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Osobnosti a kolektívy, ktoré význa
mne prispeli k rozvoju regiónu Považia 
v oblasti kultúry si ocenenia za svoje 
dlhoročné úsilie prevzali v sále Dub
nického múzea.

V rámci podujatia Múzy nás spájajú 
udeľuje Považské osvetové stredisko  
v Považskej Bystrici ocenenia tým, ktorí 
prispievajú k rozvoju kultúrneho živo
ta na Považí. Udržiavanie aj šírenie fol
klóru či ľudových tradícií, výroba hu
dobných nástrojov, krojových súčastí, 
archivácia aj dokumentovanie duchu 
doby sú aktivity, ktoré neostali nepov
šimnuté ani počas 14. ročníka poduja
tia a za ktoré si ocenenie prevzalo 10 

jednotlivcov a 4 kolektívy. Za Folklórny 
súbor Váh ocenenie prevzal Martin Ro
sina.

„Každoročne sú to naozaj výnimoční 
ľudia a chcem poďakovať aj zástup
com samospráv za to, že pomáhajú 
vytvárať podmienky pre všetkých ľudí, 
bez ktorých by kultúra v okresoch ne
fungovala. K šťastiu potrebujeme aj 
duševnú pohodu a tú nám prinášate, 
často bez nároku na honorár. Som rád, 
že vás to baví a nech sa vám aj naďalej 
darí v tom, za čo ste boli dnes ocenení,“ 
povedal tohtoročným laureátom tren
čiansky župan Jaroslav Baška.

TSK

Múzy spojili osobnosti v oblasti kultúry v Dubnickom kaštieli

Tento rok opäť vianočné stromče
ky pred Divadlom Púchov ozdobili 
členovia púchovských organizácií 
Slovenského zväzu zdravotne pos
tihnutých, Jednoty dôchodcov Slo
venska, Denného centra seniorov  

v Púchove, Ligy proti reumatizmu  
a Asociácie nepočujúcich Slovenska. 
Vydarenú akciu prišla večer podporiť 
aj primátorka mesta Katarína Hene
ková. Púchovská kultúra, s.r.o., 

foto: Slavomír Flimmel

Seniori zdobili vianočné 
stromčeky pred divadlom
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...a druhá svieca s názvom „Viera“, „Mier“ na advent
nom venci tiež. Matka Tereza povedala nádhernú 
vetu: „Z počiatku som si myslela, že je potrebné obracať 
ľudí na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je milovať.  
A láska obráti, koho chce...“ Výstižné posolstvo do na
sledujúcich dní, nemyslíte? 

Bohatý kultúrny program, skvelé jedlo a pitie, 
rozmanité vianočné ozdoby, dekorácie a výrobky 
jarmočníkov, výborná nálada, priaznivé počasie  
a predovšetkým solidárni ľudia, ktorí okrem zábavy 
venovali svoje peniažky na pomoc Stanke Trníkovej 
na liečbu závažného ochorenia… Toto všetko ste  
v sobotu mohli zažiť na Mikulášskom jarmoku. Ďaku
jem Mikulášovi a jeho pomocníkom, mládežníkom 
z CVČ, poslancom MsZ za varenie punču, všetkým 
účinkujúcim, zamestnancom Púchovskej kultúry, 
s.r.o., Podniku technických služieb, s.r.o. a svojim 
kolegom z mestského úradu a mestskej polície za 
skvelú prípravu, organizáciu a realizáciu Mikulášske
ho jarmoku. 

Mikuláš prišiel aj do Horných Kočkoviec, kde akciu 
zorganizoval Výbor mestskej časti Horné Kočkovce 
pre deti a všetkých obyvateľov mestskej časti Hor
né Kočkovce. Bola to radostná akcia plná vône via
nočného punču, oblátok a medovníkov a všetkým 
prítomným to pripomenulo, že Vianoce sa blížia. Ďa
kujem poslancom Jankovi Riškovi a Danielovi Kon
covému za pozvanie a blahoželám k vydarenej akcii. 

Už v piatok sa rozžiarili prvé stromčeky pred Di
vadlom Púchov, a to všetko vďaka našim spolupra
cujúcim organizáciám seniorov z Denného centra 
seniorov mesta Púchov, ZO SZZP Púchov, Ligy proti 
reumatizmu  pobočka Púchov, ANEPS, JDS Púchov  
a JDS Horné Kočkovce, ktorým touto cestou ďakujem 
za ich nasadenie a chuť robiť svet krajším. Aj vďaka 
Vám, milí moji priatelia, môžu nielen Púchovčania 
obdivovať krásne vyzdobené vianočné stromčeky. 
Vianočná výzdoba v meste stále pribúda a je naozaj 
inšpirujúca. Ďakujem zamestnancom Podniku tech
nických služieb mesta Púchov a Oddeleniu dopravy  
a služieb MsÚ za realizáciu vianočnej výzdoby v mes
te. 

Múzy nás spájajú, 14. ročník podujatia, na ktorom si 
štyri kolektívy a desať jednotlivcov prevzalo ocene

nia TSK a Považského osvetového strediska. Medzi 
ocenenými boli aj kolektív FS a ĽH VÁH a osobnosti 
z Púchovského regiónu ako napr. pán Peter Fabok, 
pán Milan Mičkalik, pani Jarmila Balážová i pán Fran

tišek Beňa zo Záriečia. Manažér FS Váh Martin Rosina 
prevzal ocenenie za celý súbor k ich jubilejnému 50. 
výročiu vzniku. Všetko sú to osobnosti a kolektívy, 
ktoré významne prispeli k rozvoju regiónu Považia  
v oblasti kultúry a ocenenia za svoje dlhoročné úsilie 

si prevzali v sále Dubnického múzea. Udržiavanie aj 
šírenie folklóru či ľudových tradícií, výroba hudob
ných nástrojov, krojov, archivácia aj dokumentovanie 
doby sú aktivity, ktoré nesmú ostať nepovšimnuté. 
Blahoželám oceneným a ďakujem za ich neúnavnú 
kultúrnu a spoločenskú aktivitu.

V tomto roku Asociácia krajských rád mládeže ude
lila do Púchova hneď tri ocenenia  v kategóriách 
Top projekt, Aktívny mládežník a Mesto s najpria
teľskejším vzťahom k mládeži. Ocenenia si osobne 
prevzali v Poprade Alenka Strýčková s členkami Mlá
dežníckeho parlamentu mesta Púchov. Cenu veno
vanú Mestu Púchov mi v minulom týždni odovzdala 
riaditeľka CVČ Včielka na pôde MsÚ Púchov. Člen
ky Mládežníckeho parlamentu Nina Klobučníková  
a Jessica Drgová si prevzali ocenenie sTOPa v kategó
rii Top projekt za zrealizovanie svojej myšlienky zria
diť v meste Púchov voľný výbeh pre psičkárov  HAU 
PARK. Ocenenie Aktívny mládežník získala Katka 
Strýčková, patriaca medzi zakladajúcich členov Mlá
dežníckeho parlamentu mesta Púchov. Blahoželám 
všetkým oceneným.

Nasledujúci pondelok sa bude konať mestské za
stupiteľstvo, na ktorom bude predmetom rozho
dovania poslancov viacero všeobecne záväzných 
na riadení i zásad. Verím, že sa podarí schváliť rozpo
čet mesta pre rok 2023, ktorého zostavovanie bolo  
v tejto ťažkej dobe pre samosprávy veľmi náročné.  
V procese rozhodovania poslancov slovenského par
lamentu je v týchto dňoch viacero návrhov, ktoré 
môžu negatívne zasiahnuť do rozpočtov miest a obcí 
a spôsobiť im tým veľké ťažkosti pri plnení ich úloh  
a zabezpečovaní služieb pre občanov.

Radosť, Láska, Pokoj... To sú symboly pre nasledu
júce dni. V nedeľu zapálime už tretiu adventnú sviecu 
– Radosť. Radosť z blížiaceho sa narodenia Ježiška si 
môžete prísť vychutnať aj na Pešiu zónu v Púchove, 
kde už stojí aj náš tradičný Púchovský Betlehem. Ka
rel Čapek povedal: „Na svete nie sú najkrásnejšie veci, 
ale okamžiky.“

Do ďalších dní Vám prajem tie najkrajšie okamžiky, 
chvíle, pocity a stretnutia, ktoré vnesú do Vašich živo
toch ešte viac lásky a pokoja.

Katarína Heneková 

Slovami primátorky: 
Vianočný stromček na Pešej zóne už svieti 

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/ zvolá-
vam MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa usku-
toční dňa 12. decembra 2022 (pondelok) o 9.00 
hod. v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie  
č. 2002, hlavná sála.

PROGRAM: 
1. Zloženie sľubu poslanca
2. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí MsZ Púchov
4. Správa č. 4/2022 z kontroly hospodárenia v Ma

terskej škole Požiarna 1292, Púchov na vybranej 
vzorke, za kontrolované obdobie I. polrok 2022

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Púchov na I. polrok 2023

6. Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupi
teľstva Púchov na rok 2023

7. Rozpočet Mesta Púchov na rok 2023 a výhľad na 
roky 2024 a 2025, písomné stanovisko hlavného kon
trolóra k návrhu rozpočtu

8. Pokračovanie bezplatnej mestskej autobusovej 
dopravy v meste Púchov

9. Návrh – VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom na území mesta 
Púchov

10. Návrh – VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 16/2020 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov

11. Návrh  VZN č. 10/2022 o určení výšky mesač
ného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
a na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku me
sačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti školského klubu detí a centra voľného času, 
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a pod
mienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďova
teľskej pôsobnosti Mesta Púchov

12. Návrh  VZN č. 11/2022 o určení výšky finanč
ných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka zá

kladnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia zriadených mestom Púchov pre 
rok 2023

13. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 
Púchov

14. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupi
teľstva Púchov 

15. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – december 
2022

16. Správa o výsledkoch a podmienkach výchov
no – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zria
ďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 
2021/2022

17. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
18. Predaj, kúpa
19. Nájom
20. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP 

a MsÚ
21. Rôzne
22. Interpelácie 

 JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva
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V roku 2020 získali ocenenia sTOPa  
v kategóriách Top projekt a Top líder 
samosprávy riaditeľka CVČ Včielka 
Alena Strýčková a primátorka mesta 
Katarína Heneková. V tomto roku, 
kedy Asociácia krajských rád mládeže 
zorganizovala už 4. ročník, putovali do 
Púchova hneď tri ocenenia  v kategó
riách Top projekt, Aktívny mládežník  
a Mesto s najpriateľskejším vzťahom  
k mládeži. Ocenenia si osobne prevzali 
v piatok 25. novembra v Poprade Ale
na Strýčková s členkami Mládežnícke
ho parlamentu mesta Púchov. Cenu 
venovanú Mestu Púchov následne 
odovzdala riaditeľka CVČ Včielka do 
rúk primátorky mesta Kataríny Hene
kovej, na pôde MsÚ Púchov.

Poslaním ocenenia sTOPa je zvidi
teľniť a upozorniť verejnosť na výni
močných ľudí a subjekty, ktoré svojou 
prácou pomáhajú vytvárať pozitívne 
prostredie pre život mládeže v kaž
dom kraji Slovenska svojím aktívnym 
občianskym a ľudským prístupom. 
Ocenenie sTOPa nesie v sebe myšlien
ku zanechania stopy aktivitou, angažo
vanosťou, príkladom dobrej praxe v ži
votoch mladých ľudí aj celej komunity, 
uvádza sa na webe Asociácie krajských 
rád mládeže (AKRaM). Do 4. ročníku 
bolo v rámci 6 kategórií zaslaných 32 
nominácií, z ktorých štatút oceňovania 
splnilo 30 z nich.

