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...teda aspoň pre škôlkarov, školákov, 
študentov určite prichádza nový začia
tok, pre niektorých, najmä prvákov, 
je to úplne nová skúsenosť, pre iných 
nová možnosť zlepšiť sa a dosiahnuť 
lepšie výsledky a úspechy. O pripra
venosti školských zariadení pre nový 
školský rok informovali aj pani riaditeľ
ky všetkých školských zariadení v zria
ďovateľskej pôsobnosti mesta na pora
de, ktorú sme mali na mestskom úrade 
minulý utorok. Prešli sme aj investičné 
a udržiavacie práce, ktoré v jednotli
vých zariadeniach boli uskutočnené 
počas prázdnin. A bolo toho naozaj 
veľa. Riaditelia spolu so svojimi kole
gami nezaháľali a aj s podporou mesta 
alebo sponzorov, či vlastnou aktivitou, 
prispeli k malej či väčšej obnove zá
kladných i materských škôl, či základ
nej umeleckej školy. Niekde pribudli 
nové edukačné prvky, inde sa rekon
štruovali priestory, sociálne zariade
nia, obnovovali podlahy, ale i skrášľo
vali školské dvory. Aj v tomto vydaní 
Púchovských novín si môžete pozrieť 
niektoré vynovenia. Všetkým som ešte 
raz poďakovala za ich nasadenie a do 
nového školského roka popriala peda
gogickým i nepedagogickým pracovní
kom škôl, rodičom a deťom veľa šťastia, 
úspechov a trpezlivosti. Naším cieľom 
je pokračovať v obnove, rekonštrukcii 
a rozširovaní kapacít niektorých škol
ských zariadení, hlavne s poukazom na 
cieľ znížiť energetickú náročnosť tých
to objektov. Pracujeme momentálne 
na dokončení projektovej dokumentá
cie na rekonštrukciu MŠ Požiarna 1292, 
kde sa plánuje veľká obnova a finančné 
prostriedky chceme prioritne získať  
z externých zdrojov s využitím zdrojov 
z Plánu obnovy a odolnosti. Ide o naj
staršiu škôlku v meste a určite si našu 
pozornosť zaslúži. V pondelok som 
mala možnosť sa prihovoriť deťom, ro
dičom a pracovníkom Základnej školy 
na Mládežníckej ulici a bolo mi cťou 
okrem zaželania úspechov do nového 
školského roka, predstaviť prváčikom 
aj novinku, ktorú mesto pre nich pri
pravilo. Nákupom školských pomôcok 
pre prváčikov, ktorí začali navštevovať 
základné školy v meste, verím, že po
tešíme nielen deti, ale aj ich rodičov  
a aspoň v minimálnej miere odľahčíme 
ich rodinný rozpočet. Ak aspoň troš
ku zmiernime ich výdavky na školskú 
výbavu prváka, tak má tento pilotný 
projekt zmysel, a to bude jednoznačný 
dôvod v ňom pokračovať aj v ďalšom 
školskom roku.

Albert Einstein povedal: „Múdrosť nie 
je výsledkom štúdia, ale celoživotného 

snaženia o jej získanie.“ Prajem všetkým 
žiakom a študentom, aby sa ustavič
ne a s nasadením snažili o získavanie 
múdrosti, ktorá im určite pomôže v roz
lete a uplatnení ich osobných schop
ností v živote. 

Prázdniny sú za nami a my môžeme 
s úspechom deklarovať, že dobrá vec 
sa podarila a mohli sme preukázateľ
ne pomôcť rodinám a deťom, ktorých 
finančná alebo sociálna situácia im ne
umožňovala sa počas letných prázdnin 
zúčastniť letných táborov v meste. Už 
na jar sme prezentovali zámer organi
zovať počas letných prázdnin pilotný 
projekt bezplatného Denného letné
ho tábora pre deti zo sociálne alebo 
finančne znevýhodneného prostredia. 
Zámer odsúhlasila Komisia vzdeláva
nia, kultúrny, sociálneho zabezpečenia 
a mládeže a zároveň určila podmien
ky pre získanie možnosti zúčastniť sa 
niektorého z denných táborov, ktoré 
počas mesiacov júl a august 2022, 
každý týždeň, organizovalo Centrum 
voľného času Včielka. Deväť detí spl
nilo podmienky, ich žiadosti boli komi
siou schválené, a tak mohli počas leta 
absolvovať jeden z denných letných 
táborov v hodnote 80 eur v Púchove 
pod organizáciou CVČ Včielka. Išlo  
o tábory: Nezábudka, Mladý kozmo
naut, Včielky, Tancáčik a Šporťáčik, 
Včielkovo a Hopkáčik. Som veľmi rada, 
že nápad spustenia letného tábora pre 
deti zo sociálne alebo finančne znevý
hodnených rodín, sa stretol s podpo
rou komisie a CVČ. Verím, že sme touto 
cestou pomohli rodičom, ktorým by fi
nančná situácia inak neumožnila dieťa 
umiestniť do denného tábora. Tábory 
organizované centrom voľného času 
majú vysoký kredit, dobré meno a vždy 
sú plne obsadené. Púchovské deti tak 
mohli počas letných prázdnin stráviť 
niekoľko dní v skvelom kolektíve, za
baviť sa, naučiť sa nové veci, športovať 
či zvyšovať svoje umelecké, či tvorivé 
zručnosti. Verím, že v tomto projekte 
budeme pokračovať aj v budúcom 
roku. Plánujeme rozšíriť ponuku tá
borov a podmienky upraviť tak, aby 
sa vzhľadom na zvýšenie minimálnej 
mzdy mohli v budúcnosti do tohto pro
jektu zapojiť viacerí žiadatelia. 

Pokračujeme v ďalšom rozvoji mes
ta. Po úspešnom ukončení verejného 
obstarávania mesto podpísalo zmlu
vu o dielo so zhotoviteľom na rekon
štrukciu Autobusového nástupišťa pri 
železničnej stanici, na ktorý projekt 
sme získali financie z eurofondov. Teraz 
bude nasledovať kontrola verejného 
obstarávania, a následne sa môže začať 
tento projekt aj skutočne realizovať.  
V týchto dňoch prebieha aj verejné ob
starávanie na dodávateľa ďalších polo
podzemných kontajnerov, ktoré majú 
pribudnúť na štyroch miestach v mes
te (na Okružnej ul., pri Marczibányiho 
záhrade, „pri Votrelcovi“ na Obrancov 
mieru a na Pribinovej ul.  pri Farby 
Laky) a tiež na dodávateľa odvodnenia 
prístupových komunikácií pri garážach 
na Gorazdovej ulici, kde predpokla
dáme začiatok i ukončenie prác ešte 
tento mesiac. Už v najbližších dňoch 
vyhlásime verejné obstarávanie na je
den z nosných projektov tohto roka, 
a to rekonštrukciu vnútrobloku Ferka 

Urbánka, kde predpokladáme začatie 
prác už v tomto mesiaci. Tento týždeň 
začali práce aj na budovaní kolumbária 
– miest pre urny na hlavnom cintoríne 
a finišujú práce na rekonštrukcii Škol
skej ulice v Horných Kočkovciach. Zá
roveň začali práce na oprave viacerých 
ciest a chodníkov v meste, a tak prosím 
o trpezlivosť pri určitých obmedze      
niach, ktoré z toho vyplynú. 

Sobota bola dňom naplneným špor
tom a svoje derby prežili futbalisti aj 
hokejisti MŠK Púchov, ktorí doma hrali 
zápasy s Považskou Bystricou. Osobne 
som stihla len futbalový zápas a musím 
povedať, že futbalisti MŠK hrali skvele 
a zápas bol naozaj plný možností vy
hrať, čo sa napokon nepodarilo (1:2), 
ale nevadí. Zápas bol skutočne skvelý 
a blahoželám k výkonom a nasadeniu 
a verím, že nabudúce to dáme. Zvíťaziť 
nad Považskou Bystricou sa podarilo 
púchovským hokejistom, ktorí zví
ťazili 2:1 a ja im srdečne blahoželám  
k postupu. Teším sa, ako sa darí na
šim športovcom a prajem veľa ďalších 
úspechov v sezóne. V sobotu sa darilo 
aj bedmintonistom. Bolo mi cťou oce
niť na najvyššom stupni víťazov hráčov 
púchovského Bedmintonového klubu 
Raquets, ktorí zvíťazili na Majstrov
stvách Slovenska dorastencov v bed
mintone, ktorých turnaj sa konal práve 
v Púchove. Videla som posledné zápasy 
a bolo to naozaj úžasné. Ešte raz blaho
želám víťazom i všetkým účastníkom 
a, samozrejme, rodičom a trénerom za 
podporu. Tento šport sa naozaj rozvíja 

rýchlym tempom a v našom meste má 
silné miesto.

V nedeľu sme sa opäť po roku s An
gelou Lazorovou, poslankyňou MsZ, 
zúčastnili Memoriálu MUDr. Vadoviča 
 tentokrát už 47. ročníka Púchovského 
okruhu za zdravím. Hoci počasie ne
bolo úplne ideálne, na dobrej nálade 
to nikomu neubralo. Nadšenci turisti
ky si okrem pohybu užili aj stretnutia  
s pria teľmi a skvelú atmosféru. Ďa
kujem Klubu slovenských turistov 
Púchov za organizáciu a nadšenie,  
s akými podporujú každoročne túto 
krásnu akciu so spomienkou na úžas
ného človeka a lekára MUDr. Vadoviča.  
V tejto súvislosti dávam do pozornosti 
dátum 12. 9. 2022, pretože druhý sep
tembrový pondelok bude venovaný 
zdraviu a dobrovoľnej pomoci, keďže 
sa v Divadle Púchov uskutoční mobil
ný odber krvi, v čase od 8.00 hod. do 
10.00 hod. a zapojiť sa do neho môžete 
aj Vy darovaním svojej krvi, ak je Vašou 
motiváciou pomoc druhým. Registro
vať sa môžete ešte do stredy 7. 9. 2022 
prostredníctvom emailu sekretariat@
puchov.sk. Ďakujem vopred všetkým 
Vám, ktorí ste sa zaregistrovali či sa 
ešte len zaregistrujete za Vašu iniciatí
vu a podporu.

Prajem Vám, nech nasledujúce dni sú 
pre Vás výnimočnými, nech deň zač
nete úsmevom a ukončíte pokojom 
v duši, pretože dni by sa mali končiť  
s pokojnou mysľou, s pokojom v srdcia 
s dobrou nocou od ľudí, ktorí nás milu
jú.                   Katarína Heneková

Slovami primátorky: Nový začiatok...
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Mesto Púchov v období 2019  2022 
hospodárilo veľmi zodpovedne, zo 
svojho rozpočtu financovalo veľké 
množstvo investičných akcií, opra
vy a údržbu komunikácii, sociálny 
program, chod školských zariadení, 
šport, kultúru, odvoz odpadu, starost
livosť o zeleň a mnoho ďalších verej
noprospešných služieb. Okrem toho 
každý rozpočtový rok mesto končilo 
vysokým prebytkom, ktorý následne 
tvoril prostriedky rezervného fondu 
určené na ďalšie investície v meste. 
Okrem predpokladaných príjmov do 
rozpočtu sme však zamerali aj na zís
kavanie externých zdrojov v podobe 
nenávratných finančných prostried
kov (NFP) z tzv. eurofondov alebo do
tácii zo štátneho rozpočtu, TSK ale od 
súkromných poskytovateľov alebo na
dácii. A môžeme neskromne konštato
vať, že naše úsilie bolo úspešné, o čom 
svedči fakt, že v rokoch 2019  2022 
boli schválené pre mesto externé zdro
je cez rôzne výzvy a projekty v celko-
vej výške takmer 5 705 000 EUR. 

Získali sme zdroje na výstavbu 36 ná-
jomných bytov na Kolonke v objeme  
1 566 630 EUR, NFP na výstavbu kom-
postárne na spracovanie bio (zelené
ho aj kuchynského) odpadu produ
kovaného v meste, vrátane techniky 
vo výške 1 838 981,53 EUR, ako veľké 
zadosťučinenie vnímame získanie NFP 
na rekonštrukciu autobusového ná-
stupišťa pri hlavnej železničnej sta
nici vo výške 1 330 668,51 EUR, ktorá 

sa bude realizovať v najbližších me
siacoch a azda najväčšiu radosť nám 
urobila správa o schválení dotácie na 
revitalizáciu amfiteátra na Lachovci 
(139 092,82 EUR), pretože o tieto finan
cie mesto žiadalo opakovanie viackrát, 
až sa to napokon podarilo práve ten
to rok. Nemôžeme opomenúť granty 
súvisiace s vybudovaním kamero-
vého systému a najmä bezplatnej 
WiFi v meste, ktoré zvyšujú kvalitu 
bývania v našom meste. Mnoho dotá
cii sme získali na zakúpenie nových 
kníh do knižnice, obnovu detských 
ihrísk, dotácie smerovali do našich 
dobrovoľných hasičských zborov  
v jednotlivých častiach mesta a v kaž
dej základnej škole v meste sa podarilo 
cez granty obstarať odborné učebne 
podľa potrieb školy. Získali sme zdroje 
z fondov EÚ na prefinancovanie mzdo
vých nákladov na opatrovateľskú 
službu a to na obdobie 24 mesiacov, 
taktiež sme boli úspešní pri grantoch 
súvisiacich s pandémiou COVID.

Každý jeden projekt si vyžadoval 
spracovať projektový zámer, pripra
viť podklady, častokrát veľmi rozsia
hle  vypracovať žiadosť o NFP vrátane 
množstva príloh, čo je nesmierne od
borne aj časovo veľmi náročná agenda.  
O to viac ma teší, že väčšinu projektov 
sme zvládli pripraviť interne, vlastnými 
personálnymi kapacitami, čo by bez 
zanietenia, odhodlanosti a vytrvalosti 
mojich kolegov nebolo možné, za čo 
im veľmi ďakujem. 

