V mestečku Betleheme prišlo 
na svet Božie Dieťa, radostnú zvesť anjeli spievajú, 

že narodil sa Kráľ, Spasiteľ, nadšene k ľuďom 
volajú: poďme, pokloňme sa Ježiškovi malému,  

v našich srdciach drahému! Nech nielen v tieto dni, 
no po celý rok vládne pokoj, mier a láska v nás, 

nech si vážime s našimi najmilšími strávený každý 
čas. Šťastné a veselé Vianoce! Marika Pechová  

s rodinkou


Vianočná koleda už vôkol znie, zober, Bože, ľuďom 
všetko trápenie. Pošli im pokoj, lásku  

a najviac zdravíčka. Nech stretávať sa môžu blízki 
a k domovu nech vždy je vyšliapaná cestička. 

Požehnané vianočné sviatky prajem mojim deťom, 
Martinovi, mojim rodičom, Helenke Hradňanskej, 
môjmu súčasnému pracovnému tímu a aj bývalým 
kolegyniam z CSS Chmelinec. Slávka Skorková.



Vianoce nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja 
a oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou 

všetkých blízkych a žiari šťastím ako betlehemská 
hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa 

darčekov, ktoré Vás pri srdiečku zahrejú a zažijete 
prekrásne chvíle. Rodine Emila a Mateja Gašpárka 

z Nových Nosíc praje požehnané a milostiplné 
vianočné sviatky, radostný a pokojný nový rok 

Hanka.


Na Vianoce Ježiško narodil sa nám malý,  
v jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý. 

Ohrejme ho našou láskou, odejme dobrými 
skutkami, aby sa aj celý svet stal lepším spolu  

s nami. On sa nám za to bohato odvďačí, v novom 
roku zdravie, šťastie a pokoj nám dožičí. Marianke 

Rosinovej z Nových Nosíc zo srdca ďakuje za 
pomoc a krásne požehnané vianočné sviatky želá 

kamarátka Hanka.


Nech stromček zapáli svetlo v nás, nech sviečka 
vyčarí úsmev zas. Hviezdička rozsvieti plamienok 
lásky v nás, želám Vám Vianoc šťastný čas. Tešíte 

sa pod stromčekom, čo si tam nájdete. Prajem 
šťastné a veselé Vianoce a nový rok. Janka Krásna.



Na Štedrý večer sa tešíte, čo bude pod stromčekom. 
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší 
každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 

vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime 
na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe 

milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, 
zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba aspoň 

malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu  
a potom spoločne k štedrovečernému stolu. Praje 

Janka Krásna. 


Vinšujem Vám šťastný nový rok, aby bol istý každý 
Váš krok. Veľa zdravia, šťastia, lásky, aby Vám 
na tvári len úsmev robil vrásky. Veľa zdravia do 

ošatky, k tomu ešte veľa chleba, aby sme vždy mali, 
čo nám treba. Z. K.



Prichádza vianočný čas, na ktorý sa dlho teší 
každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 

vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime 
na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe 

milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, 
zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba aspoň 
malinká. Šťastné a veselé želajme si spolu a potom 

spoločne k štedrovečernému stolu. Soňa.


Keď v izbe za oknom stromček sa chystá, sviečka 
už horí a radosť je istá. Vtáčiky čarovnú pieseň 

už spievajú, pokojné Vianoce Vám všetkým želajú. 
Krásne Vianoce a šťastný nový rok. Praje Mária 

Čviriková.


Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme 
k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas 

vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní 
túžba aspoň malilinká. Šťastne a veselé želajme si 
spolu a potom spoločne k štedrovečernému stolu.



Mestá i dediny sú biele. Vôňa Vianoc v ihličí 
a lásky v imele. Aj anjeli práve teraz spievať 

zvonivými hlasmi začali tie svoje sviatočné chorály. 
Alenke Strýčkovej, Klaudii Jendrolovej, Dáške 

Illyovej, Janke Krásnej, Radkovi Ondrášovi, rodine 
Kostrbíkovej, Kortmanovej, Tučníkovej a mojim 
rodičom prajem krásne Vianoce v kruhu rodiny  
a v novom roku 2023 veľa zdravia a šťastných 

chvíľ. Radko Kurej z Klieštiny.


Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatočná večera nech 
nemá chybu. Veľa darčekov, čo v srdciach pohladia 
rodinu. Priateľov, čo nikdy nezradia. K bohatstvu 
krôčik a ku šťastiu krok, veselé Vianoce a šťastný 

nový rok. V.S.
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Púchovčania prezimujú v 2. lige na piatej priečke
2. liga muži

Hokej

Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 ro-
kov obsadila na kvalitnom Turnaji štyroch krajín vo 
fínskom Vierumäki konečné 2. miesto. Hoci v záve-
rečnom vystúpení v sobotu prehrala s Češkami, cel-
kovými víťazkami, 0:10, na poslednom podujatí pred 
januárovými majstrovstvami sveta elitnej kategórie 
nesklamala. 

Slovenky v zostave aj s Púchovčankou Sandrou 
Haluškovou najskôr vo štvrtok zdolali domáce Fínky 
3:2 po nájazdoch, následne rovnakým pomerom, av-
šak v riadnom hracom čase, aj Japonky. S Češkami si 
to v sobotu rozdali v dueli o konečnú prvú priečku, 
nezachytili však úvod stretnutia. Umožnili súper-
kám vypracovať si už v prvej tretine rozhodujúci 
štvorgólový náskok. „Už prakticky na začiatku sme 

inkasovali štyri góly, ktoré udali smer zápasu. Češky 
boli rýchlejšie, bolo bádať kvalitatívny rozdiel med-
zi oboma družstvami. Nebol to náš deň. Češky nám 
prevýšili vo všetkých činnostiach a boli maximálne 
efektívne v zakončení,“ hodnotil po stretnutí hlavný 
tréner Miroslav Mosnár.