Mesto Púchov nominoval Mládežníc
ky parlament mesta Púchov v kategórii 
Mesto s najpriateľskejším vzťahom  
k mládeži, a to ako za schválenie Kon
cepcie práce s mládežou v roku 2019, 
tak najmä za kontinuálnu spoluprácu 
vedenia mesta a Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí s púchovskou mláde
žou. Ako ďalej uvádza na svojom webe 
AKRaM, nominovať možno mesto ale
bo obec z každého kraja Slovenska, 
ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju 
nad rámec svojich povinností a môže 
byť príkladom pre iné obce a mestá.  
O Meste Púchov bolo v nominácii uve
dené: V meste pracuje pod Centrom 

voľného času Včielka Mládežnícky 
parlament mesta Púchov, ktorého čle
novia majú možnosť aktívne komuni
kovať s miestnou samosprávou. V roku 
2020 dostali od mesta do užívania 
Klubovňu mládeže na svoju činnosť.  
V tomto roku pribudol pre mládež ďalší 
nový priestor s názvom Klub mladých, 
ktorý bol slávnostne otvorený za príto
mnosti predstaviteľov samosprávy  
a mladých v auguste počas Púchovské
ho jarmoku. Mládežnícky parlament 
zorganizoval začiatkom roka 2022 šesť 
diskusií s poslancami mestského zas
tupiteľstva, prostredníctvom ktorých 
sa dozvedeli, čo zahŕňa práca poslan
ca, ako funguje legis latívny proces od 
nápadu po realizáciu. Pozvanie do dis
kusií prijalo postupne 14 z 18 poslan
cov mestského zastupiteľstva. V marci 
tohto roka bolo podpísané Memoran
dum o spolupráci a partnerstve medzi 
Mestom Púchov a Mládežníckym par
lamentom mesta Púchov. Mladí dostali 
v júni priestor na prezentovanie svojej 
činnosti na zasadnutí mestského zas
tupiteľstva. Mladí a samospráva spolu 
aktívne spolupracovali i v jarných me
siacoch počas Jarnej brigády  čistenia 
mesta a tiež pri vytvorení priestoru pre 
psíčkarov v mes te s názvom HAU park, 
kde boli na MsZ schválené finančné 
prostriedky na tento projekt. Vede
nie nášho mesta  pani primátorka  
i poslanci  sú mládeži veľmi otvorení 
a podporujú ich činnosť. Oceňujeme 
najmä ochotu vždy si vypočuť podnety 
zo strany mladých, možnosť participá
cie, podávania podnetov a podieľaní 
sa na riešení problémov.

Na pôde Mestského úradu Púchov si 
hlavnú cenu udelenú v tejto kategórii 
prevzala za mesto primátorka Katarína 
Heneková, ktorá poďakovala za no
mináciu a predovšetkým nenahradi
teľnú prácu s aktívnou púchovskou 
mládežou: “Posledné roky mesto Pú
chov úzko spolupracuje s mládežníckym 
parlamentom a jeho členmi, ale aj s Cen
trom voľného času Včielka a ostatnými 

organizáciami školského alebo mimo
školského zamerania a podporuje aktív
nu činnosť detí a mládeže. Udelenie toho 
ocenenia pre Mesto Púchov je veľkou 
poctou a zároveň výzvou v spolupráci 
pokračovať a zapájať do verejného ži
vota aj mládež, ktorá má záujem par
ticipovať nielen na veciach súvisiacich  
s ich činnosťou, ale aj s verejným životom  
a pomáhať mestu a jeho občanom 
rôznych vekových kategórií. Ďakujem  
v mene Mesta Púchov za toto ocenenie 
a za aktívnu spoluprácu s Mládežníckym 
parlamentom mesta Pú chov. Blaho
želám ostatným oceneným a teším sa na 
ďalšie nové projekty a spoluprácu.”

Členky Mládežníckeho parlamentu 
Nina Klobučníková a Jessica Drgová 
si prevzali ocenenie sTOPa v kategórii 
Top projekt za zrealizovanie svojej 
myšlienky zriadiť v meste Púchov voľný 
výbeh pre psičkárov  HAU PARK. Ten 
bol oficiálne otvorený pre majiteľov 
psov 30. septembra 2022. Nomino
vať bolo možné projekt, ktorý prispel  

k zlepšeniu života skupiny obyvateľov, 
alebo podporil participáciu mladých 
ľudí na živote komunity, a zároveň je 
príkladom dobrej praxe a zjednoco
vania pohľadov na život mladých ľudí. 
V kategórii Aktívny mládežník, kde je 
možné nominovať osobu do 30 rokov, 
ktorá svojimi aktivitami a záujmom  
o život v miestnej komunite prináša do 
nej hodnoty, ktoré ju obohacujú, uspe
la Katarína Strýčková, patriaca medzi 
zakladajúcich členov Mládežníckeho 
parlamentu mesta Púchov.

Blahoželáme oceneným členkám 
mládežníckeho parlamentu a ich men
torke Alene Strýčkovej, ktoré svojou 
motiváciou a odhodlaním dosahujú 
ciele, posúvajúce ich vpred. Vedenie 
mesta Púchov ďakuje za nomináciu  
a získanie hodnotného ocenenia  
a teší sa na pokračovanie v produk
tívnej spolupráci s púchovskými mlá
dežníkmi.

Laura Krošláková,  
foto: MsÚ

Mesto Púchov a mládežnícky parlament úspešní v ocenení sTOPa

Výbor mestskej časti Horné Kočkov
ce v nedeľu 4. decembra zorganizoval 
príchod Mikuláša a jeho pomocníkov 
pre deti a všetkých občanov Horných 

Kočkoviec. Akcie sa zúčastnila primá
torka mesta Katarína Heneková a po
slanci Ján Riško (ako Mikuláš) a Daniel 
Koncový.                     Foto: FB

Oslava Mikuláša v miestnej časti Horné Kočkovce
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Minulý týždeň bolo odovzdané zo strany zhotoviteľa mestu posledné zo šty
roch novovybudovaných polopodzemných stojísk, ktoré boli realizované v obdo
bí október, november 2022. Stojisko polopodzemných kontajnerov na zmesový  
a triedený komunálny odpad bolo vybudované na ulici Pribinova, Obrancov mier, 

Okružná a v Marczibányiho záhrade. Umiestnenie nových státi vzišlo z požiada
viek poslaneckého zastupiteľstva a vykonaného inžinieringu – preverenia mož
ností vzhľadom na podzemné siete.

MsÚ

Púchov má štyri nové polopodzemné stojiská na odpad

Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s.r.o. , ktorý je dodávate-PODNIK, s.r.o. , ktorý je dodávate-
ľom tepla v meste Púchov v prie-ľom tepla v meste Púchov v prie-
behu mesiaca október informoval behu mesiaca október informoval 
odberateľov tepla, že navrhovaná odberateľov tepla, že navrhovaná 
cena tepla na rok 2023 nebude cena tepla na rok 2023 nebude 
vyššia ako schválená cena tepla vyššia ako schválená cena tepla 
pre rok 2022. pre rok 2022. 

Úrad pre reguláciu sieťových odÚrad pre reguláciu sieťových od
vetví rozhodol o výške ceny tepla na vetví rozhodol o výške ceny tepla na 
rok 2023 v meste Púchov. V Rozhodrok 2023 v meste Púchov. V Rozhod
nutí ÚRSO číslo 0003/2003/T bola nutí ÚRSO číslo 0003/2003/T bola 
schválená cena tepla schválená cena tepla 0,0676 €/kWh 0,0676 €/kWh 
pre variabilnú zložku a 191,0490 pre variabilnú zložku a 191,0490 
€/kW pre fixnú zložku€/kW pre fixnú zložku. . 

Po prepočte dvojzložkovej ceny Po prepočte dvojzložkovej ceny 
tepla na jednotkovú cenu bude tepla na jednotkovú cenu bude 
v meste Púchov v roku 2023 výv meste Púchov v roku 2023 vý
sledná cena tepla 103,647 €/MWh. sledná cena tepla 103,647 €/MWh. 
Na rok 2022 bola regulačným úraNa rok 2022 bola regulačným úra
dom schválená cena tepla vo výške dom schválená cena tepla vo výške 
106,058 €/MWh, takže 106,058 €/MWh, takže v roku 2023 v roku 2023 
dochádza k medziročnému po-dochádza k medziročnému po-
klesu výslednej schválenej ceny  klesu výslednej schválenej ceny  
o 2,27%.o 2,27%. Cena tepla v meste Púchov  Cena tepla v meste Púchov 
v roku 2023 zostane naďalej najnižv roku 2023 zostane naďalej najniž

šou v regióne. šou v regióne. 
Pri fakturovaní ceny tepla v priebePri fakturovaní ceny tepla v priebe

hu roka 2022 si spoločnosť MESTSKÝ hu roka 2022 si spoločnosť MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. neuplatnila BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. neuplatnila 
schválenú výšku ceny tepla reguschválenú výšku ceny tepla regu
lačným úradom. lačným úradom. Počas celého roka Počas celého roka 
2022 bola všetkým odberateľom 2022 bola všetkým odberateľom 
fakturovaná znížená cena tepla  fakturovaná znížená cena tepla  
o 6,03% oproti schválenej cene. o 6,03% oproti schválenej cene. 

V priebehu mesiaca november V priebehu mesiaca november 
2022 regulačný úrad uviedol, že má 2022 regulačný úrad uviedol, že má 
od teplárov cenové návrhy a vidí, od teplárov cenové návrhy a vidí, 
že situácia pri cenách tepla je veľmi že situácia pri cenách tepla je veľmi 
dramatická. Po prepočítaní jednotdramatická. Po prepočítaní jednot
livých návrhov je priemerný nárast livých návrhov je priemerný nárast 
ceny tepla pre domácnosti okolo ceny tepla pre domácnosti okolo 
94 %. Veľmi zlá situácia je u cca 50 94 %. Veľmi zlá situácia je u cca 50 
teplárenských podnikov s najväčteplárenských podnikov s najväč
ším nárastom ceny pre domácnosti ším nárastom ceny pre domácnosti 
v priemere až o 300%. Evidujeme pri v priemere až o 300%. Evidujeme pri 
niektorých teplárenských spoločniektorých teplárenských spoloč
nostiach nárast cien tepla až o 600%, nostiach nárast cien tepla až o 600%, 
konštatuje ÚRSO. Tento scenár na konštatuje ÚRSO. Tento scenár na 
základe horeuvedených skutočností základe horeuvedených skutočností 
v roku 2023 a ani v ďalších rokoch  v roku 2023 a ani v ďalších rokoch  
v meste Púchov zďaleka nehrozí.v meste Púchov zďaleka nehrozí.

Ako už pani primátorka JUDr. KaAko už pani primátorka JUDr. Ka
tarína Heneková informovala, spotarína Heneková informovala, spo
ločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, ločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, 
s.r.o. má nakúpený zemný plyn na s.r.o. má nakúpený zemný plyn na 
najbližšie roky za výrazne nižšie najbližšie roky za výrazne nižšie 
ceny ako sú momentálne na burze. ceny ako sú momentálne na burze. 
Dokonca naše ceny plynu sú podDokonca naše ceny plynu sú pod

statne nižšie ako štátom zastropostatne nižšie ako štátom zastropo
vané ceny pre rok 2023. Ak nepríde  vané ceny pre rok 2023. Ak nepríde  
v najbližších rokoch k nepredvídav najbližších rokoch k nepredvída
ným udalostiam z titulu vyššej moci, ným udalostiam z titulu vyššej moci, 
vieme garantovať stabilnú cenu tepvieme garantovať stabilnú cenu tep
la vo variabilnej zložke.la vo variabilnej zložke.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Cena tepla v Púchove na rok 2023 zostáva 
na úrovni schválenej ceny pre rok 2022
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Mestská polícia

V priebehu mesiaca november 2022 uskutoč
nili príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji celkom 173 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac  52 výjazdov k do
pravným nehodám. Nasledovalo 45 technických 
zásahov, 40 výjazdov k požiarom a 6 ekologických 
zásahov. 

Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého me
siaca vykonali 27 požiarnoprevierkových cvičení 

a 3 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon za
sahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli 
za mesiac november vyčíslené na 89.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činno
sti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom 
období hodnotu viac ako 754.000 eur.

KR HaZZ Trenčín 

Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali  
v novembri najčastejšie dopravné nehodyNevedel kde je? 

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 
oznámenie, podľa ktorého na súkromný pozemok 
na Ulici J. Kráľa vnikla neznáma osoba. Hliadka na 
mieste našla muža, ktorý bol privretý vo dverách, 
javil známky požitia značného množstva alkoholu 
resp. iných návykových látok. Po uvoľnení z dverí 
majiteľka oznámila, že dezorientovaný muž vnikol 
na ich pozemok a zároveň do ich domu a taktiež 
predtým vnikol na pozemok suseda. Celú dobu 
bol dezorientovaný a nereagoval na iné osoby. 
Oznamovateľka povedala, že nič nechcú ozna
movať, len žiadajú, aby hliadka neznámeho muža 
odviedla preč, prípadne mu privolala lekára. Muž 
bol predvedený na oddelenie MsP Púchov za 
účelom overenia totožnosti. Zistili, že ide o muža 
z Trenčína. Dopustil sa priestupku vzbudzovania 
verejného pohoršenia. Muža prevzali zdravotní 
záchranári. 

Odviezli ho do nemocnice
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého leží pri zábradlí pred ZŠ 
Komenského na chodníku neznámy muž. Hliad ka 
zistila, že ide o muža z Vydrnej. Bol evidentne pod 
vplyvom alkoholu a váľal sa po chodníku. Keďže 
mal poranenú hlavu, hliadka mu privolala zdra
votných záchranárov, ktorí ho odviezli na ošetre
nie do považskobystrickej nemocnice. Priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Púchov vyriešila hliadka napomenutím. 

Notorický sťažovateľ?
Na dispečing mestskej polície prijali oznámenie, 

že v prevádzke v Nosiciach spaľujú drevovláknité 
dosky a všade je silný zápach. Oznamovateľ uvie
dol, že hliadka nemusí chodiť, nakoľko už k spaľo
vaniu nedochádza. Hliadka však vec na mies te 
preverila a oslovila pracovníka firmy. Ten povedal, 
že kúria bežným drevom a sčasti pilinami z dre
va. Hliadku mestskej polície doviedol ku kotlu, 
kde bolo vidno, že spaľujú bežný drevený odpad 
z odpadových dosiek. Na mieste nebol cítiť žiad
ny zápach po spaľovaní syntetických materiálov. 
Pracovník firmy uviedol, že to nie je prvýkrát, čo 
sa rovnaký muž na nich sťažuje. Mali aj kontrolu 
zo životného prostredia, ktorá žiadne porušenie 
zákona nezistila. 

Obišiel s napomenutím
Mestskí policajti zistili na Požiarnej ulici priestu

pok znečisťovania verejného priestranstva odpa
dom. Dopustil sa ho cudzinec prechodne žijúci  
v Leviciach. Priestupok hliadka vyriešila napome
nutím.

Aj minulý týždeň riešili mestskí policajti niekoľko 
priestupkov týkajúcich sa parkovania. 

Púchovská kultúra, s.r.o. pripravila pre sociálne 
slabších obyvateľov mesta popoludnie lásky a po
moci, ktoré sa uskutoční v pondelok 19.12.2022 
od 14.00 do 19.00 hod. na námestí pred Divad
lom Púchov. Návštevníci a najmä deti, budú mať 
možnosť vidieť počas podujatia živý betlehem  
s Máriou, Jozefom a Ježiškom v jasličkách, obklo

pený živými zvieratkami. Z lásky sa bude podávať 
kapustnica. Spoločne budeme piecť oblátky  
a zdobiť vianočné medovníky. Celé podujatie 
bude sprevádzať ľudová hudba FS Váh vianoč
nými koledami. V rámci podujatia bude k dispozí
cií aj blší trh. Tešíme sa na Vás. 

Púchovská kultúra, s.r.o. , foto: S. Flimmel

Popoludnie lásky a pomoci pred divadlom 
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Fotoreportáž z Mikulášskeho jarmoku
V sobotu 3. decembra sa na pešej zóne v Púchove po pandemickej pre-V sobotu 3. decembra sa na pešej zóne v Púchove po pandemickej pre-

stávke konal Mikulášsky jarmok. Doobeda na pódiu vystupovali so svojimi stávke konal Mikulášsky jarmok. Doobeda na pódiu vystupovali so svojimi 
speváckymi a tanečnými číslami deti z púchovských materských a základ-speváckymi a tanečnými číslami deti z púchovských materských a základ-

ných škôl, Základnej umeleckej školy Púchov, CVČ Včielka a tiež z Detského ných škôl, Základnej umeleckej školy Púchov, CVČ Včielka a tiež z Detského 
divadelného súboru Trpaslíci. Pre návštevníkov jarmoku bolo pripravené divadelného súboru Trpaslíci. Pre návštevníkov jarmoku bolo pripravené 
tradičné občerstvenie.              Foto: Slavomír Flimmeltradičné občerstvenie.              Foto: Slavomír Flimmel
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Fotoreportáž z Mikulášskeho jarmoku
Popoludní o 15.00 hod. vystúpili hudobníci Ľudovej hudby Váh a tanečníci  Popoludní o 15.00 hod. vystúpili hudobníci Ľudovej hudby Váh a tanečníci  

z Folklórneho súboru Váh. O 17.00 hod. bola zapálená 2. adventná svieca  z Folklórneho súboru Váh. O 17.00 hod. bola zapálená 2. adventná svieca  
a Mikuláš s primátorkou Katarínou Henekovou rozsvietili vianočný strom-a Mikuláš s primátorkou Katarínou Henekovou rozsvietili vianočný strom-

ček. Kultúrny program ukončil koncert Veroniky Rabada s kapelou. Počasie ček. Kultúrny program ukončil koncert Veroniky Rabada s kapelou. Počasie 
bolo na toto ročné obdobie príjemné a zaplnená pešia zóna sa dobre bavila.bolo na toto ročné obdobie príjemné a zaplnená pešia zóna sa dobre bavila.

 Foto: Slavomír Flimmel Foto: Slavomír Flimmel
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Po skončení prísnych covidových opatrení sa za
čali nanovo konať rôzne súťaže. V tomto školskom 
roku prebehli už dve súťaže pre žiakov ZUŠ – kla
viristov. Prvá celoslovenská súťaž bola v októbri  

v Trnave pod názvom Schneiderova Trnava. Z na
šej ZUŠ Púchov sa na nej zúčastnili žiaci z triedy  
p. uč. D. Sadloňovej, ktoré sa umiestnili nasledov
ne: Emma Michalcová v striebornom pásme a se
stry Helena a Andrea Trnkové v bronzovom pásme. 
Paulína Nováková z triedy p. uč. M. Olšákovej získa
la bronzové pásmo.

Druhá celoslovenská súťaž sa konala v Bojniciach 
pod názvom Piano v modernom rytme. Púchov
skú ZUŠ na nej reprezentovali žiaci z triedy p. uč. 
D. Sadloňovej: Helena Trnková a Emma Michalcová 
skončili v zlatom pásme a Emma obsadila krásne 
tretie miesto. Anička Ofúkaná skončila v striebor
nom a Andrea Trnková v bronzovom pásme.

Žiaci p. uč. M. Olšákovej Renée Verona Pobe
žalová, Paulína Nováková a Sára Hanesová boli 
ocenené bronzovým pásmom a Noemi Faboková 
strieborným. Okrem toho Noemi s Lilianou Drábo
vou hrali štvorručne a získali svojou hrou striebor
né pásmo.

Žiaci p. uč. J. Olšáka Nella Štrbíková a Katarína 
Cekulová získali strieborné, Matiáš Guzma a Mária 
Špačková zlaté pásmo. Po vynikajúcom výkone 
Majku Špačkovú vyhlásili za víťaza kategórie, čím 
sa vlastne stala majstrom Slovenska.

Všetkým interpretom aj ich pedagógom bla
hoželáme ku krásnym výsledkom a ďakujeme za 
skvelú reprezentáciu školy a mesta. 

M. Olšáková, foto: ZUŠ

Žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ nesklamali

České predsedníctvo v Rade Európskej únie po
núklo množstvo možností na prezentáciu Českej re
publiky. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDUČSL, 
EPP) sa rozhodol v spolupráci so sklárňami Koulier 
priviezť do Bruselu jednu z najkrajších českých tradí
cií – pravý český vianočný strom.

„Chceli sme v Európskom parlamente ukázať ne
jakú českú tradíciu, ktorá zároveň symbolizuje český 
um, niečo, čo potvrdzuje príslovie ‚ zlaté české ručič
ky’. O nápade som sa zmienil pred majiteľkou zámku 
Loučeň Kateřinou Šrámkovou, ktorá je zároveň aj 
obchodná riaditeľka sklární Koulier, a spoločne sme 
vymysleli český vianočný strom,“ približuje zrod myš
lienky europoslanec Tomáš Zdechovský. 

Štvormetrovú českú jedľu zo Žďáru nad Sázavou 

zdobí v Bruseli viac ako štyristo unikátnych fúkaný
ch sklenených ozdôb zo sklární Koulier. Ozdoby sú  
v secesnom dekore a sklári na nich pracovali takmer 
rok. Medzi ozdobami sú tvary, ktoré boli v Kouliere 
vyfúkané vôbec po prvýkrát. Europoslanec Tomáš 
Zdechovský v budove Európskeho parlamentu v Bru
seli odhalil vianočnú jedličkuv utorok 29. novembra 
2022. Stromček požehnal broumovský dekan Martin 
Lanži, ktorý pochádza z Púchova. Kňaz Martin Lan
ži (44) začínal ako kaplán v Hlinsku, od roku 2007 
pôsobí v Broumove ako dekan rímskokatolíckej far
nosti. Známy je organizáciou opráv starých kostolov, 
ktoré má vo svojej pôsobnosti na Broumovsku.

Slavomír Flimmel, 
foto: FB

Vianočný strom v Európskom parlamente 
požehnal Púchovčan Martin Lanži

Obec Hatné vydalo monografiu obce s názvom 
„Hatné 1321 – 2021“. Zostavovateľkami boli pani sta
rostka Iveta Žilovcová a riaditeľka Vlastivedného mú
zea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová. Práca na 
vydaní trvala takmer dva roky, no úsilie stálo za to...

Čitatelia sa môžu oboznámiť s históriou obecných 
symbolov a s prírodnými a hydrologickými pomermi 
malej dedinky v marikovskej doline.

Veľmi očakávanou je štúdia geológa a paleontoló
ga Michala Seka, ktorá sa zaoberá geomorfologic
kými podmienkami obce. Vynikajú najmä dve skal
né bralá, ktoré tvoria ucelený krinoidový komplex 
nazývaný Hrádok. Autor uvádza aj zaujímavé fosílne 
nálezy, dokazujúce existenciu morského prostredia 
v tejto lokalite. Hatnianske hrádky sú tak dôležitými 
výtvormi s významnou hodnotou pre poznanie 
pradávneho života na Zemi.

Kapitolu o najstaršom osídlení obce z pohľadu 
archeológie spracovala archeologička a geologička 
dr. Andrea Slaná z Považského múzea. V krátkosti 
sa zmieňuje o vykonaných prieskumoch Š. Janšáka, 
A. PetrovskéhoŠichmana, J. Maleca, R. Huszára a P. 
Schreibera. Autorka uvádza, že najstaršie artefakty, 
ktoré sa v katastri obce našli, pochádzajú z eneoli
tu – neskorej doby kamennej (okolo 3000 pred n. l.). 
Čitateľov určite zaujme najstaršia fotografia Hrádku, 
ktorý v roku 1925 zvečnil známy slovenský archeo
lóg, diplomat a spisovateľ Š. Janšák. Taktiež osvie
žujúco pôsobia dobové snímky skalných útvarov, 
ktoré urobil A. PetrovskýŠichman v 60. rokoch 20. 
storočia, teda ešte v pomerne zachovalom stave bez 
náletových drevín. Jedna z jeho fotografií sa ocitla aj 
na obálke publikácie. Autorka so svojimi spolupra
covníkmi publikuje aj terénne náčrty Hrádku a náčrt 
pôvodného osídlenia Hrádku II.