A ideme ďalej... pred pár dňami sme 
sa dozvedeli, že nám bol schválený 
cez MPSVaR SR projekt vybudova
nia inovatívneho detského ihris-
ka „Rodinka na sídlisku Sedlište“  
v hodnote 38 600 EUR, ktorý sa bude 
v nasledujúcich mesiacoch realizovať. 
V procese odborného posúdenia sa  
v súčasnosti nachádzajú už podané  
žiadosti o NFP v celkovom objeme 
1 217 342,52 EUR a to na projekt vy-
budovania jaslí pre deti do 3 rokov 
v areáli ZŠ Slovanská v Horných 
Kočkovciach, projekt revitalizácie 
verejného priestranstva na Sedlišti  
(v blízkosti ZŠ Mládežnícka), projekt 
modernizácie a inovácie technické-
ho vybavenia a zariadenia priesto-

rov Púchovskej kultúry, s.r.o. v ob-
jekte Divadla, na schválenie ktorých 
netrpezlivo čakáme. No a už boli zve
rejnené prvé výzvy z Plánu obnovy  
a odolnosti SR, do ktorých sa mesto 
taktiež plánuje zapojiť, pretože je po
trebné riešiť investičný dlh na budo
vách a objektoch mesta so zameraním 
na zníženie ich energetickej nároč
nosti a dosiahnutí úspor na spotrebe 
energií. A pomaly sa rozbiehajú výzvy 
z nového Operačného programu Slo
vensko 2021  2027, ktoré určite pri
nesú množstvo príležitostí pre mesto 
získať nenávratné finančné prostried
ky v rôznych oblastiach. 

JUDr. Iveta Brindzová, 
prednostka MsÚ 

Mesto Púchov získalo viac ako 5,7 miliónov eur

Výhra v súťaži: Lidl Čistinka je mestský 
park tvorený zo štyroch prepojených 
modulov. Hlavná myšlienka spočíva  
v základnom „štvorci“ s rozmerom 
12x12m a 15x15m a variabilnom uspori
adaní v akomkoľvek priestore s ohľadom 
na pozemok a lokalitu. Každý modul má 
svoju funkciu a charakter, a spolu tvoria 
kompaktnú zónu, ktorá nesie názov Lidl 
Čistinka. Takto vyskladaný mestský park 
dokáže pokryť potreby každého obyva
teľa a užívateľa verejného priestoru. 

Počet výhier: 5 miest získa jednu Lidl 
Čistinku tvorenú pevne stanovými  
4 modulmi podľa opisu vyššie. Mestá sú 
rozdelené podľa počtu obyvateľov do 
piatich kategórií, Čistinku získa v každej 
kategórii jedno mesto s najvyšším po
čtom hlasov. 

Ako bude možné hlasovať? Každý 
zákazník, ktorý si v termíne do 25. sep
tembra 2022 zakúpi v predajni Lidl tovar  
v hodnote minimálne 20 eur, dostane pri 
pokladnici 1 x hlasovaciu kartičku. Kar

tičku automa
ticky zákazník 
získava za ka
ždých ďalších 
celých 20 eur 
hodnoty náku
pu. Počet kar
tičiek sa násobí 
výškou hodno
ty nákupu. Pro
stredníctvom 
u n i k á t n e h o 
kódu na tejto 
hlasovacej kar
tičke bude mať 
zákazník mož
nosť odovzdať 
svoj hlas vy
branému mes
tu, obci alebo 
mestskej časti 
(platí pre Brati
slavu a Košice). 

Zadávanie kódov a hlasovanie bude pre
biehať na webovej stránke www.lidl.sk/
cistinka. 

Účasť v súťaži bola opäť ponúknutá 
všetkým slovenským mestám, mestským 
častiam a obciam, v ktorých sa nachádza 
predajňa potravín Lidl. Záujem prejavilo 
92 z celkovo 116 oslovených lokalít, tieto 
boli do súťaže o Lidl Čistinky zaradené  
a tým je možné prejaviť svoju podporu 
vo forme odovzdaného hlasu. 

Ako bude Lidl Čistinka vyzerať? Pri
nášame do miest priestor, kde sa budú 
ľudia radi stretávať, kde sa budú miešať 
generácie a kde bude nie len dostatok 
zelene, ale aj zábavy pre všetkých. Pred
stavujeme vám mestský park, príjemné 
miesto na trávenie času. Predstavujeme 
vám Lidl Čistinku – mestský park jedna 
báseň. Na Lidl Čistinke nájdete priestor 
aj pre šport, ale aj oddych. Všetky štyri 
moduly sú navrhnuté tak, aby to tvorili 
jednotný celok: 

Zábava aj pre najmenších na Lidl Čistin
ke  modul má rozmer 12x12 m a bude 
slúžiť ako hracia plocha pre najmenšie 
deti. V zeleni, obklopené možnosťou na 
sedenie, bude vsadené detské ihrisko so 
šmykľavkou a hojdačkou. 

Grilovačka pre všetkých na Lidl Čistin
ke  modul o rozmere 12x12m, pre ktorý 
je charakteristické ohnisko a príjemné 
posedenie pod prístreškom. Sú tu pries
tranné stoly a sedenie v tesnej blízkosti 
dvoch ohnísk, kde sa dá pripraviť grilo

vačka či už vo dvojici, alebo aj s celou 
rodinou a kamarátmi. 

Cvičím, cvičíš, cvičíme na Lidl Čistinke  
modul je jeden z dvoch, ktoré sa zaraďujú 
k športovým plochám. V priestore 12x12 
m sa nachádzajú prvky pre vonkajší wor
kout na posilňovanie rôznych partií tela. 
V blízkosti samotného workoutu sa na
chádza lavička a na oddych sa využiť aj 
múrik. 

Najlepšie športové výkony na Lidl Čis
tinke  druhá, väčšia športová plocha, má 
rozmer 15x15 m, a to kvôli ploche veľké
ho multifunkčného ihriska. Na ihrisku sú 
basketbalové koše, bránky na futbal aj 
pre iné loptové hry, a kto by chcel, môže 
si zahrať stolný tenis na neďalekom stole. 

Celkovú atmosféru a kvalitu mestského 
parku nedotvára iba rôznorodý mobiliár, 
ale aj pestrá zeleň. Tá predsa patrí k zá
kladným zložkám, ktoré vytvárajú priaz
nivé podmienky pre náš život v meste. 
Práve zeleň zjednocuje celý priestor Lidl 
Čistinky a prirodzene ho prepája. Nepl
ní si teda len svoj funkčný význam, ale 
dotvára aj estetiku a my môžeme spolu  
s pánom Danielom Hevierom iba konšta
tovať: „To bude Lidl Čistinka jedna báseň.“ 

Termín realizácie: po ukončení hlasova
nia a overení výsledkov notárom bude
me mestá kontaktovať s následnými kro
kmi. Predpokladaný začiatok výstavby je 
naplánovaný na jar 2023 a odovzdanie 
do majetku víťazných miest v lete 2023.

Zdroj: cistinka.lidl.sk

LIDL Čistinka: Hlasujme spoločne, Púchovčania!
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Ste uznávaný odborník v energeti-
ke, vaše patenty uznali napr. v USA, 
Japonsku, EÚ a pod. Čo hovoríte na 
súčasný stav v energetike na Slo-
vensku? 

Ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď. 
Všetci vidíme čo sa s energiami v Eu
rópe deje. Je to boj ktorý zvádzajú po
litici, obchodníci a hlavne občania EÚ. 
Priznajme si, že v nás máta myšlienka 
uvoľnenia dovozu lacných energetic
kých zdrojov z Ruska, ruka s rukou so 
zrušením sankcií voči Rusku čím by sa 
veľmi rýchlo stabilizovali ceny surovín, 
malo by to veľmi pozitívny dopad na 
infláciu, ceny tovarov a služieb a pod. 
Samozrejme by to nebolo zo dňa na 
deň, trvalo by to možno pár mesiacov. 
Na druhej strane je tu vojenská agre
sia Ruska. Dnes voči Ukrajine a zajtra? 
Pamätáme si nedávne vyhlásenia Pu
tina, kde deklaroval, že chce ovládnuť 
východné štáty EÚ. A to sme aj my. Ka
ždý z nás má na súčasnú situáciu svoj 
názor, či je správny, ukáže len čas.

Dobre, ale ak sa nič nezmení, čo 
predpokladáte?

Poviem príklad: vlani na prelome me
siacov august a september stála 1MWh 
elektriny (1.000kWh) na rok 2022 oko
lo 90, euro a cena 1MWh plynu bola 
okolo 35, euro. Minulý týždeň sa 
elektrina pre rok 2023 predáva za ne
uveriteľných viac ako 1.000, euro (11 
x drahšie) a cena plynu za 315, euro 
(9 x drahšie). Našťastie na Slovensku 

máme regulačný úrad a systém náku
pu energetických komodít pre domác
nosti. To znamená, že dopad na ceny 
domácností bude veľký ale nie tak 
drastický ako sú uvedené nárasty. Ešte 
upresním, že domácnosti v elektrine 
sú všetky domácnosti ale v plyne sú to 
len rodinné domy ! Tam kde má bytový 
dom svoju vlastnú kotolňu alebo je na
pojený na centrálne vykurovanie, tam 
žiadna podobná regulácia neplatí! Na 
tento rozpor sme vlani nielen upozor
ňovali ale navrhli sme riešenia našim 
politikom. Žiaľ bez pozitívnej odozvy. 
Ale ceny pre budúci rok sú tak extrém
ne vysoké, že či chcú alebo nechcú, 
politici budú musieť konať. Inak sa 
stane to, že ľudia prestanú za energie 
platiť pretože nebudú mať z čoho. Do
dávatelia energií nebudú mať inkaso 
na zaplatenie výrobcom, priemyselné 
a poľnohospodárske podniky budú 
obmedzovať alebo zastavovať výrobu, 
ľudia ostanú doma s nižším príjmom  
a sme v jednej špirále ktorá by sa už za
staviť nedala... Práve preto musia poli
tici počúvať energetických poradcov  
a prognostikov. Som rád, že na koneč
ne rozhýbalo vedenie Európskej únie 
a uvažuje o zastropovaní cien energii 
a ďalších opatreniach ktoré by znížili 
ceny energii. Už len takéto vyhláse
nie znamenalo okamžitý pokles ceny 
energii na burzách. Veľmi pozorne sle
dujem históriu v raste a poklese ceny 
energií a ich súvislosť so spoločen
ským a ekonomickým vývojom. To čo 
je tu dnes, sme aj keď v inom rozsahu  
v minulosti už niekoľko krát zažili. Je 
jedno či sme žili v plánovanom socia
lizme a dnes žijeme v trhovom kapita
lizme, sú zákonitosti ktoré nič nezvráti. 
Aj tu funguje sínusoida. Verím, že na 
Slovensku sa podarí to čo nám sľubujú 
politici a ceny energií budú nižšie ako  
v okolitých štátoch. Ale dopad na oby
vateľov a priemysel bude aj tak veľmi 
negatívny. Je potrebné prežiť budúci 
rok, pretože ak sa pozriem na spomí
nanú minulosť a vyvodím z nej štati
stický model, tak mi vychádza, že už  
v budúcom prvom pol roku by záko

nite malo dôjsť k poklesu cien energií. 
Samozrejme sa nedostanú na tie nízke 
úrovne z roku 2020 ale budú výrazne 
nižšie ako sú dnešné ceny pre budúci 
rok.

Hovoríte o neregulovaných ce-
nách pri vykurovaní domácností  
v bytových domoch. Ako je to u nás 
v Púchove? 

Neviem ako sú na tom obyvatelia 
domov, ktorí majú vlastné plynové ko
tolne. Tam z pozície Mestského byto
vého podniku kde vyrábame teplo pre 
obyvateľov v bytových domoch ne
máme žiadny dosah. Tam cítim veľký 
problém. Naopak naša spoločná práca  
v DR s vedením MsBP prináša veľmi po
zitívne výsledky. Teraz ešte nebudem 
konkrétny, na to potrebujeme ešte čas, 
cenové rozhodnutia URSO a pod. Spo

meniem zatiaľ len malú časť toho čo 
sme spravili pre stabilizáciu cien tepla 
v Púchove. Predovšetkým sú to tech
nické kroky ktorými sme znížili tepelné 
straty v sústave CZT, podarilo sa nám 
pri výrobe tepla optimalizovať výro
bu tepla aj tým, že sme kúpili 2,3MW 
plynový kotol ktorý v optimálnom pra
covnom režime dodáva teplo v mimo 
vykurovacom období veľmi ekono
micky vzhľadom na spotrebu plynu. 
Vďaka novému softvérovému a hard
vérovému osadeniu KOST dodávame 
teplo do sústavy v určitých denných 
krivkách o cca 20°C nižšie ako bolo  
v minulosti, dopĺňame sekčné ventily, 
modernizovali sme zber dát z KOST  
a pod. Výsledok je tu: od začiatku roka 
šetríme 10% potreby plynu! Porovná
vame pritom denno stupne z minulých 
dvoch rokov a tohto roku, takže úspora 
nie je vďaka počasiu, ale vďaka našim 
technickým opatreniam. Ak k tomu 
pridáme ešte úsporu energií v bytoch, 
tak pri vyúčtovaní za teplo ktoré bude 
v budúcom roku budú preplatky. Ten
to pozitívny stav môže nepriaznivo 
ovplyvniť len veľmi studená zima. 

Ďakujem vám za všetkých obča-
nov bývajúcich v bytových domoch. 

Ale aké budú ceny tepla v budúcom 
roku v našom meste?

V prvom rade treba poďakovať na
šej pani primátorke Katke Henekovej, 
ktorá je naša nadriadená z titulu šta
tutárneho zástupcu mesta Púchov, 
ako majoritného spoločníka MsBP. 
Jej neustály tlak na analýzy procesov 
v MsBP v technickej, ekonomickej  
a personálnej oblasti je základ pre 
ďalšie rozhodovanie. Len pripome
niem, že aj tento rok máme ceny tepla 
z plynu v Púchove najnižšie v regióne. 
Pani primátorka bude našich občanov 
informovať o cene tepla pre budúci 
rok asi tak o mesiac, hneď po schválení 
ceny. Len naznačím, že ak sa nič zvlášt
ne nestane, informácia bude pozitívna. 
Ale, ešte nás čaká veľmi veľa práce. Na
šim cieľom je do roku 2026 znížiť spo

trebu plynu v prepočte na súčasných 
odberateľov, až do 50%! Každý si vy
počíta koľko platí za teplo dnes a ak sa 
nám všetko podarí čo máme v pláne,  
o koľko menej by mohol zaplatiť o pár 
rokov. Je to len a len v rukách samot
ných občanov nášho mesta.