Jeho zverenky môžu tešiť predovšetkým dva triu-
mfy nad silnými Fínkami a tiež Japonkami, čerstvými 
účastníčkami elitnej kategórie MS. Spolu s Japon-
kami a Češkami sa slovenské reprezentantky do 18 
rokov stretnú aj v základnej skupine svetového šam-
pionátu. Tretími súperkami budú Švajčiarky. „Celý 
turnaj bol pre nás skúškou pred majstrovstvami sve-
ta. Je fajn, že sme videli naživo naše súperky v sku-
pine svetového šampionátu. Vieme si zápasy s nimi 

lepšie rozobrať,“ pokračoval tréner Mosnár.
Do štartu záverečnej prípravy na MS v Östersunde, 

ktoré štartujú 8. januára a trvajú do 15. 1., by chcel šéf 
trénerského štábu ženskej osemnástky usporiadať 
ešte jeden výcvikový tábor. „Chceli by sme ho zorga-
nizovať po Vianociach. Zavolali by sme dievčatá, za-
trénovali si a porozprávali sa o systémových veciach, 
ktoré potrebujeme doladiť,“  dodal Miroslav Mosnár.

Výsledky:  
Česko – Slovensko 10:0 (4:0, 2:0, 4:0)
Góly: 7. Pištěková (Malicka, Wojnarová), 9. Felcma-

nová (Hujová, Wojnarová), 10. Hujová (Wojnarová, 
Malicka), 17. Vaníčková (Hotová, Čabelová), 36. Šapo-
valivová (Hotová), 38. Vaníčková (Hračová), 41. Malic-
ka (Šapovalivová, Vaníčková), 58. Vaníčková (Hotová), 
58. Čabelová (Malicka), 60. Šapovalivová (Matějová).

Vylúčené: 1:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 
0:0, strely na bránku: 43:18, Rozhodovali: Kauhane-
nová – Parantainen, Leppänenová 

Japonsko – Slovensko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Góly: 26. Numabeová (Fukujamová), 54. Umemo-

riová (K. Satová, R. Satová) – 30. Jancsóová (Stern, 
Blichová), 46. Lopušanová (Tóthová), 48. Lacková 
(Krákorová, Beňáková). Vylúčené: 4:4 na 2 min, presi-
lovky: 0:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 25:23.

Rozhodovali: Kauhanenová – Sopanenová, Le-
ppänenová 

Slovensko – Fínsko 3:2 sn (0:1, 0:0, 2:1 – 0:0, 1:0)
Góly: 41. Lopušanová (Tóthová), 47. Taricsová (Gáli-

sová, Blichová), roz. nájazd Lopušanová – 11. Keräne-
nová (Salonenová, Schalinová), 46. Salonenová (Ka-
nervová).

Vylúčené: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 
strely na bránku: 21:35.

Rozhodovali: Abergová – Saarimäkiová, Raitalaová. 
Zostava SR: Debnárová – Krákorová, Halušková, 

Gálisová, Macková, Nogová, Mateičková, Man-
delíková, Stern – Lopušanová, Dobiášová, Tóthová 
– Donovalová, Jancsóová, Blichová – Taricsová, 
Beňáková, Lacková – Juríková, Mihaliková, Lačná. 
Tréner M. Mosnár.                                           Zdroj: SZĽH

Ženská osemnástka skončila na turnaji vo Fínsku druhá

Druholigoví muži MŠK Púchov mali v tohtoročnom 
záverečnom kole voľno, využili ho na tradičný exhi-
bičný zápas s družstvom svojich skalných priazniv-
cov (na spoločnej snímke FB Kaviareň Korčuľa 37). 

Stretnutie vo výbornej atmosfére sa napokon skon-
čilo remízou 9:9. 

Púchovčania prezimujú na piatej priečke druholi-
govej tabuľky. 

13. kolo:  MŠK Púchov mal voľno, Senica – Detva 
3:2 sn, Partizánske – Rimavská Sobota 2:5, Delikateso 
Bratislava – Hamuliakovo 7:0