Stredoveké dejiny na veľmi kvalitnej úrovni spra
covali archivári. Dr. Drahomír Velička sa zaoberal 
obdobím od raného stredoveku po bitku pri Moháči 
(1526), onomastickými prameňmi, donačnou listi
nou Karola Róberta a rodom Hatňanskovcov. Spolu 
s dr. Miroslavom Martinickým zostavili aj genealo
gický strom rodu z Hatného, ktorý dominoval danej 
lokalite i širšiemu regiónu v 15. storočí. Na obdobie 
neskorého feudalizmu (15261848) sa zameral ďalší 
skvelý archivár M. Martinický, ktorého štúdia do
kladá fungovanie Hatného ako poddanskej obce 
Považskobystrického panstva. V neveľkej obci sa 
postupom času vytvorila pestrá sociálna štruktúra 
obyvateľstva (šľachtici – armalisti, slobodníci, pod
daní). Prelomové obdobie 18481918 spracovala dr. 
Michaela Kerešová. Pani archivárka pútavým spôso
bom približuje vlastnícke vzťahy v obci, územné 
členenie afungovanie samosprávy. Zaujímavé sú 
údaje o živnostníkoch, mlynároch, vysťahovalectve, 
období maďarizácie, podáva tiež prehľad obyvateľov 
obce, ktorí padli v 1. svetovej vojne.

Dejiny obce počas 20. storočia spracovali prehľad
ným spôsobom archivárky považskobystrického ar
chívu – Michaela Košová (19181948) a Helena Hollá 
(19481990). Po kapitolách o náboženskom živote 
hatnianskych obyvateľov a nešťastnom osude ži
dovských obyvateľov nasleduje kapitola o školstve 
a vzdelávaní v Hatnom od autoriek M. Kerešovej, M. 
Košovej a Mariky Hajdúchovej. Potrebná fotodoku
mentácia vychádza z Kroniky Štátnej ľudovej školy  
v Hatnom, archívnych fondov a súkromných zdrojov. 

Nasledujú kapitoly o požiaroch a činnosti hasi
čov, športe a telovýchove. Uceleným spôsobom je 
spracovaná téma ľudovej kultúry – etnologička P. 
Rágulová podáva obraz ľudovej architektúry, odevu  
a zvykoslovia kalendárneho i rodinného cyklu. 

Povesti z Hatného zachytil a literárne spracoval 
Štefan Meliš. Vydavateľom publikácie Hatné 1321
2021 je Obec Hatné s finančným prispením Trenčian
skeho samosprávneho kraja. Kniha má 272 strán, 
formát A4 a pevnú väzbu. Graficky knihu spracovali 
Vladimír Šimík a Juraj Hlavna. 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Hatné vydalo monografiu
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Grantový program Zelené oázy vyhlasuje výzvu na 
rok 2023 s témou  S nápadom, spolu a zodpovedne. 
Obce, mestá, neziskové organizácie, školy, komu
nitné centrá s ekonadšencami majú opäť možnosť 
získať finančnú podporu na realizáciu svojich projek
tov zameraných na výsadbu alebo revitalizáciu ze
lene. Slovnaft a Nadácia Ekopolis celkovo podporia 
najlepšie projekty sumou 60.000 eur. 

Aj 17. ročník grantového program Zelené oázy 
podporuje aktivity prospešné pre životné prostredie, 
podporuje chuť ľudí spolupodieľať sa dobrovoľníc
kou prácou a snahu udržiavať výsledky svojej práce 
aj v ďalších rokoch. „V novom ročníku grantového 
programu Zelené oázy chceme podporiť zodpoved
né a udržateľné nápady, ktoré spájajú ľudí pri for
movaní pestrého prostredia, v ktorom dnes žijeme, 
ale slúžiť budú i budúcim generáciám. Prihláste svoj 
projekt do programu Zelené oázy. Spolu dokážeme 
veľa!“ vyzýva Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie 
SLOVNAFT, a.s.

Výzva na podávanie projektov je otvorená do 16. 
januára 2023. Vybrané projekty sa budú môcť reali
zovať už na jar 2023. Bližšie informácie o kritériách 
programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na 

http://www.oazy.sk alebo u programo
vej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica 
Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 
526 755

Top projekt 2022
Ešte na jar sa podarilo medzi lyžiarskym 

strediskom Dolinky a cyklotrasou Veterná 
poruba – Žiarska dolina vysadiť stromora
die so 130 novými stromami. Lipy, hraby, 
brezy aj buky boli vysadené v otvorenej 
krajine, na mieste, kde stromy chýbali. 
Postupne sa tieto stromy stanú výrazným 
krajinotvorným prvkom s mnohými funk
ciami prospešnými pre prírodu. Výsadba 
s názvom Liptovské stromoradia získala 
ocenenie Top projekt Zelených oáz za rok 
2022, ako aj ocenenie in memoriam po 
náhlom odchode organizátora výsadby a na Liptove 
známeho ochranára prírody Ruda Pada. Presaďme si 
spolu dobré nápady

Liptovské stromoradia sú jedným z 25 podporený
ch projektov, ktoré v roku 2022 získali finančnú pod
poru z grantového programu Zelené oázy. Medzi 
podporenými nápadmi je i vytvorenie komunitnej 

záhrady pre cyklistov na bratislavskom Tyršovom 
nábreží či výsadba stromov, ktorá podporuje biotop 
lužného lesa na toku Malého Dunaja. Komunitnú 
záhradu vďaka podpore zo Zelených oáz mohli vybu
dovať aj Ľudia bez domova v Leviciach, v Haluziciach 
obnovili jeden zo starých ovocných sadov, v Jelša
ve vytvorili školskú včelnicu, v Liptovskej Tepličke, 
Kladzanoch aj Ižkovciach na východe Slovenska tiež 
vysádzali stromoradia. „Vďaka všetkým 1588 zainte
resovaným dobrovoľníkom, ktorí sa na 25 realizáciá
ch podieľali, sa podarilo vysadiť 1668 stromov, zveľa
diť prostredie 10 tisíc metrov štvorcových a vysadiť 
12 tisíc metrov alejí a stromoradí. Vďaka podpore  
z grantového programu Zelené oázy v hodnote 59 
tisíc eur a vlastných zdrojov, ktoré do projektov orga
nizátori vložili, sa podarilo zhodnotiť podporu na 123 
400 eur,“ približuje Ľubica Štúberová, programová 
manažérka z Nadácie Ekopolis.             ZMOS

Presaďme si dobré nápady – spolu dokážeme veľa

Prvenstvá v rebríčkoch najpopulárnejších mien 
novorodencov v roku 2022 patria menám Sofia 
a Jakub. Údaje sú aktualizované k 30. novembru 
2022, pričom do úvahy sa bralo vždy len prvé 
meno dieťaťa. V priebehu troch rokov, kedy  
v rebríčku najobľúbenejších mužských mien pr
venstvo opakovane patrí Jakubom, sa poradie 
obľúbenosti ženských mien mení. V roku 2020 
patrilo prvenstvo menu Ema, v roku 2021menu 
Nina a v roku 2022 menu Sofia.

V prvej desiatke obľúbených ženských mien no
vorodencov tak prvé tri priečky obsadili mená So
fia, Eliška a Nina. V prvej desiatke mužských mien 
novorodencov prvé tri priečky obsadili mená Ja
kub, Samuel, Adam.

Prvých 20 najobľúbenejších ženských mien 
pre novorodencov v roku 2022:

1. Sofia  621, 2. Eliška  609, 3. Nina  559, 4. Ema 
 553, 5. Viktória  525, 6. Natália  515, 7. Nela  
480, 8. Sára  435, 9. Mia  396, 10. Olívia  388, 11. 
Diana  378, 12. Hana  349, 13. Anna  335, 14. 
Tamara  335, 15. Júlia  334, 16. Laura  326, 17. 
Emma  315, 18. Karolína  308, 19. Michaela  306, 
20. Rebeka  304

Prvých 20 najobľúbenejších mužských mien 
pre novorodencov v roku 2022:

1. Jakub  1078, 2. Samuel  890, 3. Adam  851, 4. 
Michal  754, 5. Oliver  702, 6. Filip  668, 7. Tomáš 
 636, 8. Martin  596, 9. Matej  547, 10. Richard  
518, 11. Lukáš  507, 12. Alex  504, 13. Matúš  498, 
14. Šimon  483, 15. Tobias  477, 16. Ján  433, 17. 
Peter  431, 18. Dávid  426, 19. Dominik  421, 20. 
Patrik 410.                             MV SR

Najobľúbenejšími menami 
sú Sofia a Jakub

POLÍCIA SPÚŠŤA NOVÚ KAMPAŇ ZAMERANÚ 
NA ONLINE PODVODY

Policajný zbor pokračuje v preventívnych aktivi
tách a na svojich sociálnych sieťach spúšťa novú 
kampaň „Vytoč svojho podvodníka”. Hlavným cieľom 
kampane je aktívna účasť verejnosti a prehĺbenie 
všeobecného povedomia o hrozbe internetových 
podvodov.

Polícia ponúka občanom možnosť zaslania vysmie
vajúceho obrázku každému podvodníkovi, ktorý ich 
osloví na internete. Obsah odkazu je jednoznačný  
dať najavo, že mu na jeho podvod neskočia, ale ho 
vytočia.

CHCEME DEMOTIVOVAŤ PODVODNÍKOV AJ 
VĎAKA VAŠEJ POMOCI

Policajný zbor od takejto netradičnej kampane 
očakáva nielen možnú demotiváciu podvodníkov, 
ktorí budú zahltení posmešnými obrázkami od 
množstva občanov, ale aj zvýšenie povedomia verej
nosti o hrozbe online podvodov. Vtipná, odľahčená 
a netradičná preventívna kampaň z dielne bezpeč
nostnej zložky má potenciál osloviť široké publikum.

Obrázok, ktorý si polícia pripravila, má dve verzie. 
Slovenskú „Mňa neoklameš“ znázorňuje šašo, pou
kazujúci na smiešne praktiky podvodníkov. Tým, že 
ho potenciálna obeť pošle priamo podvodníkovi, 
vysmeje sa mu do tváre. Na obrázku sa takisto na
chádza logo polície, a to preto, aby podvodník vedel, 
že dotyčná osoba nahlási jeho pokus o vylákanie 
peňazí priamo polícii na jej sociálnych sieťach alebo 
osobne.

ANGLICKÚ VERZIU NÁJDETE V KOMENTÁROCH
Polícia si pripravila aj anglickú verziu obrázku,  

a to práve z dôvodu, že mnoho z podvodníkov ne
pochádza priamo zo Slovenskej republiky. Verejnosť 
neraz oslovujú klamári vydávajúci sa za amerických 
vojakov alebo iní podvodníci, tváriaci sa ako zdra
votne znevýhodnení, darcovia svojho miliónového 
majetku či záujemcovia o ponúkaný tovar. Anglický 
výraz „Don’teventry” má za cieľ podvodníkovi pove
dať, nech sa o podvod ani len nepokúša.

ULOŽTE SI LOGO KAMPANE
Polícia ponúka občanom možnosť uloženia loga 

kampane  “Vytoč svojho podvodníka” do svojich za
riadení a v prípade, že ich osloví takáto osoba, aby jej 
daný obrázok aj poslali.