Priznám sa, že nerozumiem vašej 
poslednej vete.

Odpoviem jasne a priamo. Sú to 
výsledky blížiacich sa komunálnych 
volieb. Ak si voliči zvolia za primátor
ku alebo primátora človeka, ktorý je 
čestný, nemá žiadne reálne kauzy, ne
klame a nešíri zlosť, dokáže dosiahnuť 
vynikajúce výsledky v ekonomike a or
ganizovaní perfektného chodu mesta, 
bude sa starať o sociálny život občanov, 
dokáže zhmotniť získané päť milióno
vé dotácie pre výstavbu nášho mesta 
ktoré sme dostali za posledný rok a re
alizácia ktorých nás ešte len čaká, tak  
v takom prípade vieme garantovať veľ
mi pozitívny trend nielen v znižujúcej sa 
spotrebe plynu, ale aj nízke ceny tepla  
v našom meste. Ja verím, že naši ob
čania vedia kto je kto a rozhodnú sa 
správne, veď práve posledné roky sú 
dôkazom ich správneho rozhodnutia. 

Slavomír Flimmel

Ako sa budú vyvíjať ceny energií v našom meste?
Rozhovor s Ing. Danielom Lakom, poslancom MsZ, predsedom DR v Mestskom bytovom podniku (MsBP), 
predsedom Ekonomickej komisie a viceprezidentom Združenia výrobcov ekologickej energie na Slovensku.

Pred bytovým domom na Ulici 
obrancov mieru sme našli vý
borný príklad ako zachytávať  
a uskladňovať dažďovú vodu  
v bytovom dome a ďalej ju vyu
žívať na polievanie nielen pred
záhradky, ale aj pre polievanie 
kvetov a ďalších rastlín v samot
ných bytoch. 

Je to skvelý nápad a inšpirácia 
pre ostatné bytovky a výborný 
krok ku šetreniu pitnej vody, 
ktorá nie je zadarmo.

red

Výborný príklad hospodárenia s vodou
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Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca august 2022 uskutočnili prí
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren
čianskom kraji celkom 279 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac – 97, technických 
zásahov. Nasledovalo 86 zásahov pri požiaroch, 
69 výjazdov k dopravným nehodám a osem eko
logických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali 16 požiarnopre

vierkových cvičení a tri výjazdy k udalostiam, pri 
ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 
mesiac august vyčíslené na 199.000 eur. Uchrá
nené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  
v Tren čianskom kraji predstavovali v sledovanom 
období hodnotu viac ako 608.000 eur.      KR HaZZ

Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali 
v auguste najmä technické zásahy

Ilustračné foto: KR HaZZ Trenčín

Polícia informuje

Za prvých sedem mesiacov tohto roka sa na ces
tách Púchovského okresu stalo 42 dopravných 
nehôd, čo je o tri menej, ako v rovnakom období 
minulého roka. Zomrel pri nich jeden človek. V rov

nakom období minulého roka zahynuli pri doprav
ných nehodách na cestách okresu Púchov dvaja ľu
dia. Pri tohtoročných dopravných nehodách utrpelo  
v Púchovskom okrese zranenie 21 osôb. Z nich ťaž

ké zranenia utrpelo desať osôb (medziročný nárast  
o štyri), ľahko sa zranilo 18 osôb. 

Až deväť zo 42 dopravných nehôd zavinili osoby 
pod vplyvom alkoholu. Je to viac ako 21 percent spo
medzi všetkých dopravných nehôd v okrese Púchov.   

Za prvých sedem mesiacov tohto roka sa na ces
tách Trenčianskeho samosprávneho kraja stalo 634 
dopravných nehôd, čo je o 40 viac, ako v rovnakom 
obodbí minulého roka. Zomrelo pri nich 15 osôb, čo 
je o tri viac, ako v rovnakom období minulého roka.  
O život prišli šiesti vodiči osobných motorových vo
zidiel, jeden vodič nákladného automobilu, dvaja 
motocyklisti, dvaja spolujazdci v motorovom vozidle, 
traja chodci a jeden kolobežkár. 

Najviac nehôd v TSK sa za prvých sedem mesiacov 
tohto roka stalo v okrese Prievidza (204), najmenej  
v Myjavskom okrese (26). Počet dopravných nehôd  
v TSK klesol iba v okresoch Trenčín (o dve) a Bánovce 
nad Bebravou (o 14).

Z celkového počtu dopravných nehôd zavinili 87 
vodiči pod vplyvom alkoholu. Najviac vinníkov do
pravných nehôd pod vplyvom alkoholu bolo v okre
se Prievidza (23), najmenej v okrese Myjava (jeden). 

KR PZ Trenčín 

Pod každú piatu nehodu v okrese sa podpísal alkohol

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 
koncom júla v Púchovskom okrese celkom 899 
uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 518 
žien a 53 nezamestnaných so zdravotným pos
tihnutím. Medzi uchádzačmi o zamestnanie 
bolo tiež 60 absolventov škôl, z nich 43 absol
ventov vysokých a 17 stredných škôl. 

Priemerná miera nezamestnanosti stúpla  
v Púchovskom okrese v júli medzimesačne  
o 0,16 percenta na úroveň 3,66 percenta. Bola 
zároveň štvrtá najnižšia v Trenčianskom kraji. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanos
ti v Trenčianskom samosprávnom kraji stúpla  
v júli medzimesačne o 0,08 percenta na úroveň 
3,94 percenta. Po Bratislavskom samospráv
nom kraji bola druhá najnižšia spomedzi slo
venských krajov. Miera nezamestnanosti stúp
la v júli medzimesačne vo všetkých okresoch 
Trenčianskeho kraja s výnimkou okresu Par
tizánske, kde klesla o 0,07 percenta. Najväčší 
medzimesačný nárast nezamestnanosti v TSK  
zaznamenali v okrese Nové Mesto nad Váhom, 
kde stúpla o 0,18 percenta.

Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v júli  
v okrese Prievidza, dosiahla úroveň 5,58 per
centa. Nasledovali okresy P. Bystrica (4,55 
percenta), Bánovce (4,12 percenta), Partizán
ske (3,82 percenta), Myjava (3,72 percenta), 
Púchov (3,66 percenta), Nové Mesto (3,52 
percenta), Trenčín (2,57 percenta) a Ilava (2,66 
percenta). 

Na Slovensku klesla v júli miera nezamestna
nosti o 0,05 percenta na úroveň 6,23 percen
ta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota 
(18,83 percenta), najnižšia v okrese Bratislava 
V (2,58 percenta).       Zdroj: ÚPSVaR

Nezamestnanosť 
v okrese stúpla 
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Premenlivé augustové počasie tento 
rok skomplikovalo organizátorom toh
toročnú akciu konanú v rámci Púchov
ského kultúrneho leta pod názvom 
Púchovské Kočkoviny. Predpoveď 
počasia na predposledný augustový 
víkend neveštila nič dobré  to sa aj 
potvrdilo najmä v nedeľu daždivým 
počasím. Tým pádom logicky bola ak
cia zrušená a presunutá na poslednú 
augustovú sobotu. Toto sú riziká po
dujatí uskutočňovaných pod holým 
nebom. Ale všetko o týždeň dobre 
klaplo a príjemné počasie a bohatý 
program prilákali do areálu pri Váhu  
v Horných Kočkovciach množstvo detí 
a ich rodičov. 

Organizátor  Púchovská kultúra,  
s. r. o. v spolupráci s tunajším Výborom 
mestskej časti č. 7 pripravili modero
vané popoludnie plné diskohudby, 

hier a súťaží s púchovskými divadlami 
(Divadlo M, D 121, DDS Ochotníček), 
6. Zboru skautov a skautiek Púchov 
a tanečného vystúpenia mažoretiek 
z púchovského CVČ Včielka. Deti pre
chádzali siedmimi stanovišťami plniac 
rôzne zábavné úlohy, aby si zaslúžili 
sladkú odmenu. O občerstvenie bolo 
postarané. Bonbónikom akcie bolo  
v podaní divadla JAJA z Bratislavy 
divadelné predstavenie o zvieratku – 
malom Huemajovi, čo nevedelo čo je 
zač. Preto sa vybralo do sveta hľadať 
svoju mamičku. Vďaka svojej odvahe 
stretávalo rôzne zvieratká. S veľkým 
očakávaním sa čakalo na losovanie 
tomboly, kde boli vylosované detské 
a rodičovské ceny. Akcia bola úspešná 
a na záver sa deti vyšantili pri hudbe  
v rámci detskej diskotéky.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ 

Verejnú zbierku Biela pastelka or
ganizuje od roku 2002 Únia nevidia
cich a slabozrakých Slovenska. 

• Cieľom zbierky je získanie finanč
ných prostriedkov na podporu ľudí 
so zrakovým postihnutím. Biela 

pastelka patrí medzi 10 najväčších 
a najdôveryhodnejších zbierok na 
Slovensku. 

• Prvý ročník pripravili organizá
tori už za dva mesiace. Vychádzali  
z know how českého modelu zbierky 

Bílá pastelka. 
Aj preto bol 
zbierkovým 
dňom 15. 
október, keď 
si pripomí
name Deň 
bielej palice. 
Od roku 2007 
však zbierka 
začína fun
govať so sep
tembrovým 
dátumom.

• Hlavným 
zbierkovým 
dňom tohto 
roku je 23. 
s e p t e m b e r 
2022.  V ul i 
ciach sloven

ských miest a obcí budú tisícky dob
rovoľníkov rozdávať bielej pastelky 
darcom, ktorým nie je osud ľudí so 
zrakovým postihnutím ľahostajný. 

• Počas dvoch desaťročí zbierku 
podporili mnohé známe osobnosti 
z oblasti umenia, kultúry či športu. 
S Bielou pastelkou dlhoročne spo
lupracoval herec a pesničkár Marián 
Geišberg. Podporili ju i osobnosti 
ako Marek Hamšík, Michal Handzuš, 
Matej Tóth či (dnes už pravidelná  
a trvalá) ambasádorka Adela Vinc
zeová. Pomyslené žezlo po M. Geiš
bergovi prevzal herec a moderátor 
Robo Roth. K pastelkovým ambasá
dorom sa v roku 2021 pridal známy 
komik a influencer Fero Joke. 

• V 2020 nielen Slovensko, ale celý 
svet zachvátila pandémia. Keďže 
nebolo jasné, či alebo do akej mie
ry bude napokon prebiehať zbierka 
v uliciach. Agentúra Promiseo túto 
náročnú otázku vyriešila dvomi 
rovnocennými vizuálmi. Jeden bol 
zameraný na hlavný zbierkový deň 
a druhý na možnosť zbierkovať pro

stredníctvom SMS. 
• Ročne sa do zbierky zapojí vyše 

zhruba 300 miest a obcí Slovenska 
a 3 500 dobrovoľníkov, Únia nevi
diacich a slabozrakých Slovenska 
vydá asi 2 000 zbierkových poklad
ničiek. Najvyšší hrubý výnos dosiah
la zbierka napriek komplikovanej si
tuácii spôsobenej pandémiou práve 
v roku 2021, a to 234 415,81 €.

• Jubilejný 15. ročník Bielej pastelky 
bol v znamení výnimočnej aktivity 
– išlo o zápis do Slovenskej knihy 
rekordov v zapojení čo najväčšieho 
počtu ľudí v chôdzi s bielou palicou. 

Biela pastelka v Trenčianskom 
kraji

Aj v uliciach miest a obcí Tren
čianskeho kraja môžu darcovia zís
kať symbolickú pastelku ako poďa
kovanie za dobré srdce a dobrovoľný 
finančný príspevok. Pastelka nie je 
len poďakovaním sa darcom za ich 
porozumenie a veľkorysosť, ale aj 
symbolom solidarity s ľuďmi so zra
kovým postihnutím.  

Zdroj: bielapastelka.sk

Púchovské Kočkoviny v náhradnom termíne sa vydarili

Sedem zaujímavostí o verejnej zbierke Biela pastelka
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Opravy, rekonštrukcie a investície v mestských školách
V priebehu letných mesiacov, kedy boli žiaci na prázdninách, v školách  V priebehu letných mesiacov, kedy boli žiaci na prázdninách, v školách  

a školských zariadeniach sa nezaháľalo. Minulý týždeň sme informovali  a školských zariadeniach sa nezaháľalo. Minulý týždeň sme informovali  
o prácach v mestských materských školách. Teraz prinášame fotoreportáž  o prácach v mestských materských školách. Teraz prinášame fotoreportáž  

z opráv, rekonštrukcií a investičných prác v mestských materských a základz opráv, rekonštrukcií a investičných prác v mestských materských a základ
ných školách vykonaných v mesiacoch júl a august 2022.ných školách vykonaných v mesiacoch júl a august 2022.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚOddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ

MŠ NosiceMŠ Nosice

ZŠ J. A. KomenskéhoZŠ J. A. Komenského

MŠ ChmelinecMŠ ChmelinecZŠ GorazdovaZŠ Gorazdova

ZŠ MládežníckaZŠ Mládežnícka

ZŠ s MŠ SlovanskáZŠ s MŠ Slovanská MŠ LienkaMŠ Lienka

MŠ Požiarna 1929MŠ Požiarna 1929MŠ MládežníckaMŠ Mládežnícka
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Mesto Púchov má v zriaďovateľskej pôsobnosti 
štyri základné školy, sedem materských škôl, Zá
kladnú umeleckú školu Púchov a Centrum voľné
ho času Včielka. 