1. Senica 12 8 1 0 3 64:33 26
2. R. Sobota 11 8 0 0 3 62:30 24
3. Detva 11 7 0 3 1 50:35 24
4. Delikateso 11 6 1 0 4 46:40 20
5. MŠK Púchov 11 6 0 0 5 56:46 18
6. Hamuliakovo 11 1 1 0 9 26:74 5
7. Partizánske 11 0 0 0 11 29:75 0
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V Púchove na ZŠ Gorazdova dňa 17. 12. 2022 sa 
stretli mladí hasiči na Vianočnej uzlovačke, aby 
si zmerali sily o najlepšieho majstra v uzlovaní  
z okresov Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, 
Martin a neďalekej Moravy v zastúpení Nedašová 
(ČR). Akcia mala medzinárodný nádych. Deti mu-
seli urobiť v rýchlosti päť základných hasičských 
uzlov v požiarnej ochrane. Súťaž odštartoval 
predseda a veliteľ DHZM Púchov a privítal riadi-
teľku školy Mgr. Vieru Flimmelovú a okresného 
predsedu Pavla Papuču. Hneď po nástupe sa deti 
na troch stojanov pustili do seba, kde sa predvád-
zali uzle a boj o každú stotinu. Súčasne sa konala  
i súťaž družstiev, kde si družstvá dopredu a až po 
uzávierku nahlásili svojich zástupcov. Za účasti 84 
deti sa organizátori mali čo obracať. Po ukončení 
súťaže nastala radostnejšia časť a to odovzdáva-
nie ocenení pre jednotlivcov, ktorí boli hodno-
tení až do 5. miesta ako i v súťaži družstiev. Ako 
bonus bolo ohodnotenie troch najmladších pre-
tekárov v kategórií dievčat a chlapcov okresným 
územným celkom DPO SR Púchov a to predse-
dom Pavlom Papučom. Zároveň je potrebne po-
ďakovať sponzorom Ing. Stanislavovi Crkoňovi  
a predsedovi DHZM Púchov, taktiež organizáto-
rom tohto krásneho podujatia. Na záver sa po-
ďakovali všetkým deťom, rodičom a trénerom za 
účasť predsedovia na svojich funkciách Pavol Pa-
puča a Jozef Ridzik st. i popriali všetkým príjemné 
a ničím nerušené Vianočné sviatky.

Kategória chlapci
1. Púchov - Alexander Ridzik 17,91
2. Púchov - Max Chovanček 19,25
3. Púchov - Matej Valach 20,55
4. Hor. Moštenec - Šimon Košut 21,18
5. Púchov - Zak Chovanček 21,33 

Kategória dievčat
1. Púchov - Simona Sečkárová 17,61
2. Streženice - Katarina Ňaňaková 17,80
3. Nedašov ČR - Zuzana Surá 20,01
4. Streženice - Mariána Ficeková 20,04
5. Hor. Moštenec- Lucia Lieskovská 20,28
Družstvo chlapcov
1. Púchov A - Alexander Ridzik, Matej Valach, Si-

mona Sečkárová 57,58
2. Púchov B - Zak Chovanček, Max Chovanček, 

Bibiana Bednariková 63,13
3. Hor. Moštenec - Šimon Košut, Adela Košutová, 

Ema Letková 67,52
4. Streženice - Dávid Drábik, Zachariáš Kubaň, 

Dominík Fojtik 78,61

5. Turzovka - Andrej Litvik, Matej Kulla, Sofia Bu-
chcarová 79,84

Družstvo dievčat
1. Streženice A - Marianna Ficeková, Adela Ba-

rancová, Katarína Ňaňaková 60,37
2. Púchov - Simona Sečkárová, Mia Chovanče-

ková, Bibiana Bednariková 64,42
3. Turzovka - Dominika Oravcová, Barbora Orav-

cová, Lenka Hrtusová 67,44
4. Hor. Moštenec - Klára Možutiková, Bibiana 

Gajdošiková, Lucia Lieskovská 67,98
5. Nedašov ČR - Zuzana Surá, Dorota Švachová, 

Diana Šuranová 69,52
Jozef Ridzik, st.

Foto: Slavomír Flimmel

Veľké športové zápolenie na Vianočnej uzlovačke

Divadlo v Púchove bolo v sobotu 17.decembra 
už tradične miestom slávnostného dekorovania 
majstrov motocyklového športu Slovenskej mo-
tocyklovej federácie - Večer majstrov SMF 2022.  

V rámci tohto slávnostného večera boli dekoro-
vaní víťazi jednotlivých majstrovských tried a ka-
tegórii všetkých šiestich disciplín Slovenskej mo-
tocyklovej federácie - cestné preteky motocyklov, 

motokros, trial, enduro a rely, plochá dráha, moto-
turistika a šprint.

Medzi dekorovanými nechýbal ani náš najúspeš-
nejší plochodrážny jazdec Martin Vaculík, ktorý  
v sezóne 2022 opätovne získal titul medzinárod-
ného majstra Slovenskej republiky na plochej 
dráhe, či Tomáš Kohút, vicemajster Európy v mo-
tokrose triedy MX Open, ktorý je i tohtoročným 
medzinárodným majstrom SR v triede MX2. Cel-
kovo organizátori galavečera odovzdali 45 oce-
není pre majstrov motocyklového športu.

Okrem toho SMF odmenil i úspešných reprezen-
tantov SR, ktorí svojimi výsledkami v sezóne 2022 
výrazným spôsobom zviditeľnili Slovenskú moto-
cyklovú federáciu a Slovensko v zahraničí. 

Tohtoročný Večer majstrov Slovenskej moto-
cyklovej federácie sa niesol aj v duchu spomienok 
na prvú Medzinárodnú šesťdňovú motocyklovú 
súťaž v Považskej Bystrici v roku 1977 (45-ročné 
výročie) a v duchu posledného víťazstva česko-
slovenského Trophy tímu na Šesťdňovej v roku 
1982 v Považskej Bystrici. A tak okrem dobových 
motocyklov Tatran a Jawa, boli v Púchove príto-
mní i niektorí úspešní jazdci z týchto historických 
medzinárodných podujatí ako Emil Čunderlík, Jiří 
Stodúlka, Jiří Císař, Jiří Pošík, Jozef  Počarovský, Ľu-
bomír Mazák, Svatopluk Michalik a iní.