Téma internetových podvodov je na neustálom 
vzostupe. Samozrejme, že pre políciu nie sú hranice 
štátov prekážkou, no online podvodníci sa nachád
zajú aj v ďalekých krajinách, kde si spolupráca na 
vyriešení takéhoto druhu trestnej činnosti neraz vy
žaduje dlhší čas.

O to väčší význam majú preventívne kampane, 
ktoré sú najúčinnejšou formou, ako bojovať proti 
masovým podvodom. V prípade domácich podvod
níkov verejnosti odporúčame s dôverou obrátiť sa na 
najbližší policajný útvar so všetkými dôkazmi. Ak je 
poškodených viac, tzv. hromadné trestné oznámenie 
môže byť len nápomocné.

Polícia v rámci kampane „Vytoč svojho podvod
níka” žiada verejnosť, aby pokračovala v posielaní 
snímok obrazoviek z komunikácií s podvodníkmi 

sociálnym účtom polície, ako 
to robí aj dnes. Takéto snímky 
s odoslaným obrázkom kam
pane bude Policajný zbor zve
rejňovať na svojich sociálnych 
sieťach ako formu prevencie  
a včasného varovania. Ob
čania môžu naďalej využívať 
na priamy kontakt s políciou 
stránky www.facebook.com/
policiaslovakia (Polícia Sloven
skej republiky) a www.facebo
ok.com/hoaxpz.

PZ SR

Polícia odporúča: Vytoč svojho podvodníka
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Kultúra
AŽ ZA HORIZONT
Od 1.12. do 14.1.2023
Výstava. Vystavuje Janka Kadlecová. V jej tvorbe má svoje pevné miesto duchovná 
tematika, abstrakcia či expresia. V dielach cítiť ženu s hĺbavou a pokornou dušou. 

MODERNÁ  KALANETIKA 
Štvrtok    8.12., 15.12.     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          12.12.    tanečná sála    18.30 h 
Streda                 7.12., 14.12.    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     6.12.,13.12., 20.12.       tanečná sála     16.15 h
Streda     7.12., 14.12.                        tanečná sála       9.30 h
1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@puchov
skakultura.sk

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok         13.12.          učebňa č.1     16.00 h
Pondelok      19.12.          zasadacia miestnosť o 16.00 h 
2x v mesiaci po 4 hodiny. Info 0908 718 662.  Kurzový poplatok je 34 €, požičanie 
šijaceho stroja je v cene poplatku.

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Streda   7.12., 14.12.     tanečná  sála   17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný na
príklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť 
uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvo
jmesačne.

KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA
Pondelok    8.12.        veľká sála       18.00 h
Kurzy sú prípravou na plesovú sezónu a rôzne spoločenské podujatia. Zvládnete zákla
dy jednotlivých štandardných a latinskoamerických tancov. Info 0908 718 662.

KREATÍVNE KURZY 
Štvrtok  8.12.     zasadacia miestnosť     15.30 hh
Vianočné pletenie z papiera. Páčia sa vám vianočné dekorácie z ľahko dostupného ma
teriálu a neviete ako na to? Vlastnoručne zhotovené venčeky, stromčeky a zvončeky. 
Kurz je vhodný i pre začiatočníkov. Balenie darčekov. Je snáď niečo krajšie než pripraviť 
svojim blízkym okamih šťastia, radosti a prekvapenia z darčeka, ktorý si nájdu pod 
vianočným stromčekom? 1 kurz 3 hodiny, kurzový poplatok 20 €, vrátane materiálu. 
Prihlášky a informácie 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

2. 20/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné: 4 €
FOLKOVÝ VEČERpia
veselých "folkáčov": Róbert Fapšo, Belinda Rašner, Milan Ta-
rina, Mirka Kroner, Matej Tále, Marek Raček. 
20/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné: 10 €
6. NARODENINY PODIVNÝ BARÓN: VENTOLIN A HOSTIA
Hlavný hosť: milovník starých samplerov, analógových syn-
tetizátorov a archaických drummachín - elektronický mág 
Ventolin. Ďalší hudobní hostia: DJ David zo Senca, 
DJ J_Funk a DJ Steff.

17/30 h, čitáreň Župného domu; cena: 27 € (vrátane materiálu a svetielok)
KREATÍVNA DIELŇA: VIANOČNÝ VENIEC NA DVERE
HelaPela s Vami vykúzli čarovný vianočný veniec z prírod-
ných materiálov pri šálke čaju.

13.
- 18.

14/00 - 20/00 h, podkrovie Župného domu

DOMÁCI VIANOČNÝ TRH
Predajný trh lokálnych handmade výrobcov a vianočných dobrôt. 
Príďte si zadovážiť originálne darčeky pre svojich blízkych.

DEC 2022

ut
- ne

14. 17/00 h, podkrovie Župného domu; cena: 7 €
KURZ: ZÁKLADY 3D MODELOVANIA V PROGRAME BLENDER st Naučíme sa základné funkcie programu. Nutné priniesť vlastný PC 
(nie starší ako 7 r., 64-bit štvor-jadrový CPU s podporou SSE2, 8 GB RAM, myš, 
klávesnica, gra�cká karta s 2 GB RAM, OpenGL 4.3).

1.
št

10.
so

20/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné: 5 €
KONCERT: D. O. R. A. /akustik/

17.
so Funky-punk kapela D.O.R.A. s novým členom za bicími príde

do “rodného” Púchova predstaviť nový akustický program. 
17/30 h, čitáreň Župného domu; cena: 20 € (vrátane mat., odnesiete si min. 12 ozdôb)
KREATÍVNA DIELŇA: PRÍRODNÉ VIANOČNÉ OZDOBY

21.
st HelaPela Vás naučí tvoriť ozdoby z prírodných materiálov:

(Vhodné aj pre mamičky s deťmi.)

18/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné: 1 €
HERNÝ VEČER: /OZ Mŕtva kosť/

27.
ut Príďte si užiť večer s priateľmi pri klasických stolových hrách ako Uno, 

Dobble, Osadníci z Katanu, Activity, Duch, Bang, Monopoly a ďalšie. 

Pozývame vás na večer v sprievode 

19/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné: 5 €
KOMORNÝ KONCERT: DUO HUSLE A BICIE
 Harvanová & Stoyanov

29.
št - koncert vážnej hudby.
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Vo štvrtok 1. decembra sa v prie
storoch Divadla Púchov konala ver
nisáž výstavy „Až za horizont“ ma
liarky Jany Kadlecovej. 

Výtvarníčka Jana Kadlecová po
chádza z Vrútok, kde v detstve nav
števovala výtvarný odbor na ume

leckej škole. Hoci ju umenie vždy 
fascinovalo, vyštudovala odbor Bio
medicínske inžinierstvo na Žilinskej 
univerzite. Po vysokej škole bola ako 
PhD. študent členom výskumného 
tímu pôsobiaceho na univerzite.
Maľovať začala až počas materskej 
dovolenky, kde sa z psychohygieny 
stala vášeň a po materskej dovo
lenke sa už na akademickú pôdu 
nevrátila. Momentálne sa venuje 
maľovaniu naplno a uvažuje nad 

doplnením výtvarného vzdelania, 
do čoho ju povzbudzuje maliar Jozef 
Vydrnák. 

Obrazy Janky Kadlecovej sú plné 
farieb, dynamiky, kontrastov a naj
viac ju fascinuje hra so svetlom  
a tieňom. Maľuje prevažne abstrak
tné scenérie, ale aj obrazy s kres
ťanským motívom. Túži po tom, 
aby jej obrazy vzbudzovali v ľuďoch 

príjemné pocity, radosť, pokoj a ná
dej. V roku 2020 vyhrala 3. miesto 
v medzinárodnej umeleckej súťaži 
European Art Awards 2020. V roku 
2021 mala samostatnú výstavu  
v Diecéznom centre v Žiline. 

Hudobným hosťom vernisáže 

bola speváčka Katarína Marčáková.  
V súčasnosti je na rodičovskej “dovo
lenke” so štyrmi deťmi, s manželom 
gréckokatolíckym kňazom žije v de
dinke pri ukrajinskej hranici. Hudba 
ju sprevádza celý život a oddychuje 
pri nej. Piesne začala tvoriť pred ro
kom, počas modlitby. V súčasnosti 
pracuje na tvorbe svojho prvého CD. 
Tvorbou túži oslavovať Boha a ľudí 
tiahnuť do hlbšieho vzťahu s Ním. 
S výtvarníčkou Janou Kadlecovou 

sú online priateľky, ktoré sa vo svo
jej tvorbe navzájom inšpirujú. Za
ujímavosťou je, že sa osobne stretli 
prvýkrát až pred púchovskou výsta
vou. Vernisáž moderoval riaditeľ Pú
chovskej kultúry, s.r.o. Pavol Pivko. 
Výstava „Až za horizont“ potrvá do 
14. 1. 2023.

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

Vernisáž výstavy 
Jany Kadlecovej

Padá sneh
ľadové
cencúle
visia zo striech.
 
Svoj závoj
len tak
pohodlia nevestička
zima  biela.
 
Tá krása
stále padá
každý jeden z nás zbadá,
čo sa ukrýva v nej
vo vločke malej  krehkej.

 Kopu kryštálikov
ju tvorí
neskladá sa
z rovnakej štruktúry...
 
Na okná
namaľovali
umelecké obrazy
ti umelci mrazy.
V tomto období
vládnumrazy
riadne tuhé
a zimné večeri dlhé.

Radko Kurej
Foto: pixabay

VROSE

Príďte si vypočuť indie-folk v podaní hudobnej trojice 

V spolupráci:

9.12.2022 o 21:00

Queen´s Pub 
Hollého 844, 020 01 Púchov

Vstupné dobrovoľné

Vo vločke malej krehkej
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Dobrovoľníci z Mládežníckeho parlamentu 
mesta Púchov ponúkajú pomoc seniorom
Dobrovoľníci z Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov v spoluprá-
ci s mestom Púchov ponúkajú seniorom zabezpečenie nákupov pria-
mo do domácnosti. Nákupy realizujeme každú stredu v popoludňaj-
ších hodinách. Potrebné je vopred sa nahlásiť koordinátorke - Alena 
Strýčková, č. tel. +421 907 963273 

MPMP

Zmeny vydávania Púchovských novín
Z dôvodu úspory nákladov od 1.1.2023 meníme periodicitu vydávania zo 
45 vydaní ročne na 24 vydaní ročne. Tlač Púchovských novín sme vysúťa
žili zatiaľ len na prvé tri mesiace roku 2023. O prípadných ďalších zmenách 
periodicity vydávania Púchovských novín v ďalšom období bude rozhod
nuté podľa vývoja výšky nákladov a príjmov za inzerciu.

Ďakujeme za pochopenie.
Slavomír Flimmel, šéfredaktor PN

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo mi
nisterstvu životného prostredia zásadné pripomien
ky k návrhuNariadeniu vlády Slovenskej republiky, 
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za 
uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s preroz
deľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Cieľom návrhu nariadenia vlády je podľa minister
stva životného prostredia ustanoviť položky a sadzby 
za uloženie výstupu z úpravy zmesového odpadu 
na skládku odpadov v nadväznosti na novelizáciu 
§ 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z.  
o skládkovaní odpadov a o uskladnení kovovej ortuti 
v znení vyhlášky č. 26/2021.

Hrozí zníženie motivácie 
Združenie miest a obcí Slovenska žiada ponechať 

mieru úrovne vytriedenia komunálneho odpadupo
dľa aktuálne platného znenianariadenia vlády. Výška 
úrovne vytriedenia je podľa predkladateľa aktualizo
vaná v nadväznosti na potrebu dosahovania cieľov 
a motivovania obcí zvyšovať jej úroveň. Požadovaná 
úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre rok 
2022 a nasledujúce roky je podľa aktuálne platnej 

legislatívy stanovená na 31 %. Predkladateľ navrhuje 
pre rok 2023 úroveň vytriedenia 40 %, pre rok 2024 
a nasledujúce roky 45 %. Združenie miest a obcí Slo
venska žiada ponechať aktuálnu výšku požadovanej 
miery vytriedenia komunálneho odpadu z dôvodu 
zavedenia zálohovania na Slovensku. Zálohované 
PET fľaše aj plechovky totiž tvorili veľkú časť vytrie
deného komunálneho odpadu.