V pondelok 5. septembra sa začal nový školský 
rok 2022 / 2023. Na základných školách sa tradične 
začína slávnosťou, kde okrem vedenia školy pred

stúpia pred rodičov a deti aj zástupcovia mestkých 
samosprávnych orgánov. Primátorka mesta Ka
tarína Heneková a viceprimátor Lukáš Ranik otvá
rali školský rok v najväčšej mestskej škole  Základ
nej škole Mládežnícka na Sedlišti. Na ostatných 
školách pozdravili žiakov a rodičov poslanci MsZ.

Foto: Slavomír Flimmel a ZŠ Gorazdova

Predseda ZMOS Branislav Tréger 
prijal pozvanie Spoločného školské
ho úradu vo Vinnom na pracovné 
stretnutie starostov obcí a riaditeľov 
materských a základných škôl. Cieľom 
dvojdňového (30. – 31. augusta 2022) 
stretnutia, ktoré sa konalo na Zemplín
skej šírave, bolo pokračovať v zefektí
vňovaní integrovanej formy participá
cie a komunikácie škôl a samosprávy 
so zámerom zvýšiť kompetenčné a 
administratívne zručnosti a schopnos
ti vedúcich zamestnancov. Stretnutie 
malo viac ako 70 účastníkov z radov  
riaditeľov materských a základných 
škôl a starostov obcí.

Pripravené boli tri rokovacie a je
den vzdelávací blok. Predseda ZMOS  
a primátor Liptovského Hrádku Brani
slav Tréger vystúpil v prvom rokova

com bloku v utorok 30. augusta 2022,  
v ktorom hovoril o participácii miest
nej územnej samosprávy. Vo svojom 

vystúpení sa venoval vývoju štátneho 
a verejného dlhu, nárastu osobných 
výdavkov v školstve i ďalším dopadom 

na obecné rozpočty, ku ktorým patria 
aj zvýšené výdavky na tovary a služby. 
Tie sa prejavia najmä pri nákladoch na 
prípravu jedál v školských jedálňach. 
Školské zariadenia tiež budú mať ob
rovské problémy so zvýšenými náklad
mi na energetickú energiu a teplo. 

„Dovoľte, aby som všetkým pracovní-
kom v školstve poďakoval za neľahkú 
prácu, ktorú robíte. Patrí vám naša úcta. 
Kolegom starostom ďakujem za to, že  
v obciach prevádzkujú školské zariade-
nia. Nový školský rok, ktorý začne o pár 
dní, určite nebude jednoduchý. Treba sa 
na to pripraviť. Budeme konfrontova-
ní rodičmi a verejnosťou, ale verím, že  
s neľahkou situáciou sa vysporiadame,“ 
povedal predseda ZMOS Branislav Tré
ger.  

ZMOS

Začiatok školského roku v materských a základných školách

Nový školský rok 2022 / 2023 nebude jednoduchý 
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Zmeny v parkovaní od 1.9.2022
Upozorňujeme na zmeny v dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na území mesta Púchov od 1.9.2022:
* Cena parkovacieho lístka zakúpeného v parkovacích automatoch ale-

bo cez SMS bude jednotná v celom meste Púchov, teda aj na hlavnom 
parkovisku - 1€/hod.

* Parkovacie karty je možne od 1.9.2022 zakúpiť už len v elektronickej 
forme na https://datamesta.puchov.sk/#/uvod. Parkovacie karty vydané 
do 31.8.2022 ostávajú v platnosti podľa vyznačenia na karte. 

Info: karty@puchov.sk, tel. č.: 0908783176
Zároveň informujeme občanov, že došlo k zmene parkovacieho režimu pri 

NsP Zdravie, kde došlo zo strany súkromného vlastníka k umiestneniu rampy  
a spoplatneniu parkoviska. Mesto Púchov toto parkovisko neprevádzkuje 
avšak pracuje na vytvorení nových parkovacích miest v okolí tohto zariadenia. 

MsÚ Púchov

Bezplatná mestská autobusová 
doprava štartuje už od 1.9.2022

Od 1. septembra sa spustila ostrá prevádzka bezplatnej mestskej dopravy Od 1. septembra sa spustila ostrá prevádzka bezplatnej mestskej dopravy 
pre  obyvateľov Púchova s trvalým pobytom, zverejňujeme súhrnné informápre  obyvateľov Púchova s trvalým pobytom, zverejňujeme súhrnné informá
cie, ktoré pomôžu pri vydaní karty REZIDENT.cie, ktoré pomôžu pri vydaní karty REZIDENT.

Ako získať Púchovskú dopravnú kartu REZIDENT?Ako získať Púchovskú dopravnú kartu REZIDENT?
 pošlite mail so Žiadosťou o vydanie novej Púchovskej dopravnej karty  pošlite mail so Žiadosťou o vydanie novej Púchovskej dopravnej karty 

REZIDENT na pic@mhdpuchov.sk (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť /Zmluva o vydaREZIDENT na pic@mhdpuchov.sk (vzor žiadosti: Vec: Žiadosť /Zmluva o vyda
nie Púchovskej karty – formulár je k dispozícii na našej stránke https://mhdnie Púchovskej karty – formulár je k dispozícii na našej stránke https://mhd
puchov.sk/wpcontpuchov.sk/wpcontent/uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf,ent/uploads/2022/01/ziadankaPK.pdf,

 v Žiadosti/Zmluve, uveďte meno, priezvisko, rok narodenia, trvalý pobyt,  v Žiadosti/Zmluve, uveďte meno, priezvisko, rok narodenia, trvalý pobyt, 
telefónny kontakt, zaškrtnite typ karty číslo 8, telefónny kontakt, zaškrtnite typ karty číslo 8, 

 k Žiadosti priložte digitálnu formu fotografie vašej tváre (bude vytlačená  k Žiadosti priložte digitálnu formu fotografie vašej tváre (bude vytlačená 
na kartu REZIDENT)na kartu REZIDENT)

 v súčasnosti je možné pri osobnej návšteve centra (divadlo) získať kartu  v súčasnosti je možné pri osobnej návšteve centra (divadlo) získať kartu 
aj na počkanie po predložení požadovaných dokumentov a vypísaní žiadosti aj na počkanie po predložení požadovaných dokumentov a vypísaní žiadosti 
(prosíme o zhovievavosť v prípade väčšieho počtu čakajúcich klientov).(prosíme o zhovievavosť v prípade väčšieho počtu čakajúcich klientov).

Môžem na kartu REZIDENT si nabiť finančný kredit?Môžem na kartu REZIDENT si nabiť finančný kredit?
 áno, na kartu si môžete nabiť kredit, ktorý vám poslúži v prípade, že potre áno, na kartu si môžete nabiť kredit, ktorý vám poslúži v prípade, že potre

bujete uhradiť poplatok za batožinu, resp. iné služby, ktoré sú spoplatnené.bujete uhradiť poplatok za batožinu, resp. iné služby, ktoré sú spoplatnené.
Prepis existujúcej prenosnej karty (iné typy kariet sa neprepisujú -Se-Prepis existujúcej prenosnej karty (iné typy kariet sa neprepisujú -Se-

nior, ZTP, žiak...)nior, ZTP, žiak...)
 žiadosti o prepis existujúcej Púchovskej karty (prenosnej) na kartu REZI žiadosti o prepis existujúcej Púchovskej karty (prenosnej) na kartu REZI

DENT bude možné vybaviť od 1.9.2022 návštevou predajného miesta a predDENT bude možné vybaviť od 1.9.2022 návštevou predajného miesta a pred
ložením karty pracovníčke. V prípade žiadosti o výplatu zostatku na pôvodnej ložením karty pracovníčke. V prípade žiadosti o výplatu zostatku na pôvodnej 
karte, vyplníte žiadosť, ktorej znenie je zverejnené na stránke spoločnosti: httkarte, vyplníte žiadosť, ktorej znenie je zverejnené na stránke spoločnosti: htt
ps://mhdpuchov.sk/wpcontent/uploads/2022/01/vrateniezostatku.pdf ps://mhdpuchov.sk/wpcontent/uploads/2022/01/vrateniezostatku.pdf 

Vážení Púchovčania, Mesto Púchov vám ponúka skvelú možnosť pomôcť Vážení Púchovčania, Mesto Púchov vám ponúka skvelú možnosť pomôcť 
rodinnému rozpočtu, odľahčiť dopravu v meste, zlepšiť ekológiu a zvýšiť bezrodinnému rozpočtu, odľahčiť dopravu v meste, zlepšiť ekológiu a zvýšiť bez
pečnosť dopravy v Púchove. Vráťme sa do autobusov, cestujme zadarmo! pečnosť dopravy v Púchove. Vráťme sa do autobusov, cestujme zadarmo! 

Autobusová doprava Púchov, a.s.
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V poradí XXXVIII. rokovanie župné
ho parlamentu sa netradične usku
točnilo v utorok 30. augusta 2022  
v priestoroch Kongresovej sály Úra
du TSK v prítomnosti 39 poslancov. 
Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav 
Baška, mohla verejnosť sledovať pro
stredníctvom online prenosu priamo 
na webovom sídle www.tsk.sk i na 
youtube, tlmočená bola aj do posun
kovej reči.

Poslanci schválili 2. zmenu roz-
počtu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja na roky 2022 – 2024

Jej spracovanie umožnila aktuálna – 
júnová daňovoodvodová prognóza 
Inštitútu finančnej politiky, ktorá síce 
prináša informácie o spomalení rastu 
slovenskej ekonomiky v roku 2022  
z 2,1% na 1,9%, stále však ponúka 
priestor na zvýšenie objemu pôvod
ne plánovaných daňových príjmov 
TSK v príjmovej časti rozpočtu o 5 172 
tis. eur, a tým aj priestor na krytie ne
predvídaných výdavkov, s ktorými sa 
v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 
2022 nepočítalo. Ide hlavne o:

• zabezpečenie rozpočtového kry
tia výdavkov na vyplatenie odmeny 
vo výške 500 eur pre zamestnancov 
Úradu TSK a OvZP v zmysle Dodatku 
č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stup
ňa – rozpočet bežných výdavkov bolo 
potrebné zvýšiť na takmer 1,6 mil. eur,

• zabezpečenie dostatočného krytia 
bežných výdavkov pre Správu ciest 
TSK na súvislé opravy ciest II. a III. trie
dy dodávateľským spôsobom v zmy
sle schváleného plánu opráv na rok 

2022, kde v rámci procesu VO ekono
micky najvýhodnejšia cenová ponuka 
presiahla schválený objem bežných 
výdavkov na tento účel, a to o takmer 
2,5 mil. eur,

• zabezpečenie finančných prost
riedkov vo výške 1 mil. eur na zahá
jenie stavebných prác vybudovania 
Hokejovej akadémie.

Celkový rozpočet príjmov sa zvýšil 
na objem 223 946 tis. eur, v celkovom 
rozpočte výdavkov dochádza k náras

tu na 257 517 tis. eur. Aj po schválení 
Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 
– 2024 (2. zmena) zostane rozpočet 
TSK vrátane finančných operácií vy
rovnaný.

Župa žiada ministerstvo dopravy 
o prehodnotenie návrhu cestovné-
ho poriadku vlakovej dopravy pre 
roky 2022/2023

Rámcový návrh grafikonu vlakovej 
dopravy, ktorý bol na župu doruče
ný 15. júna 2022, obsahoval zásadné 
zmeny cestovných poriadkov a vý
razne by zasiahol do aktuálnej vlako
vej obslužnosti na viacerých tratiach 
Trenčianskeho kraja. Zároveň žiad
nym spôsobom nereflektuje existujú
ce dlhoročné nadväznosti na prímest
skú autobusovú dopravu. V prípade, 
že tento návrh zostane v aktuálnej 
podobe, bude mať zásadný vplyv na 
cestovné poriadky v rámci celej PAD  
v Trenčianskom kraji. V rámci pripomi
enkového konania bolo na Úrad TSK 
doručených viac ako 150 pripomie
nok, ktoré zástupcovia kraja prepo
slali ZSSK, a. s. a tlmočili aj priamo na 
ministerstve dopravy. Nakoľko súlad 
vlakovej a prímestskej autobusovej 
dopravy kraj považuje z dlhodobého 
hľadiska za prioritný a zaväzujú ho  
k nemu aj strategické dokumenty pre 
rozvoj dopravy v kraji (Plán udrža
teľnej mobility TSK a Plán dopravnej 
obslužnosti TSK), žiada ministerstvo 
dopravy o prehodnotenie tohto ná
vrhu so zreteľom na mimoriadnu 
dôležitosť predložených pripomienok 
k cestovným poriadkom a zároveň  

o odloženie jeho platnosti o 1 rok, na 
december 2023, čím by vznikol dosta
točný časový priestor na zosúladenie 
a skoordinovanie PAD a vlakovej do
pravy na území Trenčianskeho kraja.

Poslanci vzali na vedomie Správu 
z kontroly plnenia uznesení pri-
jatých na XXXVII. zasadnutí Z TSK  
a postupne prerokovali a schválili 
3 návrhy na riešenie prebytočného 
nehnuteľného majetku TSK, a to zá-
meny s mestami, ktoré boli presu-

nuté z júlového zasadnutia.
• Prebytočnosť a zámenu nehnu

teľného majetku TSK v k. ú. Dubnica 
nad Váhom, areálu SOŠ Dubnica nad 
Váhom – Vyšovec, s mestom Dubnica 
nad Váhom, za pozemky pod cestou 
III. triedy vo vlastníctve kraja a po
zemok, ktorý slúži na zabezpečenie 
vstupu do dvora a bočného vstupu 
do budovy CSS – AVE, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. Ten spo
číva v potrebe majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod cestou 
III/1911 Prejta – spojka a pozemku  
v blízkosti budovy CSS – AVE, v záuj
me lepšieho využitia nehnuteľností 
pre potreby plnenia úloh mesta Dub
nica nad Váhom. Zámena sa navrhuje 
s finančným vyrovnaním vo výške 162 
427,25 eur zo strany mesta Dubnica 
nad Váhom.