Zdroj: SMF

Večer majstrov Slovenskej motocyklovej federácie
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     Volejbal

Mladší žiaci - štvorkári VO 1970 MŠK Púchov pod 
trénerským vedením M. Pechu a M. Dvorského 
súťažiaci v sezóne2022/23 v dvoch tímoch: A-č-
ko s hráčmi R. Hupka, F. Klobučník, Z. Kubáň, E.  
a D. Máčekovci, V. Veteška a B-čkos hráčmi Z. Cho-
vanček, D. Jančo, M. Jurči, E. Kudlejová, M. Mušák  
a M. Svoboda, ukončili tento rok turnajom 27. 11. 
na pôde klubu HIT Trnavana víťaznej vlne a pre-
zimujú na prvých dvoch miestach tabuľky. A-čko 
so štrnástimi na prvom a B-čko s desiatimi bodmi 
na druhom mieste. Po Novom roku ich 5. februára  
čaká tretí turnaj súťaže na pôde klubu VK Nové 
Mesto nad Váhom.

Mladší žiaci - šestkári VO MŠK 1970 Púchov 
v zostave s hráčmi T. Furo, R. Hupka, D. Jančo, F. 
Klobučník, M. Mušák, E. a D. Máčekovci,T.Ozimý, 
R. Sulo, M. Svoboda, L. Turza a D. Ďuriš (kapitán), 
nastúpili tiež pod trénerským vedením M. Pechu a 
M. Dvorského 11. decembra v 5. kole na dvojzápas 
v športovej hale v Novom Meste nad Váhom proti 
miestnemu VK. Pre chorobu nenastúpili Z. Kubáň 
a V. Veteška. Po výbornom výkone potvrdili úlohu 
favorita a zvíťazili v oboch zápasoch hladko po 3:0 
(prvý -11,-17,-11, druhý -14,-19,-13). Prezimujú tak 
suverénne na prvom mieste tabuľky s osemnásti-
mi bodmi. Najbližšie ich čaká 29. 1. 2023 na domá-
cej pôde v 6. kole súťaže dvojzápas s VK Slávia SPU 
Nitra.

Ďakujeme obom trénerom, aj všetkým hráčom 
za vzornú reprezentáciu MŠK aj mesta a rodinné-
mu fanklubu za divácku podporu na všetkých 
zápasoch doma aj vonku. Veríme, že naše tímy 

„nezaspia na vavrínoch“ a zimnú prestávku vyu-
žijú nielen na oddych počas blížiacich sa sviatkov, 
ale aj na aktívnu prípravuna pokračovanie súťaže 
v roku 2023.                 Pavel Melišík

Mladší žiaci prezimujú na prvých priečkach

Zabezpečiť aktívne a zmysluplné trávenie voľného 
času - to je snahou mnohých rodičov u svojich detí 
s cieľom „odtrhnúť“ ich od sveta počítačov, mobilov, 
tabletov. K najčastejším voľbám patrí šport. Keď sa 
spojí pevná vôľa, radosť a vytrvalosť, často prídu aj 
výsledky.

V Beluši starosta obce Ján Prekop spolu s pred-
nostom Obecného úradu Patrikom Štrbákom dňa 
privítal na slávnostnom stretnutí štyri mladé diev-
čatá, ktorých výsledky sú na medzinárodnej úrovni, 
a to (pre dievčatá) v netradičných športoch. Na zákla-
de zverejnených výsledkov boli pamätnou plaketou 
a vecnými darmi odmenené: 

Liliana Šarlayová (11 rokov) - členka bedminto-

nového klubu BRK Púchov, ktorá sa bedmintonu ve-
nuje už takmer šesť rokov a k najväčším úspechom 
patria dve bronzové medaily z Medzinárodného tur-
naja v Chorvátsku, dve zlaté a jedna bronzová z Maj-
strovstiev Slovenska v kategórii do 11 rokov a maj-
sterka Slovenska v štvorhre. Súčasná vicemajsterka 
v kategórii do 13 rokov je aj členkou reprezentácie. 

Silvia Laufová (13 rokov)  členka klubu Style 

Karate Lednické Rovne je aktuálnou majsterkou Slo-
venska v kategórii do 55kg v štýle karate zvanom KU-
MITE a v kategórii štýl KATE skončila štvrtá. Držiteľka 
hnedého opasku trénuje stratégiu, sebadisciplínu 
už piatym rokom. Je pravidelnou účastníčkou po-

hárových súťaží na Slovensku a v Čechách. 
Alexandra Ridošková (16 rokov)  je študentkou 

púchovského gymnázia a hoci sa od 4 rokov venuje 
krasokorčuľovaniu, len pred necelými dvoma rokmi 
jej učarovala  dynamická streľba, v ktorej získala už 
takmer štyri desiatky ocenení. Začínala na strelnici v 
Beluši u M. Lachkého, veľkým vzorom je jej otec. Jej 
devízou je dynamická streľba z 9 mm pištole a je ak-
tuálnou majsterkou Slovenska v kategórii junior PCC. 
Množstvo medailových ocenení jej zabezpečilo úča-
sť na nedávnych majstrovstvách v thajskom Pattay  
a v roku 2023 ju čakajú majstrovstvá Európy v Grécku 
2023, či účasť na majstrovstvách sveta. 

Zdroj: Obecný úrad Beluša

Úspešné mladé športovkyne z Beluše sú majsterkami 
Slovenskej republiky v netradičných športoch
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Mládežnícki tréneri hodnotia druholigovú jeseň v súťažiach dorastu  U17

Mládežnícke súťaže sú ukončené, jesennú 
časť zhodnotil tréner mladších dorastencov 
MŠK Púchov U17 Patrik Mynář.  