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, 
že ak mestá a obce nedosiahnu stanovenú mieru 
vytriedenia komunálneho odpadu, budú automatic
ky vyradené z možnostičerpania príspevkov z Envi
ronmentálneho fondu a tým sa naopak môže zníži 
motivácia triediť. Nedosiahnutím stanovenej vyššej 
miery vytriedenia nebudú môcť mestá a obce čerpať 
dotácie, čo môže mať za dôsledok znižovanie envi
ronmentálneho rozvoja miest a obcí.

Zvýšením platieb sa zvýšia výdavky samospráv
Združenia miest a obcí Slovenska tiež upozorňu

je, že v návrhu nariadenia vlády nie sú výstupy  
z úpravy zmesového odpadu kategorizované v súlade 
s legislatívou Európskej únie. Svojím charakterom sú  
v zmysle chápania legislatívy EÚ výhradne komunál

ny, keďže vznikli z úpravy komunálneho odpadu.
V návrhu nariadenia vlády je následne v časových 

intervaloch rokov 2024, 2025 a 2026 a nasledujú
cich rokoch odstupňovaná výška sadzby za uloženie 
priemyselného odpadu a výstupu z úpravy zmesové
ho odpadu na skládku odpadov.

Združenie miest a obcí Slovenska žiada doplniť 
návrh nariadenia vlády o analýzu na základe ktorej 
boli stanovené jednotlivé sadzby za uloženie priemy
selného odpadu a výstupu z úpravy zmesového 
odpadu na skládku odpadov. Vzhľadom na proces 
tvorby materiálu nie je výška jednotlivých sadzieb 
podložená na odborných základoch.

Uloženie odpadu, ktorý prešiel úpravou bude pre 
samosprávy podľa údajov ministerstva predstavo
vať výdavky pre mestá obce v roku 2023 vo výške  
10 535 169 eur, v roku 2024 výdavky vo výške  
12 946 364 eur, v roku 2025 výdavky vo výške  
15 572 220 eur a v roku 2026 výdavky vo výške  
23 035 180 eur. K navýšenie výdavkov za uloženie 
odpadu je potrené pripočítať výdavky na samotný 
proces mechanickobiologickej úpravy odpadu. 

Michal Kaliňák, ZMOS

ZMOS upozorňuje na hrozby zvyšovania poplatkov za odpady
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Mládežnícki tréneri hodnotia prvoligovú jeseň v žiackych súťažiach - U14

Mládežnícke súťaže sú ukončené, jesennú časť 
zhodnotil tréner našich 1. ligových žiakov U14 Ro-
man Šulek

 - Ako by ste zhodnotili jesennú časť sezóny?
Ku kategórii U14 

som prišiel ako nový 
tréner a tak jesenná 
časť ligy bola viac 
menej spoznáva
cia. V tréningovom 
procese sme sa za
meriavali na rozvoj 
hráčskych schopností 
a odbúravanie chýb, 
ktoré sa objavovali 
v zápa soch. Hráči si 
v zápasoch vyskúša
li viaceré posty, čo 

možno niekedy ovplyvnilo aj celkový dojem z hry  
a výsledku. 

- Aké ciele si kladiete do jarnej časti sezóny?
Do jarnej časti chceme pracovať na zastabilizovaní 

postov a stále vylepšovať herný prejav družstva pod
ložený kvalitnými individuálnymi výkonmi. 

- V čom vidíte najväčšie nedostatky, na ktorých 
budete v nasledujúcom období pracovať?

Je stále na čom pracovať. V prvom rade na súbo
joch jeden na jedného či už z pohľadu obrany ale 
aj útoku. Problém nám robilo aj zakladanie útoku  
a zbytočné straty lôpt. Treba pracovať aj na sebave
domí hráčov, aby takéto situácie zvládli a dokázali sa 
dostať aj zo zložitých situácií. No a v neposlednom 
rade sa snažiť o to, aby bol futbal pre chlapcov v pr
vom rade zábavou.

Tabuľka po jeseni
1. Trenčín 10 9 0 1 61:10 27
2. Trnava 10 9 0 1 47:10 27
3. Slovan 10 7 1 2 40:9 22
4. Petržalka 10 7 1 2 42:16 22
5. Dubnica 11 6 1 4 20:23 19
6. D. Streda 10 6 1 3 44:25 19
7. Prievidza 10 5 3 2 18:18 18
8. Domino 10 4 3 3 21:18 15

9. MŠK Púchov 10 4 2 4 22:24 14
10. Zl. Moravce 10 4 1 5 23:21 13
11. Inter 10 3 2 5 23:21 11
12. Karlova Ves 11 3 0 8 14:28 9
13. Levice 11 1 1 9 9:51 4
14. Nitra B 11 1 0 10 8:68 3
15. Skalica 10 0 0 10 1:51 0

Doma
1. Trenčín 5 5 0 0 40:3 15
2. Trnava 6 5 0 1 28:7 15
3. Slovan 6 5 0 1 21:3 15
4. Dubnica 6 4 1 1 13:10 13
5. D. Streda 5 4 1 0 33:9 13
6. Petržalka 5 4 0 1 22:7 12
7. Prievidza 6 3 2 1 10:5 11
8. Karlova Ves 6 3 0 3 11:12 9
9. Domino 5 2 2 1 8:7 8
10. Inter 4 2 1 1 14:5 7
11. Zl. Moravce 5 2 0 3 11:13 6
12. MŠK Púchov 5 2 0 3 11:14 6

13. Levice 5 1 1 3 8:13 4
14. Nitra B 5 0 0 5 2:41 0
15. Skalica 3 0 0 3 0:12 0

Vonku
1. Trenčín 5 4 0 1 21:7 12
2. Trnava 4 4 0 0 19:3 12
3. Petržalka 5 3 1 1 20:9 10
4. MŠK Púchov 5 2 2 1 11:10 8
5. Slovan 4 2 1 1 19:6 7
6. Zl. Moravce 5 2 1 2 12:8 7
7. Prievidza 4 2 1 1 8:13 7
8. Domino 5 2 1 2 13:11 7
9. Dubnica 5 2 0 3 7:13 6
10. D. Streda 5 2 0 3 11:16 6
11. Inter 6 1 1 4 9:16 4
12. Nitra B 6 1 0 5 6:27 3
13. Karlova Ves 5 0 0 5 3:16 0
14. Levice 6 0 0 6 1:38 0
15. Skalica 7 0 0 7 1:39 0

Zdroj: Facebook MŠK Púchov - futbal

R. Šulek: Futbal má byť v prvom rade zábavou

„Nepočítam brušáky. Počítať začínam až v mo-
mente, keď to poriadne bolí.“ - Muhammad Ali 

(boxer, štvornásobný majster sveta v ťažkej váhe 
a olympijský víťaz v roku 1960)

V piatok 25.11.2022, teda s viac ako mesačným od
stupom od prvého tréningu zrealizovaného pri príle
žitosti otvárania nového box workoutového ihriska  
v areáli ihriska ZŠ J. A. Komenského v Púchove, sa 
pod taktovkou Klubu thai boxu a kickboxu Púchov 
uskutočnila druhá fáza projektu pod názvom Bo
jovými športami a pohybom pre zdravie. 

Zámerom uvedeného podujatia, financovaného  
z väčšej časti prostredníctvom tzv. participatívneho 
– komunitného rozpočtu Trenčianskeho samospráv
neho kraja bolo opätovne zorganizovať spoločný 
tréning a výcvik bojových športov poskytnutý širo
kej verejnosti zdarma bezodplatne. S prihliadnutím 
na nepredvídateľnosť jesenného počasia sa druhý 
spoločný tréning uskutočnil v spolupráci s novo
otvoreným športovým klubom FightClub Púchov  
v tréningových priestoroch, ktoré sa nachádzajú na 
Ul. Hollého 1925/18 v Púchove. Na podujatí sa zúča
stnilo približne 30 ľudí rôzneho veku, vrátané 2 ma
lých detí, pričom do samotného tréningového pro
cesu dostali možnosť sa zapojiť aj prítomní rodičia. 

Klub thai boxu a kick-boxu Púchov

Bojové športy sa v meste Púchov tešia popularite
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Mládežnícki tréneri hodnotia prvoligovú jeseň v žiackych súťažiach - U15

B. Žifčák: Musíme byť trpezliví a ochotní pracovať
Mládežnícke súťaže sú ukončené, jesennú 

časť zhodnotil tréner prvoligových žiakov MŠK 
Púchov U15 Bohuš Žifčák.

- Ako by ste 
zhodnotili je-
sennú časť se-
zóny?

Po jesennej časti 
nám patrí pred
posledné miesto. 
Očakával som 
ťažkú sezónu, 
výsledkovo ani 
herne sme nijako 
nepresvedčili. Aj 
keď si myslím, že 

herne sme sa postupne malými krokmi zlepšo
vali, nedokázali sme byť efektívnejší a preto nám 
chýbalo viac víťazstiev.

- Aké ciele si kladiete do jarnej časti sezóny?
V jarnej časti sa budeme snažiť ďalej zlepšovať 

herný prejav. Aj keď momentálne sme v tabuľke 
na predposlednom mieste, bodové rozstupy nie 
sú veľké a určite úrovňou sa približujeme 5  6 
mužstvám. Verím, že sa zlepšíme na oboch straná
ch ihriska a dokážeme doviesť zápasy do víťazný
ch koncov. Potom môžeme stúpať aj v tabuľke. 

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

Tých nedostatkov mame stále dosť. K výsledkom 
nám pomôže ak budeme silnejší v pokutovom 
území na oboch stranách ihriska, keďže iba  
v jednom zápase sme dokázali udržať čisté konto 
a naopak často sme nedokázali premeniť ani tie 
najvyloženejšie príležitosti na to aby sme dali góly  
a strhli vyrovnané zápasy na našu stranu. Ďalej 
musíme pracovať na rýchlosti v komplexnom 
ponímaní. Rýchlejšie myslenie, rozhodovanie, 
práca s loptou, prepínanie do útoku po zisku a do 
obrany po strate lopty. Zlepšiť ponukovú činnosť, 
silu a dôraz v osobných súbojoch. Je toho naozaj 
dosť, ale pracujeme na tom v podstate od začiat
ku, takže musíme byť len trpezliví a ochotní pra
covať.