• Prebytočnosť a zámenu majetku 
– pozemkov vo vlastníctve TSK s po
zemkami vo vlastníctve mesta Považ
ská Bystrica. Ide o pozemky zastavané 
stavbami vo vlastníctve kraja, ktoré sú 
využívané Nemocnicou s poliklinikou 
Považská Bystrica. Mesto plánuje zre
vitalizovať priestor pri schodisku pod 
hlavným vstupom do nemocnice (vrá
tane priestoru fontány), zásobovanie 
nemocničnej lekárne cez túto par
celu zostane zachované. TSK v rámci 
zámeny pre nemocnicu nadobudne 
pozemok zasahujúci pod budovu 
detskej polikliniky vrátane priľahlého 
priestranstva a tiež malú parcelu pod 
schodiskom a nástupným chodníkom 
vedúcim do budovy polikliniky NsP 
Považská Bystrica. Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v potrebe majetko
voprávneho vysporiadania pozem
kov pod stavbami užívanými NsP Po
važská Bystrica a v záujme lepšieho 
využitia nehnuteľností pre potreby 
plnenia úloh samosprávy mesta Po
važská Bystrica. Zámena sa navrhuje 
bez finančného vyrovnania.

• Prebytočnosť a zámenu majet
ku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom  
s mestom Nové Mesto nad Váhom 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Ide o pozemok na ul. Jánošíkova (bý

valý areál Strednej poľnohospodárs
kej školy), pozemky a stavby na Ul. Ča
chtická (bývalé dielne SOU smerom  
k Vápenke) a pozemky pod miestny
mi komunikáciami. Ako protihodnotu 
mesto ponúklo pozemky pod cesta
mi II. a III. triedy. Zámena sa navrhuje 
bez finančného vyrovnania. Dôvod 
hodný osobitného zreteľa spočíva  
v potrebe majetkovoprávneho vy
sporiadania pozemkov pod cestami 
II/504, III/1230 v Novom Meste nad 
Váhom a v záujme zabezpečenia lep
šieho využitia nehnuteľností pre po
trebu plnenia úloh samosprávy Nové
ho Mesta nad Váhom.

Upravené bolo aj znenie Zmluvy 
o spolupráci pri zabezpečení pre-
pravy cestujúcich na území mesta 
Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj  
a mesto Trenčín s cieľom skvalitniť 
dopravnú obslužnosť a zefektívniť 
prímestskú autobusovú dopravu  
a kvalitu cestovania 1. júla 2017 vy
tvorili tzv. Spoločné dopravné úze
mie. Kraj a mesto uzatvorili Zmluvu  
o spolupráci pri zabezpečení prepra
vy cestujúcich na území mesta Tren
čín spojmi prímestskej autobusovej 
dopravy s platnosťou do 31. 8. 2022. 
Na poslednom – júlovom zasadnutí  
Z TSK bol schválený nový návrh zmlu
vy, ktorý je však vzhľadom na neúplnú 
kompatibilitu kartových a odbavova
cích systémov zmluvných dopravcov 
(SAD Trenčín a Transdev Morava) po
trebné upraviť. Tieto zmeny nemajú 
vplyv na podstatu pôvodne pred
loženej zmluvy, len spresňujú sku
točnosti, ktorými kraj pri jej príprave 
nedisponoval. Nový dopravca MHD  
v Trenčíne bude akceptovať dopravné 
karty dopravcu PAD vrátane časové
ho predplatného lístka do 28. 2. 2023, 
pričom sa obe strany zaväzujú roko
vať o možnom predĺžení tejto lehoty 
a o podmienkach vzájomnej akceptá
cie dopravných kariet. 

Poslanci do svojich lavíc najbližšie 
zasadnú 26. septembra 2022.

Zdroj: TSK 

Župa žiada prehodnotiť nový grafikon vlakovej dopravy
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Kultúra
Streda  12.9., 19.9., 26.9.   tanečná sála   18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cviče
nie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... 
Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. 1 vstup  4 €. 

Štvrtok 8.9.       vestibul       17.00 h
IV. ROČNÍK PÚCHOVSKÉ ARTFORMÁCIE 
Vstup voľný. Výstava potrvá do 5.10.2022
Sobota 10.9.     veľká sála, areál pred divadlom      14.00-22.00 h
DEŇ  OTVORENÝCH DVERÍ V DIVADLE PÚCHOV 
Streda 29.6. veľká sála od 14.00 h 
DDS TRPASLÍCI   
Divadelný súbor je určený deťom mladšieho školského veku, ktoré sa pomocou 
tvorivých dramatických hier a cvičení učia hlavne komunikovať, sebavedome vystu
povať na javisku, tvorivo myslieť, pozorne vnímať veci okolo seba, prežívať svoje city, 
podporuje sa ich tímová spolupráca a kolektívna tvorba počas príprav nového pred
stavenia, ktoré je výsledkom ich ročnej práce. Prvé stretnutie. 

Utorok 13.9.,  20.9.,  27.9.       tanečná sála     16.15 h
JOGA
Joga naberá v dnešných časoch na popularite stále viac a viac. Pre mnoho ľudí sa 
stala súčasťou života. Okrem fyzického pohybu v nej ide hlavne o uvedomelý pohyb  
a znovuobjavenie svojho prirodzeného dychu a o spriechodnenie pohybu v tele po 
fyzickej i energetickej stránke. 1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 
718 662, kultura@puchovskakultura.sk

Kino
DIEVČATÁ Z DUBAJA Streda  7.9.  17:30 h
Po erotickom megahite 365 dní prichádzajú naši severní susedia s ďalším sexi filmom, 
ktorý vás vezme do luxusného a zmyselného sveta plného drahých šiat, prepychových 
jácht, krásnych žien a hriešne bohatých mužov. Dubajská rozprávka tisíc a jednej noci 
má však aj svoju odvrátenú tvár.
MP od 18 rokov – Bontonfilm – 146 min. – erotický – dráma – kriminálny – ČD – PL. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

VITAJ DOMA, BRATE! Piatok  9.9.  17:30 h 
Letná komédia zo slovenského Balkánu. Marína prichádza k rodičom do Báčskeho 
Petrovca, aby im predstavila svojho snúbenca, slávneho spisovateľa Zoliho. Zarytý 
abstinent a vegetarián to najskôr nemá v dedine preslávenej klobásou a pálenkou 
vôbec ľahké. No len dovtedy, kým všetci uveria, že o nich Zoli napíše knihu a konečne 
sa preslávia po celom svete, ...takmer všetci! Maríninho otca Karola by malo tešiť dcéri
no šťastie, avšak príchodom Zoltána sa prebudí ťažoba tajomstva, ktoré malo zostať 
navždy skryté. Slnko rozpaľuje horúcu srbskú planinu a slovenská rozbuška s balkáns
kym temperamentom o chvíľu vzbĺkne.
MP od 12 rokov Itafilm – komédia – 104 min. – SR – ČR – OV. Vstupné 5 €. Dieťa, štu
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

POZVÁNKA DO PEKLA Piatok  9.9.  19:45 h   Pondelok  12.9.   19:45 h 
Po smrti svojej matky, a bez ďalších žijúcich príbuzných, sa Evie rozhodne podstúpiť 
test DNA. Objaví tak strateného bratranca, o ktorého existencii doteraz nevedela. Na 
pozvanie od svojej znovunájdenej rodiny sa ocitne na honosnej svadbe na anglickom 
vidieku, zvádzaná príťažlivým aristokratom. Postupne však odhalí zvrátené tajomstvá 
a choré úmysly skrývajúce sa za prehnanou štedrosťou svojich „najbližších“. Rodinná 
idylka sa tak čoskoro zmení na hrôzostrašnú nočnú moru a boj o prežitie.
MP od 15 rokov – Itafilm – 100 min. – horor – titulky – USA. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

LABKY V AKCII   Nedeľa  11.9.  15:30 h
Hank je malý pes, ktorý má veľký sen – stať sa samurajom. Vydá sa na cestu za známym 
majstrom do mesta Kakamucho, ktorého obyvatelia ho ale nevítajú s nadšením. Sú 
to totiž všetko mačky. V snahe aspoň trochu sa im zapáčiť, nechtiac sa stane súčasťou 
nekalej hry istého malého zloducha, ktorý má v pláne získať absolútnu moc nad 
svetom.Našťastie pre Hanka mu osud prihrá do cesty veľkého samuraja Jimba a malé 
divoké mačiatko Emiko, ktorí sa postavia na jeho stranu. Táto nesúrodá trojica sa dá 
dokopy, aby prekonali všetky prekážky. MP od 7 rokov – Forumfilm – 97 min. – animo
vaný – VB – KA – SD. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62rokov, ZŤP, vstupné 4 €.

JAN ŽIŽKA   Nedeľa  11.9.  17:30 h
Film Jan Žižka hovorí o zrode najslávnejšieho vojvodcu českých zemí.
MP od 12 rokov – Magicbox – 125 min. – akčný – dráma – historický – ČR – ČD. Vstupné 
5 €. Dieťa, študent, senior nad 62rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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KOMPLETNÉ DETSKÉ OKULIARE

65 EURIBA

MORAVSKÁ 11 MORAVSKÁ 11 
PÚCHOVPÚCHOV

0915 378 7440915 378 744
WWW.DROPTIC.WWW.DROPTIC.SKSK

 OPTIKADROPTIK OPTIKADROPTIK

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 6.9.
Polievka: Sedliackakrúpková 
1. Pečená bravčová krkovička, kyslá 
kapusta, knedľa
2. Gyros z kuracieho vykosteného 
stehna, americké zemiaky, tzaziky
Streda: 7.9.
Polievka: Hŕstková 
1. Vyprážaný kurací gordonblue, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Slovenské bravčové rizoto, kyslá 
uhorka
Štvrtok:8.9.
Polievka: Frankfurtská s párkom  
1. Gazdovské kuracie stehno  
na kapuste, zemiaky
2. Hovädzie mäso na divoko, dusená 
ryža, obedový šalát
Piatok: 9.9.
Polievka: Šošovicová na kyslo 
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
cestovina
2. Čínska kuracia placka, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 6.9. 
Polievka: Paradajková s cestovinou, 
chlieb 
1. Bravčový paprikáš vojvodinský, 
kysnutá knedľa 
2. Sójové kocky so zeleninou,  

slovenská ryža
3. Vyprážaný syr, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka 
4. Pizza
Streda: 7.9. 
Polievka: Kuracia s cestovinou  
1. Vyprážaný bravčový rezeň,  
zemiakový šalát s majonézou 
2. Rizoto z tarhone s kuracím 
mäsom a zeleninou 
3. Vyprážaný syr, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka 
4. Pizza 
Štvrtok: 8.9. 
Polievka: Šošovicová s párkom  
a zemiakmi, chlieb 
1. Hovädzí „Stroganov“, dusená ryža 
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 
3. Vyprážaný syr, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka 
4. Pizza 
Piatok: 9.9. 
Polievka: Kapustová z hlávkovej 
kapusty, chlieb 
1. Slaninové závitky plnené mletým 
mäsom, zemiaková kaša
2. Cestoviny s kuracím mäsom  
a šampiňónmi 
3. Vyprážaný syr, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka  

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 6.9.
Tekvicový krém, chlebové krutóny  

Lassagne bolognesse, syr  
Vyprážaný kurací rezeň so se
zamom, varené zemiaky, čalamáda
Tibet: Bravčové mäsko s chili a 
oyster omáčkou, zeleninová ryža 
basmati 
Streda: 7.9. 
Hubová s rajbaničkou, chlieb 
Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
Bravčový segedínsky guláš, knedľa  
India: Kuracie mäsko Bhindali,  
cesnakový chlieb Naan, zel. šalát 
Štvrtok: 8.9.
Hŕstková so zeleninou  
Bryndzové halušky, slaninka
Obrátený bravčový rezeň, varené 
zemiaky, paradajkový šalát  
Tibet: Kuracie mäsko v sladkokyslej 
omáčke, špagety  
Piatok: 9.9.
Strúčková nakyslo, chlieb 
Grilovaný oštiepok, americké zemi
aky, zeleninový šalát, brusnice 
Rybie filé v celozrnnom cestíčku, 
zemiakový šalát nakyslo  
India:  Kuracia Tikka rolka s cesna
kovou omáčkou, zel. šalát 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 € 
Utorok: 6.9.
1 Ruský boršč
2 Slepačí vývar s vyprážaným 
hráškom 
a Kurací steak na nivovej omáčke, 

dusená brokolica, ryža  
b Bravčová cigánska krkovička, 
hranolky 
c Špagety vegetariana s par
mezánom
Streda: 7.9
1 Babičkina kulajda 
2 Slepačí vývar so širokými rezan
cami
a Kuracie frikadely na fazuľkách, 
zemiaková haruľa 
b Hovädzia sviečková na smotane, 
parená knedľa
c Plnené rajčiny s bryndzou, domáci 
chlieb
Štvrtok: 8.9.
1 Zeleninová polievka s liatym 
cestom 
2 Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
a Kurací cordon bleu, zemiaková 
kaša, tatarská omáčka 
b Mexický guláš, dusená ryža, syr 
c Čerstvý zeleninový šalát s tunia
kom a vajíčkom
Piatok: 9.9.
1 Karfiolový krém
2 Slepačí vývar s rezancami
a Hydinový stroganoff, ½ dusená 
ryža, ½ hranolky
b Kuracia pečeň na cibuľke, zem.  
kaša
c Ovocná žemľovka s prelivom
Špecialita na tento týždeň:
Domáce gnocchi s gorgonzolovou 
omáčkou a rukolou
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Tel.č.: 042/4631628, 0907 963 273 Web: www.cvcvcielka.sk
E-mail: cvc.vcielka@gmail.com FB: Centrum voľného času Včielka
Adresa: Športovcov 904/9, Púchov

PPoonnuukkaa  zzááuujjmmoovvýýcchh  úúttvvaarroovv  vv  CCVVČČ  VVččiieellkkaa

PPúúcchhoovv  vv  šškkoollsskkoomm  rrookkuu  22002222//22002233  

100 NELLYNKY - tanečná prípravka od 4 rokov 123 ŠACH od 5 rokov
101 MAŽORETKY BATON - palička 5 - 12 rokov 124 GYMNASTIKA 5 - 10 rokov
102 MAŽORETKY POM-POM - strapce 6 - 15 rokov 125 POHYBOVÉ HRY PRE DETI 4 - 7 rokov
103 MAŽORETKOVÝ SÚBOR  NELLY 126 JUMPING BEES - trampolínky dospelí
104 ZATANCUJ SI ROZPRÁVKU - tanec s rekvizitami 6 -10 rokov 127 JUMPING KIDS - trampolínky od 8 rokov
105 FOLKLÓRNA SKUPINA ŠÚPOLIENKA od 5 rokov 128 RUGBY od 6 rokov
106 BALET od 5 rokov 129 TURISTICKÉ POTULKY od 8 rokov
107 NELLY LADIES dospelí 130 STOLNÝ TENIS od 7 rokov