 Ako by ste zhod
notili jesennú časť 
sezóny?

Jesenná časť pre 
nás dopadla výbor-
ne aj po výsledkovej, 
keďže sme ani raz 
neprehrali, ale hlav-
ne po hernej strán-
ke. Družstvo malo  
v ligových zápasoch 
svoju tvár, strelilo 

veľa gólov, ukázalo morálne vlastnosti, tímovú 
súdržnosť, ochotu pracovať v tréningovom proce-
se (čo je pre mňa najhlavnejšie) v ktorom prebehla 
prirodzená zdravá súťaživosť, pretože v našom 25 
-člennom kádri máme každý post zdvojený. Hrá-
či, ktorí boli v tejto kategórii pod mojim vedením  
už minulú sezónu potvrdili úlohu lídrov, čo bolo z 
môjho pohľadu kľúčové a rozdielne oproti minu-
lej sezóne, kedy naše výkony boli tiež slušné, no 
neprejavili sa až tak vo výsledkoch.

 Aké ciele si kladiete do jarnej časti sezóny?
Cieľov máme viacero. Hráči určite cítia, že môžu 

súťaž vyhrať, čo im prajem, ale čaká ich ešte dlhá 
cesta, no stále im prízvukujem, že musia byť zdra-
vo sebavedomí a nemôžu poľaviť v tréningovom 
procese, pretože to na čom pracovali túto jesennú 
časť, môže byť rýchlo preč. V jarnej časti sa bude 
chcieť každý súper na nich vytiahnuť a v zápasoch 
to budú mať určite ťažšie ako na jeseň. Ako ďalší 
cieľ si kladieme vychovať lídrov družstva pre ďal-
šiu sezónu z chlapcov ročníkovo mladších (roč. 
2007).

 V čom vidíte najväčšie nedostatky, na ktorý
ch budete v nasledujúcom období pracovať?

Vždy je čo zlepšovať. Budeme pracovať ako 
doteraz, aby sa každý jeden hráč zlepšil po indi-
viduálnej stránke, pretože to je náš cieľ. Chceme 

vychovať silné individuality, čo musí byť vždy na 
prvom mieste pri výchove talentovaných hráčov.

Tabuľka po jeseni
1. MŠK Púchov 14 12 2 0 59:12 38
2. Domino 14 11 0 3 43:18 33
3. Trnava 14 10 2 2 27:5 32
4. Dubnica 14 10 1 3 40:9 31
5. Karlova Ves 14 9 2 3 28:18 29
6. Nitra 14 8 2 4 27:17 26
7. Inter 14 6 3 5 41:24 21
8. Komárno 14 6 1 7 31:25 19
9. Martin 14 5 1 8 29:31 16
10. Skalica 14 4 3 7 29:34 15
11. B. Bystrica 14 4 3 7 19:24 15
12. Šamorín 14 4 2 8 20:36 14
13. Partizánske 14 2 1 11 9:62 7
14. Prievidza 14 1 2 11 14:51 5
15. Malacky 14 0 1 13 10:60 1
Doma

1. MŠK Púchov 7 7 0 0 33:6 21
2. Trnava 7 7 0 0 17:0 21
3. Domino 7 7 0 0 28:5 21
4. Karlova Ves 7 5 0 2 14:11 15
5. Šamorín 8 4 2 2 13:14 14

6. Komárno 9 4 1 4 21:15 13
7. Dubnica 7 4 1 2 20:6 13
8. Inter 7 4 0 3 24:11 12
9. Skalica 7 3 2 2 22:18 11
10. Martin 7 3 1 3 17:14 10
11. Nitra 6 2 2 2 8:6 8
12. Partizánske 7 2 1 4 5:19 7
13. B. Bystrica 7 1 2 4 7:14 5
14. Prievidza 6 1 1 4 5:16 4

   Vonku
1. Dubnica 7 6 0 1 20:3 18
2. Nitra 8 6 0 2 19:11 18
3. MŠK Púchov 7 5 2 0 26:6 17
4. Karlova Ves 7 4 2 1 14:7 14
5. Domino 7 4 0 3 15:13 12
6. Trnava 7 3 2 2 10:5 11
7. B. Bystrica 7 3 1 3 12:10 10
8. Inter 7 2 3 2 17:13 9
9. Komárno 5 2 0 3 10:10 6
10. Martin 7 2 0 5 12:17 6
11. Skalica 7 1 1 5 7:16 4
12. Malacky 8 0 1 7 6:27 1
13. Prievidza 8 0 1 7 9:35 1

Zdroj: Facebook MŠK Púchov  futbal

P. Mynář: Chceme vychovať silné individuality

4. liga muži
7. kolo: Lysá pod Makytou – Lazany B 14:4, Dolné 

Kočkovce – Bystričany B 14:4, Medeko P. Bystrica – T.  Ja-
strabie 13:5, D. Moštenec – Chocholná-Velčice 15:3, D. 
Breznica – Trenčianska Teplá C 10:8, Ladce – Pruské 10:8, 
Dolné Kočkovce – Lazany B 9:9, Lysá pod Makytou – 
Bystričany B 14:4, Medeko Považská Bystrica – Chochol-
ná-Velčice 14:4, Dolný Moštenec – Trenčianske Jastrabie 
17:1, D. Breznica – Pruské 12:6, Ladce – Trenčianska Teplá 
C 7:11