Tabuľka po jeseni
1. D. Streda 10 9 1 0 56:6 28
2. Slovan 10 8 1 1 61:7 25
3. Trenčín 10 7 2 1 39:12 23
4. Trnava 10 7 1 2 34:9 22
5. Petržalka 10 7 1 2 31:15 22
6. Inter 10 7 1 2 32:11 22
7. Karlova Ves 11 5 2 4 20:19 17
8. Dubnica 11 5 0 6 29:30 15
9. Nitra 11 3 2 6 25:17 11
10. Zl. Moravce 10 3 1 6 11:43 10
11. Skalica 10 3 0 7 16:43 9
12. Domino 10 2 2 6 20:31 8
13. Prievidza 10 2 0 8 8:36 6
14. MŠK Púchov 10 1 2 7 10:32 5
15. Levice 11 0 0 11 3:84 0
Doma

1. Slovan 6 5 1 0 40:3 16
2. D. Streda 5 5 0 0 39:4 15
3. Trenčín 5 5 0 0 29:5 15
4. Trnava 6 4 1 1 26:5 13
5. Petržalka 5 4 0 1 13:8 12
6. Inter 4 4 0 0 18:2 12
7. Karlova Ves 6 3 2 1 12:6 11

8. Dubnica 6 3 0 3 16:10 9
9. Nitra 5 2 1 2 16:7 7
10. Zl. Moravce 5 1 1 3 6:21 4
11. Prievidza 6 1 0 5 4:17 3
12. Skalica 3 1 0 2 2:10 3
13. MŠK Púchov 5 0 2 3 3:10 2
14. Domino 5 0 0 5 5:22 0
15. Levice 5 0 0 5 2:34 0

Vonku
1. D. Streda 5 4 1 0 17:2
2. Petržalka 5 3 1 1 18:7 10
3. Inter 6 3 1 2 14:9 10
4. Slovan 4 3 0 1 21:4 9
5. Trnava 4 3 0 1 8:4 9
6. Domino 5 2 2 1 15:9 8
7. Trenčín 5 2 2 1 10:7 8
8. Karlova Ves 5 2 0 3 8:13 6
9. Dubnica 5 2 0 3 13:20 6
10. Zl. Moravce 5 2 0 3 5:22 6
11. Skalica 7 2 0 5 14:33 6
12. Nitra 6 1 1 4 9:10 4
13. MŠK Púchov 5 1 0 4 7:22 3
14. Prievidza 4 1 0 3 4:19 3
15. Levice 6 0 0 6 1:50 0

Skvelé piate miesto v súťaži jednotlivcov si vybo
joval Púchovčan Peter Ceniga na víkendových maj
strovstvách sveta Spartan race v mužskej kategórii 
Elite. V Spojených arabských emirátoch skončil  
v konkurencii takmer 130 pretekárov z celého sveta 
najlepšie spomedzi Slovákov. 

Titul majstra sveta si vybojoval Sergej Perelygin 
pred Kanaďanom Ryanom Atkinsom a Francúzom 
Jeremie Gachetom. Ďalší Slovák v poradí – Ján Vla
dar, skončil rovnako na výbornej jedenástej priečke 
so štvorminútovou stratou Púchovčana.   

Skvelý úspech dosiahol trojčlenný zmiešaný tím 
Slovenska v nedeľnej súťaži tímov, ktorého súčasťou 
bol aj Peter Ceniga. V konkurencii absolútnej sveto
vej špičky skončili Slováci na senzačnom treťom mie
ste, titul majstrov sveta si vybojovali Američania. 

pok, 
foto FB Peter Ceniga 

P. Ceniga piaty na MS Spartan race, v tímoch bronzový
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     Hokej

11. kolo: 
HK Detva – MŠK Púchov 6:3 (3:2, 3:0, 0:1), 9. 

Hudík (Turan, Húska), 16. Komloš (Šedivý, Kanaet), 
46. Scheuer (Kanaet, Šedivý)

Strely: 43/33, presilovky: 6/1 – 1/0, rozhodcovia: 
Rojík, Kurčík, Humenaj, 460 divákov

Domáci šli do vedenia už v štvrtej minúte gólom 
Zorvana, Púchovčania kontrovali o tri minúty ne
skôr presným zásahom Hudíka. Detvania svoj po
tom strelili dva góly, prvotretinový gólový rezul
tát stanovil Púchovčan Komloš – 3:2. O víťazstve 
domácich hokejistov rozhodla v podstate druhá 
tretina, ktorú vyhrali 3:0. V záverečnom dejstve 
stihli Púchovčania už len skorigovať gólom Sche
uera na konečných 6:3. Napriek prehre sa Púchov
čania za svoj výkon hanbiť nemusia, chýbalo im 
však viac šťastia v koncovke. 

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík, Crkoň – Brňák, Mišák, Deneš, Minárik – 

Scheuer, Hudík, Šedivý, Kanaet – Haluška, Imrich, 
Húska, Ladecký, Hajský – Lapin, Turan, Komloš, 
Kopáč, tréner Miroslav Nemčeka

Ostatné výsledky 11. kola: 
Partizánske – Senica 4:7, Hamuliakovo – Rimav

ská Sobota 2:4
1. Senica 10 7 0 0 3 53:27 21
2. Detva 9 6 0 2 1 40:28 20
3. R. Sobota 9 6 0 0 3 47:25 18
4. MŠK Púchov 10 6 0 0 4 53:39 18
5. Delikateso 9 5 1 0 3 36:30 17
6. Hamuliakovo 9 1 1 0 7 23:60 5
7. Partizánske 10 0 0 0 10 27:70 0

Program 12. kola: 
Dukla Senica – MŠK Púchov (10. 12. o 18.00), 

Detva – Hamuliakovo, Rimavská Sobota – Delika
teso Bratislava    

Púchovčania spod Poľany body nepriviezli 
2. liga muži

V desiatom kole druhej ligy porazili minulú sobotu Púchovčania Partizánske, pod Poľanou im však ruže nekvitli. 
FOTO: Miroslav Mikáč

13. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 4:7 (0:2, 1:3, 3:2), 

23. Hudák (Botka), 43. Brindza, 49. Kováč, 55. 

1. liga st. žiaci AA

1. liga st. žiaci A

13. kolo: 
MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad Vá-

hom 2:4 (0:2, 1:0, 1:2), 29. Kučíková (Weissabel, 
Sivý), 59. Vrabec (Paliesek, Petráš), Dolný Kubín – 
Prievidza 8:3, Žiar nad Hronom – Žilina 1:5, Martin 
– Banská Bystrica 8:4

1. B. Bystrica 13 11 1 1 201:29 23
2. Martin 13 9 1 3 99:35 19
3. Žilina 12 7 2 3 70:37 16
4. D. Kubín 13 6 3 4 63:56 15
5. MŠK Púchov 13 5 2 6 67:70 12
6. Dubnica 12 4 0 8 48:101 8
7. Prievidza 12 3 1 8 56:124 7
8. Žiar 12 0 0 12 20:172 0

1. liga ml. žiaci A

MŠK Púchov - Dubnica 4:7 (1:3, 2:2, 1:2), Velas 2, 
T. Tomáš, Ištok

Červený (Brindza, Bajtala), Dubnica nad Váhom 
– Žilina 4:6, Ružomberok – Banská Bystrica 3:2, 
stretnutia Martin – Prievidza a Považská Bystrica 
– Liptovský Mikuláš odložili
1. B. Bystrica 13 11 1 1 67:25 23
2. Žilina 13 10 0 3 96:39 20
3. Zvolen 12 9 1 2 75:38 19
4. L. Mikuláš 11 6 3 2 62:53 15
5. Dubnica 11 5 1 5 56:65 11
6. Ružomberok 12 4 2 6 44:62 10
7. Martin 12 5 0 7 42:62 10
8. Prievidza 12 3 1 8 37:49 7
9. MŠK Púchov 13 2 0 11 46:77 4
10. P. Bystrica 11 0 1 10 27:82 1

1. liga juniori

Extraliga dorast
23. kolo: 
Gladiators Trnava – MŠK Púchov 9:0 (2:0, 2:0, 

5:0), Michalovce – Trenčín 1:4, Košice – Skalica 5:2, 
Nitra – Žilina 4:0, Slovan – Zvolen 7:6, HOBA Bra
tislava – Banská Bystrica 1:5, Sp. Nová Ves – Martin 
6:2

24. kolo: 
Trnava – MŠK Púchov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), Koši

ce – Skalica 7:1, Michalovce – Trenčín 3:2 sn, Nitra 
– Žilina 1:2, HOBA Bratislava – Banská Bystrica 3:4 
sn, Slovan – Zvolen 3:1, Spišská Nová Ves – Martin 
3:1 
1. Slovan 24 17 2 1 4 102:42 56
2. B. Bystrica 24 17 2 1 4 98:42 56
3. Nitra 24 17 1 0 6 93:41 53
4. Trenčín 24 15 0 1 8 82:61 46
5. L. Mikuláš 22 13 2 0 7 98:71 43
6. Sp. N. Ves 24 11 2 4 7 95:72 41
7. Košice 24 12 1 3 8 74:68 41
8. Zvolen 24 10 3 4 7 94:86 40
9. Michalovce 24 9 5 1 9 67:75 38
10. Poprad 22 11 2 0 9 82:59 37
11. Žilina 24 10 1 2 11 64:79 34
12. Trnava 24 8 0 5 11 79:76 29
13. Martin 24 6 2 1 15 51:98 23
14. HOBA  24 3 2 2 17 49:86 15
15. Skalica 24 4 1 1 18 59:123 15
16. MŠK Púchov 24 1 0 0 23 20:128 3

21. kolo: 
Považská Bystrica – MŠK Púchov 2:3 (0:1, 

1:1, 1:1), 19. M. Pobežal (J. Pobežal, Lazkov), 38. 
Hýrroš (J. Pobežal, Kohutiar), 45. Pancza (Kohutiar, 
Lazkov), Prievidza – Dolný Kubín 0:2, Trenčín B – 
Dubnica nad Váhom 4:3 pp

22. kolo: 
MŠK Púchov – Považská Bystrica 1:3 (0:2, 1:1, 

0:0), 40. J. Pobežal (Lazkov), Dolný Kubín – Prie
vidza 9:0, Dubnica nad Váhom – Trenčín B 2:7
1. MŠK Púchov 22 18 0 0 4 108:46 54
2. P. Bystrica 22 16 1 1 4 84:44 51
3. Trenčín B 22 12 2 0 8 93:55 40
4. D. Kubín 22 6 1 3 12 60:81 23
5. Dubnica 22 4 1 1 16 53:109 15
6. Prievidza 22 4 1 1 16 61:124 15

www.hockeyslovakia.sk
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     Stolný tenis

4. liga muži
6. kolo:
Lysá pod Makytou – Medeko Považská Bystri

ca 12:6, Dolné Kočkovce – Dolný Moštenec 4:14, 
Pruské – Trenčianska Teplá C 7:11, Trenčianske Ja
strabie – Dolná Breznica 13:5, ChocholnáVelčice 
– Ladce 9:9, Lazany B – Nové Mesto nad Váhom 
C 5:13, Trenčianske Jastrabie – Ladce 14:4, Cho
cholnáVelčice – Dolná Breznica 10:8, Lysá pod 
Makytou – Dolný Moštenec 9:9, Dolné Kočkovce 
– Medeko Považská Bystrica 7:11, Bystričany B – 
Nové Mesto nad Váhom C 3:15
1. N. Mesto C 12 9 2 1 145:71 32
2. Lysá 10 7 3 0 114:66 27
3. Medeko PB 10 7 1 2 107:73 25
4. Lazany B 10 5 2 3 87:93 22
5. T. Teplá C 10 5 1 4 103:77 21
6. T. Jastrabie 10 4 1 5 100:80 19
7. D. Breznica 10 4 1 5 90:90 19
8. Pruské 10 3 3 4 84:96 19
9. Chocholná 10 3 1 6 70:110 17
10. D. Kočkovce 10 3 1 6 77:103 17
11. D. Moštenec 10 2 2 6 83:99 16
12. Ladce 10 2 1 7 70:110 15
13. Bystričany 10 2 1 7 60:120 15

5. liga muži
11. kolo: 
Slovan Považská Bystrica – Dolné Kočkovce B 

11:7 (M. Bačík 4, Zemančík 4, Šuba 3 – Michalec 2, 
Fedora 1, Majdán 1, Kutlík 1, 2x štvorhra), Beluša – 
Ladce B 9:9 (Ľ. Hrevuš 4, Miko 2, Janeková 1, Kalus 
ml. 1 – Gajdošík 3, Kvocera 2, Miroslav Sňahničan 
1, Michal Sňahničan 1, 2x štvorhra), Nozdrovice 
– TTS Považská Bystrica B 5:13 (Didek 2, Vavrík 2, 
štvorhra – F. Kulich 4, D. Kulich 3, Lieskovský 3, 
Kulichová 2, štvorhra), Milochov – Pruské B 6:12 
(Kunovský 4, Balušík 1, štvorhra – Šatka 3, Čer
nej 3, Burdej 3, Cíbik 2, štvorhra), Sedmerovec 
– Dohňany 17:1 (Zvoníček 4, Šelinga ml. 4, Stra
novský 4, Barták 3, 2x štvorhra – Junga 1), Dubnica 
nad Váhom – Nová Dubnica 18:0 (Topák 4, Exkert 
4, Páleník 4, Palček 2, Mutala 2, 2x štvorhra)

1. Sedmerovec  10 10 0 0 142:38 30
2. Dubnica  10 9 0 1 132:48 28
3. Slovan PB  11 8 1 2 109:89 28
4. Pruské B 10 7 0 3 114:66 24
5. Dohňany  10 6 0 4 98:82 22
6. D. Kočkovce B 11 5 0 6 96:102 21
7. N. Dubnica  10 4 2 4 74:106 20
8. TTC PB B 10 4 1 5 88:92 19
9. D. Mariková  10 4 0 6 87:93 18
10. Beluša  10 2 1 7 56:124 15
11. Ladce B 10 1 2 7 72:108 14
12. Nozdrovice  10 1 1 8 61:119 13
13. Milochov  10 1 0 9 59:121 12

Program 12. kola: 
Dolné Kočkovce B – Nová Dubnica, Dohňany – 
Dubnica nad Váhom, Pruské B – Sedmerovec, Lad
ce B – Milochov, TTC Považská Bystrica B – Beluša, 
Dolná Mariková – Nozdrovice, Slovan Považská 

Bystrica má voľno
6. liga muži
11. kolo: 
Slovan Považská Bystrica B – Miracles Dubni

ca nad Váhom 15:3 (J. Gálik 4, P. Gálik 3, Jurčík 3, 
Višenka 4, štvorhra – Jakuš 1, Foldeši 1, štvorhra), 
Medeko Považská Bystrica B – Sedmerovec B 2:16 
(Belás 2 – Kasenčák 4, Šelinga st. 4, Štefanec 3, Gal
ko 3, 2x štvorhra), Beluša B – Pružina 12:6 (Fatrsík 
3, Lefko 3, Červeňan 2, Sitár 2, 2x štvorhra – Topor 
4, Olšovský 2), Papradno – Pruské C 11:7 (Říčková 
4, Krátky 4, Záhorec 2, štvorhra – Bajzík 2, P. Doh
nanský 2, Kutlák, 1, D. Dohnanský 1, štvorhra), Udi
ča – JoLa Dubnica nad Váhom 11:7 (Peter Ignácik 
3, Kostka 3, Šuška 2, Pavel Ignácik 2, štvorhra  – 
Švikruha 4, Hebr 2, štvorhra), Šebešťanová mala 
voľno

1. Sedmerovec B 10 9 1 0 143:37 29
2. Udiča  10 7 1 2 108:72 25
3. JoLa DCA  10 7 0 3 97:83 24
4. Slovan PB B 10 7 0 3 110:70 24
5. Papradno  10 4 2 4 91:89 20
6. Pruské C 10 5 0 5 90:90 20
7. Šebešťanová  10 4 1 5 79:101 19
8. Beluša B 10 4 1 5 90:90 19
9. Miracles DCA  10 2 1 7 67:113 15
10. Medeko PB B 10 1 1 8 65:115 13
11. Pružina  10 1 0 9 50:130 12

Program 12. kola:
Udiča – Pruské C, Papradno – Pružina, Beluša 

B – Sedmerovec B, Medeko Považská Bystrica B 

– Miracles Dubnica nad Váhom, Slovan Považská 
Bystrica B – Šebešaťnová, JoLa Dubnica nad Vá
hom má voľno  

7. liga muži
11. kolo: 
Dolné Kočkovce C – Sedmerovec C 4:14 (Kutlík 2, 

Hudec 1, Majdán 1 – P. Štefanec 4, Minárik 4, Šelin
ga 3, F. Štefanec 1, 2x štvorhra), Dohňany B – TTC 
Považská Bystrica C 13:5 (V. Baška 3, Štrbák 3, Mar
man 3, Riško 2, 2x štvorhra – Kotačka 4, Mázik 1), 
Lednica – Milochov B 9:9 (Pilný 3, Jaroš 2, Bezák 2, 
Jurga 1, štvorhra – Mihálik 4, Sádecký 2, Gazdík 2, 
štvorhra), Papradno B – Beluša C 1:17 (Grbál 1 – Cr
koň 4, Briš 4, Adamec 4, Kvasnička 3, 2x štvorhra), 
Nová Dubnica B a Udiča B mali voľno

1. Sedmerovec C 9 9 0 0 124:38 27
2. Dohňany B 9 8 0 1 113:49 25
3. Milochov B 9 5 2 2 90:72 21
4. D. Kočkovce C 9 5 0 4 92:70 19
5. Beluša C 9 5 0 4 91:71 19
6. Lednica  9 3 1 5 73:89 16
7. Udiča B 9 3 1 5 74:88 16
8. N. Dubnica B 9 3 0 6 59:103 15
9. TTC PB C 9 2 0 7 56:106 13
10. Papradno B 9 0 0 9 38:124 9

Program 12. kola: 
Udiča B – Beluša C, Papradno B – Milochov B, 

Lednica – TTC Považská Bystrica C, Dohňany B – 
Sedmerovec C, Dolné Kočkovce C – Nové Dubnica 
B.

pok  

Lysá v šlágri 4. ligy zdolala Považskobystričanov 
a prekvapujúco remizovala s Dolným Moštencom

Stolní tenisti Lysej pod Makytou bojujú v tejto sezóne o postup do 3. ligy. V šlágri kola v sobotu zdolali Medeko 
Považská Bystrica, no popoludní prekvapujúco iba remizovali s Dolným Moštencom.                   FOTO: M. Podmaník
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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
Dňa 9.12.2022 uplynie pol 
roka, čo nás navždy opus
tila naša milovaná babina 
Antónia Bratanková. 
„Bolesťou unavená tíško 
si zaspala, zanechajúc 
všetkých, čo si rada mala. 
Za všetky Tvoje trápenia 
a bolesti nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti. V ne
známy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád. Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no 
vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa mali radi.“ 
S láskou a úctou spomína vnučka Soňa.

SPOMIENKA
„Slzy v  očiach, v  srdci žiaľ. 
To najdrahšie Boh nám 
vzal.“ Dňa 5.12.2022 sme 
si pripomenuli nedožitých  
70 rokov nášho drahého 
manžela, otca a dedka  
Petra Cvaška. S  láskou 
a  úctou si spomína man
želka Mária, dcéra Vero
nika a  vnúčatká Matúško,  
Tomáško a zať Ján.

SPOMIENKA
„Spi sladko svoj večný 
sen, v  spomienkach sme 
s  Tebou každý deň.“ Dňa 
25.11.2022 sme si pripo
menuli 3. smutné výro
čie, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a  dedko  
Ing. Pavel Ambro. S láskou 
spomínajú manželka Eva, 
syn Pavol a  dcéra Zuzana 
s rodinou.

SPOMIENKA
„Odišla si náhle cestou, 
ktorou ide každý sám, len 
brána spomienok ostala 
dokorán. Ten, kto Ťa po
znal, si spomenie a  ten, 
čo Ťa mal rád, nikdy neza
budne, pretože nám veľmi 
chýbaš.“ Dňa 3. decembra 
uplynul rok od náhleho 
odchodu našej drahej 
Anny Dzurkovej zo Zubáka. S láskou na ňu ne
ustále spomínajú dcéry a vnučka s rodinami, šva
griná a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Bolesťou unavený tíško 
si zaspal, zanechajúc všet
kých, čo si rád mal. Za všet
ky Tvoje trápenia a bolesti 
nech Ti dá Pán Boh večnej 
milosti. V  neznámy svet 
odišiel si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa mal rád. Odi
šiel si od nás, zostali sme 
v  žiali, no vždy budeš žiť 
v srdciach, ktorí Ťa radi mali.“ Dňa 4.12.2022 uply
nul 1 rok, čo nás opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko Jaroslav Minár. S láskou spo
mínajú manželka Emília, syn Jaroslav, dcéra Rená
ta s rodinami a syn Jozef.

SPOMIENKA
„Prestalo srdiečko tĺcť, 
prestali sa ústa smiať, bu
deme stále na teba spo
mínať.“ Dňa 5.12.2022 si 
pripomíname prvé smut
né výročie, kedy nás na
vždy opustil manžel, otec 
a dedko Štefan Holien-
čík. S úctou a láskou spo
mína manželka a dcéry  
s rodinami.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci sme 
si dňa 6.12.2018 pripo
menuli 23. výročie úmrtia 
našej drahej manželky, 
mamy Janky Berčíkovej. 
S úctou a láskou spomína 
manžel Peter, dcéra Jana 
s rodinou a syn Roman  
s rodinou. Kto ste ju po
znali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas. Pohladiť 
Tvoju tvár a počuť Tvoj 
hlas. Čas nelieči bolesť 
ani rany, iba nás učí žiť 
bez toho, koho sme mi
lovali. Ďakujeme Ti, Bože, 
za roky šťastia, ktoré sme  
s ním prežili i za silu niesť 
bolesť vo chvíli, keď sme 
ho stratili.“ Dňa 6.1.2023 
si pripomenieme 3. smutné výročie, čo nás na
vždy opustil Anton Krajči. S láskou a úctou spo
mínajú  manželka Evka, dcéry Ľubka a Zdenka  
s rodinami a ostatná rodina.

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

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 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. 

SLUŽBY
• Vyšívanie pre firmy, krst. košieľky. 0905 562 215.
• 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.

INÉ.

• Výkup parožia, tel. 0904834937
• Vymením dom /600m2/ v Rajeckej Lesnej  Friwald, 
za 1izbový byt v  Púchove. SMS na 0949473022, 
ozvem sa. Som majiteľ.
• Doučím nemecký jazyk. Cena 7 €.0908 081845.
• Ponukám vegetariánske, vegánske, ale i  ostatné 
chlebíčky. 0908 081845.

PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• 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.
• Zariadenie pre seniorov Senior Klub Púchov 
príjme do TPP upratovačku. Bližšie informácie na t.č.: 
+421 917 832 953.
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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

Liga proti reumatizmu – miestna pobočka Púchov vďaka dotácii z TSK mohla umožniť svojim členom re
kondičný – liečebný pobyt v Kúpeľoch Nimnica.
Najskôr sme absolvovali lekársku prehliadku, kde podľa nášho zdravotného stavu nám boli určené proce
dúry, vďaka ktorým sme si poliečili komplexne celý organizmus, ale hlavne naše pohybové ústrojenstvo, 
ktoré nás, reumatikov, najviac zaťažuje.
Liečebné procedúry ako masáže, oxygenoterapia, plynové injekcie, soľná jaskyňa, ale hlavne rôzne kú
pele vrátane bazéna nám pomohli zmierniť bolesti kĺbov a môžeme potvrdiť, že plávanie v každom veku 
posilňuje srdce, pľúca a svaly. Kúpeľná starostlivosť bola veľmi dobrá od úrovne ubytovania, stravovania, 
úrovne už spomenutých procedúr a maximálnej ochoty obslužného personálu. 
Taktiež sme si mohli vo voľnom čase vybrať z bohatého programu kúpeľov alebo zlepšovať kondíciu pre
chádzkami kúpeľným parkom s nádherným výhľadom na Nosickú priehradu a tiež sme si užívali aj obľúbe
né hudobné večery, samozrejme podľa svojich zdravotných možností.
Po skončení pobytu v kúpeľoch nesmieme ani doma zabudnúť na pravidelný pohyb, radosť zo života, 
veselú myseľ a šírenie pohody okolo seba.
Touto cestou ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju a mestu Púchov za možnosť stráviť našim 
členom 8 dní v Kúpeľoch Nimnica, pretože bez týchto príspevkov by sme si takýto kúpeľný pobyt nemohli 
dovoliť. ĎAKUJEME.

    Emília Gombárová
predseda LPRe-MP Púchov
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