108 LEONARDO - maľovanie, kreslenie 2. stupeň ZŠ 131 HNIEZDOČKO - deti a mládež so znevýhodnením
109 PASTELKÁČI - maľovanie, kreslenie od 4 rokov 132 MATERSKÉ CENTRUM DROBEC - rodičia s deťmi 0 - 5 rokov
110 VÝROBA ŠPERKOV A DROBNÝCH DARČEKOV od 8 rokov 133 MACHUĽKY - výtvarný krúžok pre rodičov s deťmi od 2 rokov
111 ZVONČEK - hrnčiarstvo, keramika od 7 rokov 134 BABY ENGLISH - angličtina pre rodičov s deťmi od 3 rokov
112 HRNČEK - hrnčiarstvo, keramika od 7 rokov 135 DUNGEONS AND DRAGONS - simulačné hry od 14 rokov
113 DEKORKO - kreatívne tvorenie od 7 rokov 136 HAPKIDO - bojové umenie pre rodičov s deťmi od 9 rokov

137 KRÁĽ KUCHYNE - varenie od 7 rokov
138 VIDEOMACHER - tvorba a úprava videí, podcastov od 10 rokov

114 HRA NA GITARU I. - začiatočníci od 10 rokov
114 HRA NA GITARU II. - pokročilí
114 HRA NA GITARU III. dospelí 139 PUPIL´S ENGLISH - angličtina hrou 1. stupeň ZŠ
114 HRA NA GITARU IV. - detské piesne dospelí 140 PRESCHOOL ENGLISH N - MŠ Nosice predškoláci

141 PRESCHOOL ENGLISH M - MŠ Mládežnícka predškoláci
142 PRESCHOOL ENGLISH P1 - MŠ Požiarna 1291 predškoláci

115 LETECKÍ MODELÁRI od 7 rokov 143 PRESCHOOL ENGLISH P2 - MŠ Požiarna 1292 predškoláci
116 AUTOMODELÁRI od 7 rokov 144 PRESCHOOL ENGLISH A - MŠ 1. mája predškoláci
117 KRESLENIE 3D PEROM od 10 rokov 145 PRESCHOOL ENGLISH CH - MŠ Chmelinec predškoláci
118 LEGOPROFÍK - stavby z lega od 5 rokov 146 PRESCHOOL ENGLISH S - MŠ Slovanská predškoláci

119 ASTRONOMICKÝ žiaci ZŠ
120 ENVIRONMENTÁLNY - S lupou do prírody
121 VČELÁRSKY žiaci ZŠ, SŠ
122 RYBÁRSKY žiaci ZŠ

Na jednotlivé záujmové útvary sa môžete prihlásiť počas DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ v CVČ Včielka

Prihlášku môžete taktiež poslať na e-mail: cvc.vcielka@gmail.com
 v dňoch 7. a 8. septembra od 15,30 do 18,00 hod. 

Centrum voľného času Včielka Púchov

Mesačný poplatok za záujmový útvar je
4,50 € do 18 rokov a 5 € nad 18 rokov.

Viac informácii o činnosti v záujmových útvaroch sa dozviete na našom webe a FB stránke, príp. u zamestnancov CVČ Včielka.

PPRRÍÍRROODDOOVVEEDDNNÉÉ  ZZÁÁUUJJMMOOVVÉÉ  ÚÚTTVVAARRYY

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ZZÁÁUUJJMMOOVVÉÉ  ÚÚTTVVAARRYY

HHUUDDOOBBNNÉÉ  ZZÁÁUUJJMMOOVVÉÉ  ÚÚTTVVAARRYY

MMLLÁÁDDEEŽŽNNÍÍCCKKYY  PPAARRLLAAMMEENNTT  MMEESSTTAA  PPÚÚCCHHOOVV
prihlásiť sa môžu záujemcovia od 12 rokov

ŠŠPPOORRTTOOVVÉÉ  ZZÁÁUUJJMMOOVVÉÉ  ÚÚTTVVAARRYY

PPRRÁÁCCAA  SS  RROODDIINNOOUU//MMLLÁÁDDEEŽŽOOUU

JJAAZZYYKKOOVVÉÉ  ZZÁÁUUJJMMOOVVÉÉ  ÚÚTTVVAARRYY

TTAANNEEČČNNÉÉ  ZZÁÁUUJJMMOOVVÉÉ  ÚÚTTVVAARRYY

VVÝÝTTVVAARRNNÉÉ  ZZÁÁUUJJMMOOVVÉÉ  ÚÚTTVVAARRYY
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V sobotu 27. augusta sa v Považskej 
Bystrici uskutočnil zraz milovníkov his
torických motocyklov  Považskobyst
rický motocykel. Jeho organizátormi 
boli Veterán Klub Manín, Vlastivedné 
múzeum v Považskej Bystrici v z. p. 
Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
Mesto Považská Bystrica a PX Centrum. 
Témou tohtoročnej prehliadky bola 
amatérska úprava motocyklov.

Do začiatku podujatia sa stihlo zare
gistrovať viac ako 80 účastníkov, pre 
ktorých bol pripravený bohatý pro
gram: múzeum a klub veteranistov 
ponúkal príťažlivú výstavu motocy
klov vyrábaných v závode Považské 
strojárne. Nasledovala jazda pravidel
nosti a zručnosti i atraktívna spanilá 

jazda mestom Považská Bystrica. Po 
jej absolvovaní sa vyhodnotili súťaže 
v jednotlivých kategóriách. V stánkoch 
prebiehal predaj literatúry a suvenírov, 
pre deti boli pripravené tematické tvo
rivé dielničky.

Záujem o účasť na podujatí z roka 
na rok rastie. Návštevníci prichádza
jú z mnohých kútov Slovenska, ale aj  
z Moravy a Českej republiky. V budú
com roku sa uskutoční už 15. ročník 
obľúbeného podujatia Považskobyst
rický motocykel. Prianím múzejníkov 
je, aby sa našli v Považskej Bystrici 
vhodné priestory pre stálu expozíciu 
histórie výroby motocyklov na Považí. 

Petronela Rágulová, 
Vlastivedné múzeum P. Bystrica

Dňa 28. augusta 2022 sa pred Kultúrnym do
mom obce Lúky konal tradičný BARTOLOMEJSKÝ 
JARMOK. V programe jarmoku boli okrem iného 
prezentácia a predaj ľudových výrobkov, Pivné 
cyklistické hodové preteky, Hodová Oldies disko
téka DJ Madalu a v priestoroch obecného úradu 
bola otvorená výstava „Bábiky našej babky, mamy 

a tetky“.Na folklórnom popoludní účinkovali: FSk 
Javorník Lúky, FSk Javorina, Lysá pod Makytou, 
FSk Mestečko, DFS Javorinka (Lysá pod Makytou), 
Miroslav Štefánik (Lúky), Barborka Žiaková (Mes
tečko), Terchovská muzika Sokolie, Fabián Gütting 
a DH Lieskovanka.

Slavomír Flimmel

Dospelá i maličká,
krásne sa

im v rukách
točí palička.

Tancujú s rekvizitami,
žijú taktiež

rôznymi
snami.

Každá jedna
z nich

oddá sa
ťažkému tréningu,

aby potom na súťaži
boli v tom správnom švungu.

Mini Baton,
Pom Pom Ladies,

Kadet spoznávajú
Slovensko, Európu i svet.

Veľké malé
formácie

prežívajú nezabudnuteľné
pocity - emócie.

Keď po veľkej
drine to vytúžené
ovocie ligoce sa

vo vitríne. 
Autor: Radko Kurej 

Bartolomejský jarmok v Lúkach

Milovníci motocyklov sa po roku opäť zišli v Považskej Bystrici

Vytúžené ovocie
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Futbal - 2. liga muži

Púchovčania neuspeli ani  
v druhom oblastnom derby

Aj v druhom oblastnom derby druhej ligy sa šťastie otočilo k Púchovčanom chrbtom, po Dubnici podľahli futba-
listi MŠK Púchov aj Považskej Bystrici.                  FOTO: Facebook MŠK Považská Bystrica

8. kolo:

MŠK Púchov – P. Bystrica 1:2 (0:1)
Góly: 54. Lacko – 5. Hapal, 57. Hapal
ŽK: Holiš – Zuziak, rozhodcovia: Mano – Halíček, 

Poracký, 1400 divákov
Pred rekordnou návštevou sa hral v derby kvalitný 

futbal. Považskobystričania zaskočili domácich aktív
nou hrou a už v úvode si vypracovali niekoľko šancí. 
Vo štvrtej minúte ešte Strelčík bravúrne zneškod
nil Hapalovu strelu, no o minútu neskôr už na jeho 
presnú strelu k žrdi nestačil – 0:1. Po góle Púchovča
nia pridali a päť minút po góle mohol skorigovať 
Holiš. V 20. minúte hosťujúci gólman zneškodnil ne
bezpečnú strelu Holáňa. Gólom sa neskončili ani dve 
strely Michlíka, raz mieril nad a raz zasiahol brankár. 
Tri minúty pred koncom pohrozili hostia, Zuziakovu 
prudkú strelu z uhla Strelčík zneškodnil. 

Druhý polčas začali domáci drvivým tlakom, hos
ťujúci brankár vyrazil strelu Kopičára, následne  
v poslednej chvíli zachránil pred Holišom. Do tre
tice zneškodnil aj Mrázovu hlavičku. Domáci sa do
čkali vyrovnania v 54. minúte, kedy Mrázovu strelu  
z priameho kopu vyrazil brankár len pred Lacka, kto
rý ju zasunul do siete – 1:1. Zdalo sa, že Púchovčania 
odkliali strelecké prekliatie a vykročia k víťazstvu. 
Opak bol však pravdou. Už tri minúty po vyrovnáva
com góle neustrážili po rohovom kope Hapala, ktorý 
prekonal Strelčíka – 1:2. Púchovčania potom skúšali 
všetko možné, ale strely Holiša, Lacka, Michlíka gó
lom neskončili. Naopak, v záverečnej minúte mohli 
hostia svoje vedenie poistiť, Boris však trafil iba tyč. 
Púchovčania tak smoliarsky prehrali doma aj druhé 
oblastné derby. Futbalisti MŠK Púchov zostali na
priek prehre v čele druholigovej tabuľky. Zaváhanie 
môžu napraviť už v sobotu, kedy cestujú na východ  
a stretnú sa s nováčikom z Prešova.

Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Kaufman, Moško, 
Slovák, Lacko, Kopičár, Michlík, Valík (46. Martinček), 
Mráz (76. Loduha), Holáň (76. Pucheľ), Holiš, tréner 
Vladimír Cifranič

Zostava MŠK Považská Bystrica: M. Slávik – Čier
nik (78. Mitaš), Gabriš, Kucharčík, Vaculík, Begáň (88. 
Matejčík), Boris, Hapal (71. Nagy), L. Slávik (78. Vala), 
Demjan (88. Hundák), Zuziak, tréner Peter Jakuš

Ostatné výsledky 8. kola: 
Dubnica nad Váhom – Prešov 0:3, Trebišov – Žiar 

nad Hronom 1:1, Žilina B – Komárno 4:2, Myjava – 
Dolný Kubín 2:1, Šamorín – Humenné 3:1, Petržalka 
– Košice 2:2, Slovan Bratislava B – Rača Bratislava 0:1
1. MŠK Púchov 8 5 1 2 16:9 16
2. Šamorín 8 5 1 2 16:12 16
3. Košice 8 4 3 1 15:7 15
4. Prešov 8 5 0 3 14:9 15
5. Myjava 8 4 2 2 12:9 14
6. Komárno 8 3 3 2 9:7 12
7. Trebišov 8 3 3 2 7:6 12
8. P. Bystrica 8 4 0 4 15:14 12
9. Slovan B 8 4 0 4 10:14 12
10. Dubnica 8 3 1 4 11:11 10
11. Rača 8 3 1 4 11:16 10
12. Humenné 8 2 3 3 5:10 9
13. Petržalka 8 2 2 4 11:13 8
14. Žilina B 8 2 1 5 18:20 7
15. Pohronie 8 1 4 3 11:13 7
16. D. Kubín 8 1 1 6 6:17 4

Program 9. kola: 
Tatran Prešov – MŠK Púchov (10. 9. o 16.00), 

Žiar nad Hronom – Dubnica nad Váhom, Považská 
Bystrica – Slovan Bratislava B, Humenné – Petržalka, 
Komárno – Trebišov, Košice – Žilina B, Rača Bratislava 
– Myjava, Dolný Kubín  Šamorín.                              pok  
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Alexandra Ridošková pridala ku korčuliam aj krátku guľovú zbraň

Šestnásťročnú Púchovčanku Alexandru Ridoškovú 
poznajú priaznivci športu ako úspešnú krasokorču
liarku. Na svojom konte má niekoľko pozoruhod
ných výsledkov na domácej i medzinárodnej scéne. 
V poslednom roku však začala „robiť dieru do sveta“ 
aj ako vychádzajúca hviezdička v dynamickej streľbe. 
Za minulý a tento rok má na svojom konte takmer 
štyri desiatky medailových umiestnení v domácich  
i medzinárodných súťažiach. 

„Tatino si išiel raz zastrieľať na strelnicu do Beluše. 
Išla som s ním a zaujali ma zbrane, ktoré tam boli. 
Tak som si hneď vyskúšala aj vystreliť. Začala som so 
vzduchovkou, potom s malorážkou – dlhou i krátkou. 
Hneď na prvej súťaži – na Turčianskej mierenke som 
získala jedno prvé, tri druhé a dve tretie miesta,“ spo
mína si na strelecké začiatky Alexandra. 