1. Lysá 12 9 3 0 142:74 33
2. N. Mesto C 12 9 2 1 145:71 32
3. MEDEKO PB 12 9 1 2 134:82 31
4. Lazany B 12 5 3 4 100:116 25
5. D. Breznica 12 6 1 5 112:104 25
6. T. Teplá C 12 6 1 5 122:94 25
7. D. Moštenec 12 4 2 6 113:103 22

8. D. Kočkovce 12 4 2 6 100:116 22
9. Pruské 12 3 3 6 98:118 21
10. T. Jastrabie 12 4 1 7 106:110 21
11. Chocholná 12 3 1 8 77:139 19
12. Ladce 12 3 1 8 87:129 19
13. Bystričany B 12 2 1 9 68:148 17

5. liga muži
13. kolo: Nozdrovice – Slovan Považská Bystrica 3:15 

(Didek 3 – Zemančík 4, Hlubina 3, Višenka 3, P. Gálik 3, 
2x štvorhra), Beluša – Dolná Mariková 12:6 (Ľ. Hrevuš 
4, Konrád 3, Juriga 2, Kalus 1, 2x štvorhra – Striženec 3, 
Žiačik 2, Melicherík 1), Milochov – TTC Považská Bystrica 
14:4 (Mihálik 4, Kunovský 3, Balušík 3, Duško 3, štvorhra – 
F. Kulich 3, štvorhra), Sedmerovec – Ladce B 15:3 (Zvoní-
ček 4, Barták 4, Stranovský 3, Šelinga ml. 2, 2x štvorhra 
– Kvocera 2, Gajdošík 1), Dubnica nad Váhom – Pruské 
B 13:5 (Topák 4, Páleník 4, Kalus 3, 2x štvorhra – Šatka 

2, Černej 1, Cibik 1, Bajzík 1), Nová Dubnica – Dohňany 
4:14 (Oravec 2, Lászlová 1, Palieska 1 – Junga 4, R. Baška 
4, Gajdoš 3, Hološko 1, 2x štvorhra)

1. Sedmerovec  12 12 0 0 170:46 36
2. Dubnica  12 11 0 1 156:60 34
3. Slovan PB  12 9 1 2 124:92 31
4. Dohňany  12 7 0 5 119:97 26
5. Pruské B 12 7 0 5 124:92 26
6. D. Kočkovce B 12 6 0 6 111:105 24
7. TTC PB B 12 4 2 6 101:115 22
8. N. Dubnica  12 4 2 6 81:135 22
9. D. Mariková  12 5 0 7 104:112 22
10. Beluša  12 3 2 7 77:139 20
11. Milochov  12 3 0 9 83:133 18
12. Ladce B 12 1 2 9 83:133 16
13. Nozdrovice  12 1 1 10 71:145 15

Lysá pod Makytou polčasovým lídrom štvrtej ligy
Stolný tenis
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
POHREB AJ NA SPLÁTKYPOHREB AJ NA SPLÁTKY

SPOMIENKA
„Čím bol si nám, to vie len 
ten, kto stráca. Čím bol si 
iným, to Boh Ti už opláca. 
Tvoja duša je v nebi, Tvoj 
úsmev v našom srdci, hoc 
nestretávame Ťa, predsa 
si tu stále s nami.“ Dňa 
13.12.2022 sme si pripo-
menuli 2. výročie odke-
dy nás opustil náš drahý 
Rudolf GAŠPÁREK z Nosíc. Za tichú modlitbu  
a spomienku ďakujeme všetkým, ktorí spomí-
najú spolu s nami.

SPOMIENKA
„Kto zostáva v  srdci, zostáva aj v  myšlienkach, 
na toho sa nezabúda.“ Dňa 24.12.2022 si pri-
pomenieme 12. výročie, čo nás navždy opustil 
môj manžel, dedko a pradedko Rudolf Šponiar 
z Lazov pod Makytou. S láskou a úctou spomína 
manželka a dcéra s rodinou. Kto ho poznal, ten 
si pripomenie. Kto ho miloval, nikdy nezabudne. 
Dňa 24.12.2022 uplynie 8 rokov, čo nás navždy 
opustil môj syn Milan Šponiar z Lazov pod Ma-
kytou. S láskou a úctou spomína mama a sestra 

s rodinou.

SPOMIENKA
„Aj keď už nežiješ medzi 
nami, v  našich srdciach 
si stále s  nami.“ Dňa 
19.12.2022 sme si pripo-
menuli 30. výročie, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a  dedko 
Jozef Blaško z  Dolných 
Kočkoviec. So smútkom 
v srdci spomínajú manžel-
ka, syn Jozef, dcéry s vnúčatami, vnúčatá a prav-
núčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Bolesťou unavená tíško si 
zaspala.“ Dňa 24.12.2022 
si pripomenieme smutné  
1. výročie úmrtia manžel-
ky, matky a babky Anny  
Balážovej, rod. Čapicovej  
z Púchova. S láskou  
a úctou spomína manžel 
Miroslav, syn Mirko s rodi-
nou, bratia Milan a Vladi-
mír a sestra Eva.