Napokon sa špecializovala na krátku guľovú de
väťmilimetrovú pištoľ. Očarila ju akčnosť a dynami
ka. „Podstatou dynamickej športovej streľby je v čo 
najkratšom čase nastrieľať čo najviac bodov na rôz

ne terče v rôznej vzdialenosti. Pod vedením trénera  
a streleckého inštruktora Miroslava Lahkého som  
v Beluši začala trénovať mierenú streľbu, ktorá je zá
kladom aj pre dynamickú streľbu (IPSC). Následne 
som absolvovala IPSC kurzy pod trénerským vede
ním Rastislava Hrivnáka,“ priblížila úspešná strelkyňa 
s tým, že zdokonaľovacie intenzívne kurzy IPSC ab
solvuje pod vedením Dušana Kubicu.  

Za svoje najväčšie úspechy považuje piate miesto  
z majstrovstiev Slovenska v Komárne v kategórii 
Lady. Rovnako si cení tretie miesto na súťaži Rebels 
trophy, druhé miesto v kategórii juniorov na súťa
ži Extreme Euro Open a dve prvé miesta na súťaži 
Turiec Open a Gemer Shoting. Súťaž Extreme Euro 
Open v českých Hodoniciach boli neoficiálnymi 
majstrovstvami sveta. Zúčastnilo sa ich viac ako tisíc 
strelcov z 54 štátov celého sveta. „Momentálne plním 
nominačné kritéria na majstrovstvá Európy, ktoré sa 
budú konať na budúci rok v Grécku,“ doplnila štu
dentka púchovského gymnázia. 

Alexandra je ambiciózna mladá dáma, ktorá všetko 
podriadila svojej športovej kariére. Príprava jej začína 
už ráno a ešte pred odchodom do školy stihne posil
ňovať, po návrate zo školy ju čaká krasokorčuliarsky 
tréning na ľade, trikrát do týždňa trénuje na strelnici 
v Beluši a päťkrát do týždňa absolvuje „suchý“ tré
ning v streľbe doma. Do toho kondičná i taktická 
príprava, takže na kamarátov príliš veľa času nemá. 
„Stanovila som si ciele v krasokorčuľovaní i športo
vej streľbe, ja sa toho držím a je to pre mňa priorita,“ 
zdôraznila Alexandra. 

V prípade streľby nepadlo jablko ďaleko od stromu. 
Otec Alexandry Jozef nielenže strieľal, streľbu dokon
ca vyučoval. Bol členom profi tímu výcvikového stre
diska v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. 

Tréner Lahký vidí vo svojej zverenkyni veľký poten
ciál, dôležitá je podľa neho disciplína a záujem. A ten 
podľa neho Alexandra má...                  pok

Pod Lachovcom vyrastá strelecká 
hviezdička v dynamickej streľbe

Alexandra Ridošková (v strede) sa dynamickej streľbe venuje len niečo viac ako rok, ale už zbiera medailové  
umiestnenia na prestížnych súťažiach.                         FOTO: Archív Jozef Ridoško
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2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

6. liga dorast 

4. kolo: 
MŠK Púchov – ŠTK Šamorín 2:2 (1:1), Lacko 2 – 

Suvak, Trusina, Partizánske – Martin 1:8, Malacky 
– Skalica 0:1, RSC Banská Bystrica – Dubnica nad Vá
hom 2:1, Komárno – Inter Bratislava 3:0, Nitra – Kar
lova Ves Bratislava 1:0, Prievidza – Lokomotíva Trnava 
1:3
1. MŠK Púchov 4 3 1 0 14:5 10
2. Karlova Ves 4 3 0 1 10:2 9
3. Skalica 4 2 2 0 8:6 8
4. Šamorín 3 2 1 0 12:3 7
5. Komárno 4 2 1 1 13:6 7
6. Nitra 4 2 1 1 8:6 7
7. B. Bystrica 4 2 1 1 5:5 7
8. Dubnica 3 2 0 1 14:3 6
9. Trnava 4 2 0 2 10:6 6
10. Domino 3 2 0 1 6:3 6
11. Martin 4 2 0 2 12:10 6
12. Partizánske 4 0 1 3 5:18 1
13. Inter 3 0 0 3 1:7 0
14. Prievidza 4 0 0 4 3:22 0
15. Malacky 4 0 0 4 0:19 0

3. kolo: Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 9:1 
(3:1), Žilinský, Nitra – Petržalka 1:1, Prievidza – Zlaté 
Moravce 0:1, Dunajská Streda – Skalica 9:2, Slovan 
Bratislava – Trnava 3:1, Trenčín – Levice 8:0, Karlova 
Ves – Inter 1:1
1. D. Streda 3 3 0 0 21:2 9
2. Slovan 3 3 0 0 20:1 9
3. Trenčín 3 2 1 0 20:2 7
4. Karlova Ves 3 2 1 0 7:2 7
5. Dubnica 3 2 0 1 13:4 6
6. Trnava 3 1 1 1 17:5 4
7. Nitra 3 1 1 1 9:3 4
8. Petržalka 2 1 1 0 4:3 4
9. Inter 3 1 1 1 3:5 4
10. Domino 2 1 0 1 5:4 3
11. Zl. Moravce 3 1 0 2 1:17 3
12. Prievidza 3 0 0 3 1:7 0
13. MŠK Púchov 2 0 0 2 1:12 0
14. Skalica 3 0 0 3 2:27 0
15. Levice 3 0 0 3 0:30 0

1. liga st. žiaci U15

1. liga st. žiaci U14

1. liga ml. žiaci U13
2. kolo: 
MŠK Púchov mal voľno, D. Streda – Zl. Moravce 

3:3, Trenčín – Trnava 2:5, Prievidza – Inter Bratislava 
3:6, Karlova Ves Bratislava – Domino 2:1, Nitra – Le
vice 1:5, Dubnica – Petržalka 3:0, Slovan Bratislava – 
Skalica 2:2

1. liga ml. žiaci U12
2. kolo: 
MŠK Púchov mal voľno, Prievidza – Inter Brati

slava 8:12, Trenčín – Trnava 8:4, Karlova Ves Bratisla
va – Domino 6:8, Nitra B – Levice 34:5, Dubnica nad 
Váhom – Petržalka Bratislava 10:10, Slovan Bratislava 
 Skalica 24:2

4. kolo: MŠK Púchov – ŠTK Šamorín 4:2 (2:1), Vrá
bel 2, Vavrík, Kušík – Pivarči 2, Malacky – Skalica 1:4, 
RSC B. Bystrica – Dubnica nad Váhom 1:3, Prievidza 
– Lokomotíva Trnava 0:4, Komárno – Inter Bratislava 
2:2, Nitra – Karlova Ves Bratislava 1:1
1. MŠK Púchov 4 4 0 0 19:2 12
2. Karlova Ves 4 3 1 0 11:3 10
3. Domino 3 3 0 0 18:2 9
4. Dubnica 3 3 0 0 16:1 9
5. Trnava 4 3 0 1 8:2 9
6. Nitra 4 2 1 1 7:4 7
7. Skalica 4 2 0 2 12:7 6
8. Šamorín 3 2 0 1 8:6 6
9. B. Bystrica 4 1 1 2 6:7 4
10. Komárno 4 1 1 2 10:12 4
11. Inter 3 0 2 1 3:6 2
12. Martin 3 0 0 3 1:7 0
13. Malacky 4 0 0 4 2:21 0
14. Prievidza 4 0 0 4 1:21 0
15. Partizánske 3 0 0 3 2:23 0

3. kolo: 
Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 1:1 (1:0), Ko

váč – Beláčik, Prievidza – Zlaté Moravce 1:1, Nitra B 
– Petržalka 1:11, Slovan – Trnava 0:2, Trenčín – Levice 
9:0, Dunajská Streda – Skalica 13:0, Karlova Ves – In
ter Bratislava 3:2
1. Trenčín 3 3 0 0 19:0 9
2. D. Streda 3 3 0 0 25:7 9
3. Prievidza 3 2 1 0 7:2 7
4. Petržalka 2 2 0 0 17:1 6
5. Trnava 3 2 0 1 10:1 6
6. Slovan 3 2 0 1 11:2 6
7. MŠK Púchov 2 1 1 0 4:2 4
8. Dubnica 3 1 1 1 5:7 4
9. Domino 2 1 0 1 4:5 3
10. Karlova Ves 3 1 0 2 5:8 3
11. Levice 3 1 0 2 2:18 3
12. Zl. Moravce 3 0 1 2 5:10 1
13. Inter 3 0 0 3 5:11 0
14. Nitra B 3 0 0 3 2:17 0
15. Skalica 3 0 0 3 0:30 0

1. kolo: 
Domaniža – Košeca 9:1, D. Mariková – H. Poruba 0:0, 

Papradno – Ilava 6:0, Ladce – PlevníkDrienové 1:3, 
Lysá – Udiča 3:0

3. kolo: 
D. Mariková – Košeca 3:2, Domaniža – PlevníkDrie

nové 2:5, Lysá pod Makytou – Ilava 8:0, Papradno – 
Ladce 8:0
1. Papradno 2 2 0 0 14:0 6
2. Lysá 2 2 0 0 11:0 6
3. Plevník 2 2 0 0 8:3 6
4. D. Mariková 2 1 1 0 3:2 4
5. Domaniža 2 1 0 1 11:6 3
6. H. Poruba 1 0 1 0 0:0 1
7. Udiča 1 0 0 1 0:3 0
8. Košeca 2 0 0 2 3:12 0
9. Ladce 2 0 0 2 1:11 0
10. Ilava 2 0 0 2 0:14 0

4. liga st. žiaci U15

4. liga ml. žiaci U13
1.kolo: 
Pruské – Fan Club Púchov 2:2, Ladce – PlevníkDrie

nové 0:6, Brvnište – Sverepec 2:7
3. kolo: Pruské – PlevníkDrienové 0:4, Praznov – 

Sverepec 6:5

3. kolo: 
Kvašov – Podmanín 3:4, Dolné Kočkovce – Košeca 

1:2, Jasenica – Dolná Mariková 1:2
1. Košeca 3 3 0 0 9:5 9
2. Podmanín 3 3 0 0 8:4 9
3. Kvašov 2 1 0 1 5:5 3
4. D. Mariková 3 1 0 2 4:5 3
5. Domaniža 2 1 0 1 3:4 3
6. Jasenica 2 0 0 2 3:5 0
7. D. Kočkovce 3 0 0 3 1:5 0

Skupina A
1. a 6. kolo: 
Domaniža – Sverepec 5:4 a 7:2, Prečín – Plevník

Drienové 0:2 a 0:2
Skupina B
1. a 6. kolo: 
Kvašov – Dulov 4:1 a 2:0, Pruské – Lednické Rovne 

4:6 a 3:2
Skupina C
1. a 6. kolo: 
Kolačín – Ilava 0:14 a 1:16
Skupina D
1. a 6. kolo: 
Udiča – Dolná Mariková 6:4 a 6:4, Šebešťanová – FC 

Púchov 1:2 a 3:2
Skupina E
1. a 6. kolo: Beluša – Visolaje 8:4 a 3:1, Lysá pod Ma

kytou – MŠK Púchov B 6:0 a 3:1

Prípravky

5. kolo:
Beluša – Inter Bratislava 0:1, Galanta – Častkovce 

3:3, Veľké Ludince – Bánová 2:1, Nové Mesto nad Vá
hom – RSC Banská Bystrica 1:0, Nové Zámky – Malže
nice 1:2, Martin – Vrakuňa 8:2, Sereď – Podkonice 1:1, 
Šaľa – Kalná nad Hronom 2:1
1. Nové Mesto 5 4 1 0 13:6 13

2. Sereď 5 3 1 1 10:3 10
3. Malženice 4 3 1 0 9:3 10
4. Veľké Ludince 4 3 1 0 10:5 10
5. Martin 5 3 0 2 12:6 9
6. Častkovce 5 2 2 1 8:7 8
7. Šaľa 5 2 1 2 5:7 7
8. Galanta 5 1 3 1 9:8 6
9. Beluša 4 2 0 2 7:8 6
10. Bánová 5 2 0 3 8:7 6
11. Podkonice 4 1 2 1 3:4 5
12. B. Bystrica 5 1 1 3 2:4 4
13. Inter 5 1 1 3 7:11 4
14. Kalná 5 1 1 3 5:9 4
15. Nové Zámky 5 0 2 3 5:11 2
16. Vrakuňa 5 0 1 4 4:18 1

3. liga muži 

4. liga muži 
5. kolo: 
Marcelová – Lednické Rovne 0:4 (0:3), Vavruš 2, 

Čiernik, Kopilec, Jaslovské Bohunice – Kolárovo 5:1, 
Gbely – Lehota pod Vtáčnikom 0:2, Imeľ – Pata 1:0, 
Kozárovce – Boleráz 2:3, Zlaté Moravce B – Nitra 4:0, 
Gabčíkovo – Levice 4:0, Hurbanovo – Trebatice 2:1
1. Boleráz 5 3 2 0 13:7 11
2. L. Rovne 5 3 1 1 12:3 10
3. J. Bohunice 4 3 1 0 13:6 10
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MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 2:1 sn 
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0), 51, Korbel (Hajský), rozhodujú
ci nájazd Deneš – 54. Cíger (Zlocha)

Strely na bránku: 36/53, presilovky: 7/0 – 6/1, 
rozhodcovia: Moller, Tichý, Hajnik, 800 divákov

Zostava MŠK Púchov: Bednár – Brňák, Pišoja, 
Zúbek, Ladecký, Zemko – Hudík, Urban, Deneš, 
Šedivý, Luhový – Janík, Filo, Korbel, Húska, Hajský 
– F. Pobežal, Moravanský, M. Pobežal, Lapin, tréner 
Rudolf Dráb

Zostava HK 95 Považská Bystrica: Lamper – 
Cebák, Ďurkech, Cíger, J. Zlocha, Lušňák – Omel
ka, Zaťko, Síkela, Pšurný, Urbánek – A. Zlocha, Ďur
kech, Tománek, Rufati, Krieger – Švantner, Dvonč, 
Sádecký, Ligas, Turan, tréner Július Pénzeš