SPOMIENKA
„Pozrieme sa do neba, spo-
menieme na Teba, lebo, 
Ferko, dobre vieš, že v  na-
šich srdciach zostaneš.“ 
Dňa 30.12.2022 uplynie 
už 25 rokov od tragickej 
smrti nášho syna, brata, 
otca a manžela Ing. Ferka 
Solíka z Púchova. S láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 24.12.2021 nebo získa-
lo nového anjela a my sme 
stratili nášho milovaného 
Peťka Pastorka. „Neprej-
de ani deň, kedy  by sme 
netúžili mať ťa späť.“ S lás-
kou spomína manželka  
s deťmi, mama, brat, sestra 
s rodinou a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich 
srdciach budeš navždy 
žiť. Spomienku tichú dnes 
poslať Ti chceme, objať Ťa 
a povedať Ti, ako veľmi Ťa 
milujeme.“ Dňa 5.1.2023 
si pripomíname 3. výročie 
odchodu do večnosti našej 
milovanej manželky, matky 
a babky Márie Jurišicovej, rod. Šulíkovej. Tí, ktorí 
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina a známi.

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 22.12.2022 
si pripomenieme 2. vý-
ročie  úmrtia nášho otca, 
dedka a pradedka Grego
ra Ižvolta a dňa 5.1.2023 
si pripomenieme 25. výročie úmrtia našej  mamy, 
babky a prababky  Kamily Ižvoltovej z Horných 
Kočkoviec. S láskou spomínajú deti s rodinami. 

SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme milovali.“ Dňa 
28.12.2022 uplynie 5 ro-
kov, čo  nás navždy opustil  
Karol Sitár. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku spolu s  nami. 
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Drahého človeka osud  
nám navždy vzal a  v  srd-
ciach zanechal hlboký 
žiaľ. Dotĺklo srdce, ktoré 
sme milovali, klesli ruky, 
ktoré celý život pracovali. 
Zhasli oči, odletel úsmev, 
utíchol hlas, mal si rád ži-
vot a  všetkých nás. Veľkú 
lásku a  úsmev si rozdával, 
bolesť a trápenie tíško znášal, za lásku a dobrotu Ti 
úž nemôžeme nič dať, len kytičku na hrob a tíško 
spomínať.“ Dňa 20.12. si pripomíname 5. výročie, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko 
Ferko Solík z Púchova. S láskou spomíname.

ROZLÚČKA
„Sviečka nádeje dohorela, 
kniha života sa zatvorila.“ 
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, susedom, 
priateľom a známym, ktorý 
sa dňa 7.12.2022 prišli na-
vždy rozlúčiť s našim milo-
vaným manželom, otcom, 
svokrom, dedkom a  pra-
dedkom Jozefom Zágo
rom na poslednej ceste jeho životom. Veľké ďaku-
jem za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Vďaka 
patrí tým, ktorí bojovali o jeho záchranu. Ďakujeme 
pánovi farárovi Bilčíkovi a pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku. S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s rodinami. ,,Spi sladko.“

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je
OTVORENÁ KAŽDÚ STREDU

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostat-
ných dní vybavíte emailom alebo  

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

1 maximálne 2 týždne  
pred uverejnením. Občianska inzer-
cia zaslaná emailom je bezplatná. 
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SPOMIENKA
„Čas veľmi rýchlo plynie a nevráti, čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ.“ Dňa 30.11.2022 uplynulo 6 rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec, dedko pradedko 
Augustín Kudlej a 11.12.2022 sme si pripomenuli 
2. výročie, čo nás náhle opustila naša mama, bab-
ka a prababka Jozefína Kudlejová. Tí, ktorí ste ich 
poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 
S  láskou a úctou spomínajú syn Dušan s  rodinou 

a dcéry Mária a Ľubica s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8.11.2022 uplynulo 2. smutné výročie, čo nám 
navždy odišla milovaná mama, babka a  prabab-
ka Emília Trnková a 23.12.2022 si pripomenieme  
16. smutné výročie, čo nás opustil láskavý otec, 
starý otec a pradedko Jozef Trnka z Lúk pod Ma-
kytou. Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku. S  láskou a  úctou spomínajú dcéry  

Mária a Janka s rodinami.

SPOMIENKA
„Život plynie veľmi rýchlo, 
dávno už bolo, čo počuli 
sme tvoj hlas, no spomien-
ka na Teba je večná ako 
láska a stále žije v nás.“ Dňa 
25.12.2022 si pripomenie-
me 10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, brat, 
švagor a  zať Peter Kuš. 
S láskou spomína manželka 
Zdenka, syn Peter a ostatná rodina.

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 spomienka na Teba 
nikdy nepominie.“ Dňa 
9.1.2023 si pripomenieme smutné 6. výročie, čo nás 
navždy opustil môj otec Silvester Malo. S  láskou 
spomína dcéra Ema, družka Iveta a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20.12. uplynulo 6 ro-
kov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a babka 
Viola Zboranová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou a úc-
tou spomína dcéra s rodi-
nou.

SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti, čo 
vzal, zostali len spomienky 
a žiaľ. Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach žiješ 
stále s nami.“ Dňa 4.1.2023 
si pripomíname 1. výročie 
odchodu do večnosti našej 
milovanej matky, babky a 
prababky Rozálie Juriši
covej, rod. Kubáňovej. Tí, 
ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. Smútiaca rodina a známi.

SPOMIENKA
„Sviečka na hrobe tíško 
zhasína, kto Ťa mal rád, ten 
si spomína.“ Dňa 21.12.2022 
si pripomenieme 20. smut-
né výročie, čo nás navždy 
opustil Emil Luhový. S lás-
kou a úctou spomína syn 
Jozef s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 23.12.2022 uplynie 19 
rokov, čo nás navždy opus-
til náš otec, dedko a  pra-
dedko Augustín Luhový 
z Horných Kočkoviec. S lás-
kou spomínajú dcéra a syn 
s rodinou.