Hokejisti MŠK Púchov sa postarali o prekvapenie 
druhého kola Slovenského pohára, keď dokázali 
na domácom ľade vyradiť zo súťaže prvoligo
vých Považskobystričanov. V prvých dvoch tre
tinách 800 divákov góly nevidelo. Skóre otvoril 
v 51. minúte Korbel, o tri minúty vyrovnal Cíger. 
Rozhodnutie nepadlo ani v predĺžení. O postupe 
Púchova rozhodol až nájazd Deneša.                  pok

Rozhodujúci moment derby Slovenského pohára v Púchove. Deneš z nájazdu prekonáva brankára Považskej Bys-
trice, Púchov postúpil do tretieho kola.               FOTO: Miroslav Mikáč

Púchov „vylial“ Považskú Bystricu z pohára
Hokej - Slovenský pohár

5. liga muži 

8. liga muži 
5. kolo: 
Bodiná – Tŕstie 4:4, Pružina – Vrchteplá 1:1, Kame

ničany – Horovce 0:4, Červený Kameň – Lednica 3:6, 
Kolačín – Udiča B 5:0, Dulov – Orlové 8:1, Prejta mala 
voľno
1. Dulov 5 4 0 1 23:5 12
2. Kolačín 5 4 0 1 21:6 12
3. Tŕstie 4 3 1 0 12:6 10
4. Lednica 5 3 0 2 12:12 9
5. Pružina 5 2 2 1 9:5 8
6. Bodiná 5 1 3 1 9:10 6
7. Horovce 4 2 0 2 8:6 6
8. Udiča B 4 2 0 2 8:11 6
9. Vrchteplá 4 1 2 1 7:7 5
10. Orlové 5 1 2 2 7:15 5
11. Č. Kameň 5 0 2 3 5:13 2
12. Prejta 4 0 1 3 4:16 1
13. Kameničany 5 0 1 4 1:14 1

5. kolo: Hlohovec – Podolie 2:3, Veľké Uherce – Kva
šov 2:1, Domaniža – Prievidza 1:1, Vrbové – Trenčian
ske Stankovce 0:1, Piešťany – Prečín 1:4, Horná Krupá 
– Chynorany 2:1, Partizánske – Ladce 4:0, Brvnište 
malo voľno
1. Prečín 5 4 1 0 13:3 13
2. Prievidza 4 3 1 0 14:3 10
3. Domaniža 4 3 1 0 7:3 10
4. V. Uherce 5 3 1 1 8:8 10
5. Partizánske 5 3 0 2 10:7 9
6. Piešťany 5 3 0 2 11:8 9
7. Vrbové 5 2 1 2 4:3 7
8. Chynorany 5 2 0 3 10:8 6
9. Ladce 5 2 0 3 8:10 6
10. Podolie 5 2 0 3 6:9 6
11. T. Stankovce 4 2 0 2 2:6 6
12. Horná Krupá 5 1 0 4 5:11 3
13. Brvnište 4 1 0 3 5:12 3
14. Hlohovec 5 1 0 4 4:12 3
15. Kvašov 4 0 1 3 5:9 1

6. liga muži 

5. kolo:
Dolné Kočkovce – Šebešťanová 4:2 (3:1)
Góly: J. Pilát 2, M. Pilát, Pokorný – Šlesár, Šumec
Streženice – Visolaje 1:1 (0:0)
Góly: Pastorek – Kujaník
Papradno – Lysá pod Makytou 0:3 (0:0)
Góly: Chodúr 2, Veteška
Dohňany – Jasenica 1:1 (1:0)
Góly: Štrbák – Janáček
Praznov – Sverepec 6:0 (3:0)
Góly: Galát 2, M. Kostelanský 2, Hrrnčík, Figura 

(vlastný)
Nová Dubnica – Košecké Podhradie 1:1 (1:0)
Góly: Pecuš – Šedík

1. D. Kočkovce 5 5 0 0 20:6 15
2. Podmanín 4 4 0 0 17:4 12
3. Lysá 5 3 1 1 12:8 10
4. K. Podhradie 5 2 3 0 14:9 9
5. Visolaje 5 2 1 2 10:12 7
6. Praznov 5 2 1 2 14:7 7
7. N. Dubnica 6 1 3 2 12:16 6
8. Papradno 4 1 2 1 6:8 5
9. Dohňany 5 1 1 3 7:12 4
10. Streženice 5 1 1 3 8:14 4
11. Sverepec 5 1 1 3 6:18 4
12. Jasenica 5 0 3 2 5:7 3
13. Tuchyňa 4 0 3 1 7:10 3
14. Šebešťanová 5 0 2 3 8:15 2

Program 6. kola: Streženice – Papradno, Jasenica – 
Praznov, Lysá pod Makytou – Tuchyňa, Visolaje – Sve
repec, Šebešťanová – Dohňany, Košecké Podhradie 
– Dolné Kočkovce

7. liga muži 

5. kolo: 
Horná Poruba – MelčiceLieskové 1:1, Kanianka – 

ChocholnáVelčice 1:1, Pruské – Horná Streda 4:3, 
Udiča – Zemianske Kostoľany 1:2, Uhrovec – Nováky 
3:1, Dolné Vestenice – PlevníkDrienové 1:0, Košeca 
– Bolešov 1:0
1. Košeca 5 4 1 0 13:5 13
2. Pruské 5 4 0 1 14:10 12
3. Z. Kostoľany 5 3 0 2 12:8 9
4. Melčice 5 2 2 1 9:7 8
5. H. Streda 5 2 1 2 12:9 7
6. Bolešov 5 2 1 2 8:6 7
7. Uhrovec 5 2 1 2 10:9 7
8. Nováky 5 2 1 2 9:9 7
9. Plevník 5 2 0 3 8:11 6
10. Udiča 5 1 2 2 5:7 5
11. Chocholná 5 1 2 2 7:9 5
12. H. Poruba 5 1 2 2 4:9 5
13. Kanianka 5 1 1 3 7:11 4
14. D. Vestenice 5 1 0 4 6:14 3

4. Hurbanovo 5 3 1 1 8:6 10
5. Lehota 4 3 0 1 10:2 9
6. Pata 5 2 2 1 9:5 8
7. Gabčíkovo 4 2 1 1 11:5 7
8. Trebatice 5 2 1 2 11:6 7
9. Kolárovo 5 2 1 2 9:8 7
10. Z. Moravce B 5 2 1 2 8:8 7
11. Levice 4 2 0 2 7:8 6
12. Kozárovce 5 2 0 3 8:10 6
13. Imeľ 5 1 1 3 4:9 4
14. Gbely 5 1 1 3 4:11 4
15. Nitra 5 0 1 4 2:12 1
16. Marcelová 5 0 0 5 0:23 0
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NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
„Kto žije v srdciach, nikdy 
nezomrie.“ Dňa 12.9.2022 
uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mama, babka  
a prababka Petronela  
Gašpárková z Nových 
Nosíc. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami ti
chú spomienku a modlitbu.  
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Marta, Anna  
a syn Emil s rodinami.

SPOMIENKA
,,Čas plynie, smútok zo
stáva v našich srdciach.“ 
Dňa 29. augusta 2022 bol 
presne 1 rok, čo nás na
vždy opustil náš milovaný 
Ladislav Urban. S láskou 
a úctou spomína rodina.

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
z  lásky na Tvoj hrob mô
žeme dať, modlitbu tichú 
odriekať. Za všetko krásne 
ďakovať a  s  láskou v  srdci 
spomínať.“ Dňa 8.9.2022 
uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša dra
há mama a  babka Vlasta  
Pobežalová. Spomínajú 
dcéra Jana s rodinou a syn Pavol.

SPOMIENKA
,,Už len kyticu kvetov a ho
riace sviečky na hrob ti mô
žeme dať a vo svojom srdci 
si ťa navždy zachovať.“ Dňa 
13. septembra 2022 uply
nie 5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša dráha mama, 
babka a prababka Margita 
Valachová, rod. Urbanová. 
S úprimnou láskou spomí
najú deti s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišla si tíško, už nie si me
dzi nami, v našich srdciach 
žiješ spomienkami.“ S lás
kou v srdci spomíname na 
našu milovanú manželku, 
mamičku, babičku a pra
babičku Evku Knapkovú. 
Dňa 4.9.2022 uplynulo  
5 rokov, čo nás opustila. 
„Odpočívaj v pokoji.“

SPOMIENKA
Dňa 10.8.2022 sme si pripo
menuli 10. smutné výročie 
našej drahej mamy, babky 
a prababky Márie Dejovej 
zo Starých Nosíc. S  láskou 
a  úctou spomínajú dcé
ra Mariana s  rodinou, syn 
Miro, syn Julo s  rodinou 
a syn Vraťo s rodinou.

SPOMIENKA
V  týchto dňoch si pripomíname 40. výročie 
odchodu do večného domova mojich rodičov  
Emílie Češkovej, rod. Michálkovej a Pavla Češku. 
„Odpočívajte v  pokoji.“ Spomína syn Miroslav 
a ostatná rodina. Kto ste ich poznali a mali radi, 

spomínajte s nami.

PORUCHY 
VEREJNÉHO 
OSVETLENIA 

hláste na adrese:  
ptsmpu@

ptsmpu.sk

SLUŽBY
• Akcia 20 % do 30.9.2022. 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.
•  Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, 
altánky, prístrešky, izolácie, čistenie a nátery 
strešných krytín, výmena rýn. 0910 331 137
•  VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech a iných. 
0910 331 137.

• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
INÉ
• Predám 2-izbový byt, 46 m2,   pôvodný 
stav, Rastislavova ulica, Púchov. Nachádza 
sa v  4-poschodovej bytovke, bez výťahu, 2. 
poschodie. K  bytu je pivnica a  špajza. Cena 
dohodou. Tel. kontakt 0905 559 768. 
• Predám murovaný domček s ovocnou záhradou  
v tichom prostredí. Cena dohodou. 0902/966614
• Predám: bicykel zn. Merida vhodný od 10 
rokov v dobrom stave za 50 €, detskú hojdačku  
s príslušenstvom: kruky, hrazda, 2 húpačky, kotviace 
háky o rozmeroch v 200, š 235, h 130 cm, nosnosť 60 
kg za 100 €. Použité stavebné náradie: kelňa, fangľa, 
pilníky, kladivá, sekáče, lopaty, krompáč a pod. Cena 
dohodou. 0905665996.
• Vymením dom /600m2/ v Rajeckej Lesnej za byt 
v Púchove + doplatok. SMS na 0949473022, ozvem 
sa. Som majiteľ.
• Dám do prenájmu kompletne zariadený 
jednoizbový byt na adrese Svätoplukova 1466  

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

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    hafkacipb@gmail.com    
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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. 

NON 
STOP

Nájdete nás v Beluši na ulici M.R. Štefánika (vedľa pošty)
Možnosť financovania pohrebov prostredníctvom splátok 

Zabezpečenie hudob. doprovodu alebo reprodukovanej hudby

0949 007 333
0949 007 444

Kompletné pohrebné služby
Organizácia poslednej rozlúčky

Kompletná administratíva 
Obnova a dopisovanie písma na pomníkoch

Prevozy zosnulých 
Predaj rakiev, urien, vencov

Výkopové práce
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

v Púchove. Prenájom ponúkam od 1.9.2022. Cena 
nájmu dohodou.Tel.0910 439 258.
• Chcem poprosiť dobrých ľudí o pomoc s bývaním 
v  PU, Horné Kočkovce, Nosice, Ladce, Streženice, 
Nimnica.2 izbový byt (aspoň 55 m2) alebo 2 izby 
v  rodinnom dome, prípadne poschodie domu do 
200 €. Som bez detí, zvierat. Súrne. 0904 547 152
• Predám 2izbový byt s rozlohou 3izbového bytu, 71 
m2, na Mojmírovej ulici 1163/1 v Púchove. Čiastočne 
prerobený, murované jadro, 2 balkóny a murovaná 
špajza. Cena dohodou. Info na tel. 0904353123.

PRÁCA
• Súrne hľadám prácu v PU, na 4 h. denne   
upratovanie, mám zdravotné problémy s chrbticou, 
0904 547 152. Volať kedykoľvek.
• Som mamička na RD a hľadám si prácu/brigádu. Od 
septembra, ranné zmeny. Som zdravotník. Práca buď v 
obore (starostlivosť o deti, dospelých) alebo akákoľvek 
iná práca, okrem poisťovníctva. 095 17 67 619.
• Hľadám prácu ako upratovačka, opatrovateľka, 
chyžná. Aj súkromne. 0950 233 618.
• Hľadám opatrovateľku pre 50ročného 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 šikovného pána /pánov/, ktorý by narezal 
a narúbal drevo ľuďom s obmedzeným pohybom. 
Najlepšie z okolia Lazov, Lúk, resp. Lysej pod Makytou 
/nie je podmienkou/. Cena  dohodou. Informácie na 
t.č.0910191906  najskôr sms.
• Hľadám prácu alebo brigádu, popri dôchodku. 
0902 266 586.

Spoločnosť s viac ako 80-ročnou 
tradíciou výroby odevov 
prijme do pracovného pomeru 
zamestnancov v profesii:

Krajčír, krajčírka, šička
 na šitie odevov do závodu odevnej konfekcie 
v Púchove 
Mzdové podmienky: od 646 €/ mesiac + 
výkonnostná prémia
Do pracovného pomeru  alebo na dohodu 
prijmeme aj dôchodcov, prípadne  ženy na 
rodičovskej dovolenke, študentov.
Ponúkané benefity zamestnávateľa:
• Stravovanie – obed v cene 1 € vo vlastnej 
jedálni
• Práca na 1 zmenu 
• Odmeny pri osobných a pracovných  jubileách
• Odmeny pre darcov krvi
• Zamestnanecká zľava na nákup tovaru v 
predajnej sieti a.s. Makyta
• Možnosť úpravy pracovnej doby
• Príspevok na cestovné
• Vianočná odmena
Kontaktujte sa na č.tel.: 0907742902,  
emailom: janka.bartosova@makyta.sk,  
osobne.oddelenie@makyta.sk
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