SPOMIENKA
„Už je to dávno, čo počuli 
sme tvoj hlas, no spomien-
ka na Teba a láska, ktorú si 
nám dávala, ostávajú na-
vždy v nás.“ Dňa 29.12.2022 
si pripomíname 15 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, 
babka a prababka Mária 
Moravčíková vo veku 64 
rokov. S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá 
a pravnúčatá.

ROZLÚČKA
„Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte  
a krásne spomienky na mňa v srdci uchovajte.“  
V pondelok 12.12.2022 nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, brat a švagor Marián 
Ižvolt z Mojtína. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S veľkým žiaľom v srdci spomí-
na smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Chcem sa touto cestou POĎAKOVAŤ všetkým 
ľuďom, pani primátorke JUDr. Kataríne Hene-
kovej, poslancom MsZ v  Púchove, zamestnan-
com Mestského úradu  za finančný príspevok na 
moju liečbu, ktorý bol vyzbieraný v charitatívnej 
zbierke na Mikulášskom jarmoku. Veľmi si to vá-
žim. Ľudskosť, spolupatričnosť a ochota pomá-
hať sa ešte nevytratili, práve naopak.  Z  celého 
srdca Vám všetkým ĎAKUJEM. 

Stanka Trníková

POĎAKOVANIE
Ďakujem primátorke mesta Púchov Katke Hene-
kovej a riaditeľovi PTSMP Ing. Milošovi Svobo-
dovi za ochotu a včasnú pomoc pre našu mamu, 
keď to najviac potrebovala. Krásne a pokojné 
sviatky všetkým prajem.              Daniel Brezničan 

SLUŽBY
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Akcia -20 % do 31.12.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113.
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215.
• Maľovanie, natieranie. 0902356631.
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
• METROVÝ TEXTIL REHÁK - deky, paplóny, obliečky, 
matrace, plyše, rohože, uteráky, utierky, flanel. 
pyžamá... Dbáme na kvalitu aj ceny. Tel. 0911 299 366.
• Výkup parožia, tel. 0904834937.
INÉ
• Predám zrekonštruovaný a komplexne zariadený 
2-izbový byt II. posch. na Pribinovej ulici. Tel. 
0905712680.
• Vymením dom /600m2/ v Rajeckej Lesnej - Friwald, 
za 1-izbový byt v  Púchove. SMS na 0949473022, 
ozvem sa. Som majiteľ.
• Prosím dobrých ľudí o  pomoc. Kto by mohol 
podarovať staršiu posteľ, matrace, posteľné prádlo, 
práčku a  oblečenie (pyžamá, dom. oblečenie) 
pre staršiu ležiacu ženu. Moc sa nám toho zničí. 
Ďakujeme. T. P., Ihrište 0940 721 155.
• Dám do dlhodobého prenájmu čiastočne 
zariadený 3-izbový byt s klimatizáciou, 2. poschodie 
na Štefánikovej ulici v Púchove. Info na čísle: 0905 56 
56 89.
• Ponúkam komplexné spracovanie účtovníctva, 
daní a miezd. Dlhoročné skúsenosti. 0948 700 163.
• Kúpim garáž v Púchove alebo okolí. 0908 464 582.
PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 4 - 5 hodín denne. Mzda 650 
€ /mesačne. Výhodou vodičský preukaz a minimálna 
prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc v domácnosti, 
pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.
• Hľadám prácu na rannú zmenu ako upratovačka 
alebo ako pomocná sila do kuchyne. 0944 065 120.

POĎAKOVANIE
V roku 2022 odišli do dôchodku naše dlhoročné 
kolegyne Vlasta Derevjaníková a Janka Cimeráko-
vá. Po rokoch práce na mestskom úrade ponechali 
svoje skúsenosti za dverami kancelárie č. 2 a č. 13.
Milé naše kolegyne,
konečne si užívate zaslúžený odpočinok. Na časy, 
ktoré ste strávili spoločne s nami v tejto práci si však 
určite rady spomínate. My tiež. Zažili sme spolu veľa 
dobrého, ale boli aj chvíle, na ktoré je dobré rýchlo 
zabudnúť. Konečne sa môžete plným dúškom ve-
novať svojim záľubám, rodine a blízkym. Ďakujeme 
Vám za odvedenú prácu, za  kolegialitu a kamarát-
stvo a prajeme Vám do ďalších rokov veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej pohody a splnenie Vašich túžob. 
Keď sa Vám za nami zacnie, nemusíte sa pozerať na 
úradné hodiny, zaklopte kedykoľvek, nielen dvere 
kancelárií č. 2 a 13, sú Vám vždy otvorené.

Za všetko ďakuje kolektív ekonomického 
oddelenia – Lucia,  Paťa, Eva M., Janka, Inka, Jarka, 

Aďa F., Danka, Aďa V., Eva Z., Iveta, Oľga  
a ostatní pracovníci mestského úradu.
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POSLEDNÁ ŠANCA POSLEDNÁ ŠANCA 
DO KONCA ROKADO KONCA ROKA
MULTIFOKÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁ -40%
ŠPECIÁLNE SKLÁ PRE ŠOFÉROV -40%

KVALITNÉ RÁMY UŽ OD 39 EUR
MERANIE ZRAKU OČNÝM ŠPECIALISTOM 

 OPTIKADROPTIK    DR.OPTIK_SK   0947 955 055  WWW.DROPTIC.SK   

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV


