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V stredu 13. apríla navštívila mesto Púchov V stredu 13. apríla navštívila mesto Púchov 
prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá prijala 
pozvanie primátorky mesta Kataríny Henekovej, pozvanie primátorky mesta Kataríny Henekovej, 
aby jej tak predstavila aktivity a napredovanie aby jej tak predstavila aktivity a napredovanie 
samosprávy, poukázala na spätnú väzbu zdola – samosprávy, poukázala na spätnú väzbu zdola – 
od vedenia samosprávy a starostov niektorých od vedenia samosprávy a starostov niektorých 
obcí Mikroregiónu Púchov, ktoré sa potýkajú  obcí Mikroregiónu Púchov, ktoré sa potýkajú  
s mnohými, často veľmi ťažko riešiteľnými prob-s mnohými, často veľmi ťažko riešiteľnými prob-
lémami. Zároveň prezidentka Zuzana Čaputová lémami. Zároveň prezidentka Zuzana Čaputová 
prediskutovala s občanmi mesta aktuálnu sociál-prediskutovala s občanmi mesta aktuálnu sociál-
nu situáciu a dopady zdražovania na najohroze-nu situáciu a dopady zdražovania na najohroze-
nejšie skupiny obyvateľov mesta.nejšie skupiny obyvateľov mesta.

Prezidentku Zuzanu Čaputovú oficiálne privítala Prezidentku Zuzanu Čaputovú oficiálne privítala 
primátorka mesta Katarína Heneková pred Mest-primátorka mesta Katarína Heneková pred Mest-
ským úradom Púchov spolu s folkloristami z FS ským úradom Púchov spolu s folkloristami z FS 
Váh, DĽH Lachovček (ZUŠ v Púchove) pod vedením Váh, DĽH Lachovček (ZUŠ v Púchove) pod vedením 
Ivana Sadloňa. Následne sa presunuli na rokovanie Ivana Sadloňa. Následne sa presunuli na rokovanie 
do zasadacej miestnosti MsÚ Púchov, ktorého sa do zasadacej miestnosti MsÚ Púchov, ktorého sa 
zúčastnili i starostovia obcí Mikroregiónu Púchov zúčastnili i starostovia obcí Mikroregiónu Púchov 
Ján Behro (Lúky), Michal Ondrička (Lysá pod Maky-Ján Behro (Lúky), Michal Ondrička (Lysá pod Maky-
tou), Ma rián Horečný (Lednické Rovne) a Ján Prekop tou), Ma rián Horečný (Lednické Rovne) a Ján Prekop 
(Beluša), prednostka Mestského úradu Púchov Iveta (Beluša), prednostka Mestského úradu Púchov Iveta 
Brindzová, ďalej vedúce Oddelenia organizačného  Brindzová, ďalej vedúce Oddelenia organizačného  
a vnútornej správy Zuzana Brindzová, Oddelenia a vnútornej správy Zuzana Brindzová, Oddelenia 
ekonomického Lucia Pružinská, poslanci MsZ v Pú-ekonomického Lucia Pružinská, poslanci MsZ v Pú-
chove Irena Kováčiková, Ľubica Kuchařová, Angela chove Irena Kováčiková, Ľubica Kuchařová, Angela 
Lazorová, Miroslav Kubičár, Peter Bílik a viceprimátor Lazorová, Miroslav Kubičár, Peter Bílik a viceprimátor 
mesta Lukáš Ranik. mesta Lukáš Ranik. 

Spoločne s prezidentkou sa rokovania zúčastnili Spoločne s prezidentkou sa rokovania zúčastnili 
Jarmila Lajčáková, poradkyňa pre ľudské a menši-Jarmila Lajčáková, poradkyňa pre ľudské a menši-
nové práva, domáce násilie a duševné zdravie, Oľga nové práva, domáce násilie a duševné zdravie, Oľga 
Gyárfášová, poradkyňa pre sociálne témy a verejnú Gyárfášová, poradkyňa pre sociálne témy a verejnú 
mienku, Vladimír Talian, poradca pre vnútornú politi-mienku, Vladimír Talian, poradca pre vnútornú politi-
ku a Norbert Kurilla, poradca pre životné prostredie, ku a Norbert Kurilla, poradca pre životné prostredie, 
energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie. energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie. 

Na začiatku rokovania stručne predstavila primá-Na začiatku rokovania stručne predstavila primá-
torka mesta sociálny program mesta Púchov, orien-torka mesta sociálny program mesta Púchov, orien-
tovaný pre všetky skupiny občanov mesta, ktorého tovaný pre všetky skupiny občanov mesta, ktorého 
detailnejšie predstavenie malo nasledovať na disku-detailnejšie predstavenie malo nasledovať na disku-
sii s občanmi – seniormi, ktorí sú členmi seniorských sii s občanmi – seniormi, ktorí sú členmi seniorských 
organizácií pôsobiacich v meste, ale i občanmi pôso-organizácií pôsobiacich v meste, ale i občanmi pôso-
biacimi v rôznych občianskych združeniach pre ľudí biacimi v rôznych občianskych združeniach pre ľudí 
so zdravotným znevýhodnením, terénnymi opatro-so zdravotným znevýhodnením, terénnymi opatro-
vateľkami mesta Púchov a zamestnancami Oddele-vateľkami mesta Púchov a zamestnancami Oddele-
nia školstva a sociálnych vecí – vedúcou oddelenia nia školstva a sociálnych vecí – vedúcou oddelenia 
Danielou Gabrišovou, referentkou oddelenia Moni-Danielou Gabrišovou, referentkou oddelenia Moni-
kou Plevákovou, dispečerom „sociálneho taxíka“ Ma-kou Plevákovou, dispečerom „sociálneho taxíka“ Ma-
rekom Ďuríkom. Starostovia na rokovaní s prezident-rekom Ďuríkom. Starostovia na rokovaní s prezident-
kou apelovali na pozornosť pre samosprávy, ktoré sú kou apelovali na pozornosť pre samosprávy, ktoré sú 
nútené okamžite reflektovať na mimoriadne situácie, nútené okamžite reflektovať na mimoriadne situácie, 
bez bližších a jasnejších pokynov, čo ich stavia do bez bližších a jasnejších pokynov, čo ich stavia do 
často veľmi ťažko riešiteľnej situácie, pričom sú od-často veľmi ťažko riešiteľnej situácie, pričom sú od-
kázaní na vzájomnú pomoc v regióne a na „učenie sa kázaní na vzájomnú pomoc v regióne a na „učenie sa 
na vlastných chybách“. V tejto problematike sa obrá-na vlastných chybách“. V tejto problematike sa obrá-

tili na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby sa snažila tili na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby sa snažila 
vyzdvihnúť problematiku prístupu štátu k samosprá-vyzdvihnúť problematiku prístupu štátu k samosprá-
vam, ku ktorým sa zaujíma postoj, že „všetko zvlád-vam, ku ktorým sa zaujíma postoj, že „všetko zvlád-
nu“. Primátorka spolu so starostami obcí predniesli nu“. Primátorka spolu so starostami obcí predniesli 
aj problémy, s ktorými sa samosprávy stretávajú  aj problémy, s ktorými sa samosprávy stretávajú  
v súčasnosti z pohľadu prijatých zákonov, ktoré prešli  v súčasnosti z pohľadu prijatých zákonov, ktoré prešli  
v skrátenom legislatívnom konaní, teda bez mož-v skrátenom legislatívnom konaní, teda bez mož-
ností sa k návrhom zákona vyjadriť. Problém vidia ností sa k návrhom zákona vyjadriť. Problém vidia 
v ústavnosti Zákona o so ciálnych službách a tiež  v ústavnosti Zákona o so ciálnych službách a tiež  
v neriešení problematiky dopravy, najmä železnič-v neriešení problematiky dopravy, najmä železnič-
nej dopravy medzi územím Púchov-Horní Lideč, kde  nej dopravy medzi územím Púchov-Horní Lideč, kde  
v súčasnosti nefunguje žiadna hromadná dopra-v súčasnosti nefunguje žiadna hromadná dopra-
va. Chýbajúce vodovody a kanalizácie v okolitých va. Chýbajúce vodovody a kanalizácie v okolitých 
obciach i v meste ako aj nedostatočné a zdĺhavé fi-obciach i v meste ako aj nedostatočné a zdĺhavé fi-
nancovanie z eurofondov, sú zásadným problémom nancovanie z eurofondov, sú zásadným problémom 
súčasných samospráv. Pani prezidentka vysvetlila súčasných samospráv. Pani prezidentka vysvetlila 
svoje kompetencie a tiež možnosti, kedy vie pomôcť svoje kompetencie a tiež možnosti, kedy vie pomôcť 
a prisľúbila svoju pomoc.a prisľúbila svoju pomoc.

Bezprostredne po diskusii, zameranej na zhor-Bezprostredne po diskusii, zameranej na zhor-
šujúcu sa sociálnu situáciu a dopady zdražovania šujúcu sa sociálnu situáciu a dopady zdražovania 
na najohrozenejšie skupiny obyvateľov, reagovala na najohrozenejšie skupiny obyvateľov, reagovala 
prezidentka Zuzana Čaputová oceňujúc prístup te-prezidentka Zuzana Čaputová oceňujúc prístup te-

rénnych opatrovateliek v meste Púchov, rovnako rénnych opatrovateliek v meste Púchov, rovnako 
zaujímavou službou je pre ňu i fungovanie sociálnej zaujímavou službou je pre ňu i fungovanie sociálnej 
terénnej služby „sociálny taxík“, o ktorú majú záujem terénnej služby „sociálny taxík“, o ktorú majú záujem 
aj starostovia z okolitých obcí, pre ktorých občanov aj starostovia z okolitých obcí, pre ktorých občanov 
by táto služba odľahčila viacero komplikácií s prepra-by táto služba odľahčila viacero komplikácií s prepra-
vou do zdravotníckych zariadení. Taktiež možnosť vou do zdravotníckych zariadení. Taktiež možnosť 
„obedov za euro“, ktoré aktuálne odoberá 180 senio-„obedov za euro“, ktoré aktuálne odoberá 180 senio-
rov – Púchovčanov, pomáha zmenšiť finančné nákla-rov – Púchovčanov, pomáha zmenšiť finančné nákla-
dy klientov. Aktuálnou novinkou v rámci sociálneho dy klientov. Aktuálnou novinkou v rámci sociálneho 
programu pre občanov mesta sú denné letné tábory programu pre občanov mesta sú denné letné tábory 
pre deti zo sociálne alebo finančne znevýhodnené-pre deti zo sociálne alebo finančne znevýhodnené-
ho prostredia, ktoré absolvujú deti, ktorých rodičia ho prostredia, ktoré absolvujú deti, ktorých rodičia 
prihlásia, už tieto letné prázdniny. Výstavba nových prihlásia, už tieto letné prázdniny. Výstavba nových 
nájomných bytov či projekt Dostupný domov pre nájomných bytov či projekt Dostupný domov pre 
ohrozené skupiny Púchovčanov boli tým najlepším ohrozené skupiny Púchovčanov boli tým najlepším 
na koniec, taktiež sú príkladom pomoci občanom  na koniec, taktiež sú príkladom pomoci občanom  
v núdzi. Mesto Púchov je, podľa vyjadrenia pani pre-v núdzi. Mesto Púchov je, podľa vyjadrenia pani pre-
zidentky, príkladom dobre fungujúcej samosprávy, zidentky, príkladom dobre fungujúcej samosprávy, 
najmä v sociálnej oblasti, čo jej potvrdili samotní ob-najmä v sociálnej oblasti, čo jej potvrdili samotní ob-
čania na osobnom stretnutí.čania na osobnom stretnutí.

Laura Krošláková,  Laura Krošláková,  
foto: Laura Krošláková a Slavomír Flimmel foto: Laura Krošláková a Slavomír Flimmel 
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príhovor / oznampríhovor / oznam 33

Aj týmito krásnymi slovami Jána Aj týmito krásnymi slovami Jána 
Pavla II. môžeme vyjadriť sviatky Veľ-Pavla II. môžeme vyjadriť sviatky Veľ-
kej noci, ktoré máme za sebou a ktoré kej noci, ktoré máme za sebou a ktoré 
nám dávajú veľký význam aj do ďal-nám dávajú veľký význam aj do ďal-
šieho obdobia. Každý z nás nesie svoj šieho obdobia. Každý z nás nesie svoj 
kríž, má svoje trápenie a ťažké dni, kto-kríž, má svoje trápenie a ťažké dni, kto-
ré potrebuje zvládnuť, a láska je tým ré potrebuje zvládnuť, a láska je tým 
liekom, ktorý nám v ťažkých chvíľach liekom, ktorý nám v ťažkých chvíľach 
môže pomôcť, a to platí stále, nielen môže pomôcť, a to platí stále, nielen 
počas slávenia sviatočných dní. Aj slo-počas slávenia sviatočných dní. Aj slo-
vá z Biblie hovoria: vá z Biblie hovoria: „Miluj blížneho svoj-„Miluj blížneho svoj-
ho ako seba samého.“ho ako seba samého.“

Minulú stredu sme v Púchove pri-Minulú stredu sme v Púchove pri-
vítali pani prezidentku SR Zuzanu vítali pani prezidentku SR Zuzanu 
Čaputovú, ktorá prijala moje pozva-Čaputovú, ktorá prijala moje pozva-
nie. Stretnutia sa zúčastnili niektorí nie. Stretnutia sa zúčastnili niektorí 
poslanci MsZ, starostovia obcí Beluša, poslanci MsZ, starostovia obcí Beluša, 
Lednické Rovne, Lysá pod Makytou  Lednické Rovne, Lysá pod Makytou  
a Lúky ako aj niektorí vedúci pracovníci a Lúky ako aj niektorí vedúci pracovníci 
mestského úradu. Pani prezidentku za-mestského úradu. Pani prezidentku za-
ujal najmä náš sociálny program, ktorý ujal najmä náš sociálny program, ktorý 
bol hlavným programom stretnutia. bol hlavným programom stretnutia. 
Veľmi ju oslovila naša terénna opat-Veľmi ju oslovila naša terénna opat-
rovateľská služba a pomoc mesta  rovateľská služba a pomoc mesta  
v tejto oblasti, ktorú aj pozitívne oce-v tejto oblasti, ktorú aj pozitívne oce-
nila. Zapojenie našich opatrovateliek, nila. Zapojenie našich opatrovateliek, 
ktoré vykonávajú svoju prácu s plným ktoré vykonávajú svoju prácu s plným 
nasadením ako aj finančná dotácia  nasadením ako aj finančná dotácia  
z rozpočtu mesta pre túto sociálnu z rozpočtu mesta pre túto sociálnu 
službu, je naozaj jedinečná. Zaujal ju aj službu, je naozaj jedinečná. Zaujal ju aj 
náš „sociálny taxík“ a jeho úspechy me-náš „sociálny taxík“ a jeho úspechy me-
dzi obyvateľmi a, samozrejme, „obedy dzi obyvateľmi a, samozrejme, „obedy 
za euro“, ktoré sa tešia už niekoľkoroč-za euro“, ktoré sa tešia už niekoľkoroč-
nej podpore mesta a záujmu cca 180 nej podpore mesta a záujmu cca 180 
Púchovčanov, ktorým pomáhame zvlá-Púchovčanov, ktorým pomáhame zvlá-
dať ťažkú finančnú situáciu. Predstavili dať ťažkú finančnú situáciu. Predstavili 
sme aj novinky spočívajúce v detských sme aj novinky spočívajúce v detských 
letných denných táboroch pre rodiny letných denných táboroch pre rodiny 
vo finančnej či sociálnej núdzi, príspe-vo finančnej či sociálnej núdzi, príspe-
vok pri narodení dieťaťa a podporu pre vok pri narodení dieťaťa a podporu pre 
domovy sociálnych služieb, kde sme domovy sociálnych služieb, kde sme 
vlastníkov oslobodili od dane z nehnu-vlastníkov oslobodili od dane z nehnu-
teľností. Výstavba nových nájomných teľností. Výstavba nových nájomných 
bytov či projekt „Dostupný domov“ bytov či projekt „Dostupný domov“ 
pre ohrozené skupiny Púchovčanov, pre ohrozené skupiny Púchovčanov, 
boli malou čerešničkou na torte, ktoré boli malou čerešničkou na torte, ktoré 
sú tiež príkladom pomoci občanom  sú tiež príkladom pomoci občanom  
v núdzi. Púchov je, podľa názoru pani v núdzi. Púchov je, podľa názoru pani 
prezidentky, príkladom dobre fungu-prezidentky, príkladom dobre fungu-
júcej samosprávy, najmä v sociálnej júcej samosprávy, najmä v sociálnej 
oblasti, čo potvrdili samotní občania oblasti, čo potvrdili samotní občania 
na osobnom stretnutí s hlavou štátu. na osobnom stretnutí s hlavou štátu. 
So starostami obcí sme pani prezident-So starostami obcí sme pani prezident-

ke predniesli aj problémy, s ktorými sa ke predniesli aj problémy, s ktorými sa 
samosprávy v súčasnosti stretávajú  samosprávy v súčasnosti stretávajú  
z pohľadu prijatých zákonov, ktoré z pohľadu prijatých zákonov, ktoré 
prešli v skrátenom legislatívnom kona-prešli v skrátenom legislatívnom kona-
ní, teda bez možností sa k návrhom zá-ní, teda bez možností sa k návrhom zá-
kona vyjadriť. Problém vidíme v ústav-kona vyjadriť. Problém vidíme v ústav-
nosti zákona o sociálnych službách  nosti zákona o sociálnych službách  
a tiež v neriešení problematiky do-a tiež v neriešení problematiky do-
pravy, najmä železničnej dopravy me-pravy, najmä železničnej dopravy me-
dzi územím Púchov-Horní Lideč, kde  dzi územím Púchov-Horní Lideč, kde  
v podstate nefunguje žiadna hromad-v podstate nefunguje žiadna hromad-
ná doprava. Chýbajúce vodovody  ná doprava. Chýbajúce vodovody  
a kanalizácie v okolitých obciach i mes-a kanalizácie v okolitých obciach i mes-
te ako aj nedostatočné a zdĺhavé finan-te ako aj nedostatočné a zdĺhavé finan-
covanie z eurofondov, sú zásadným covanie z eurofondov, sú zásadným 
problém súčasných samospráv, ktorá problém súčasných samospráv, ktorá 
problematika bola zo strany starostov problematika bola zo strany starostov 
opäť prednesená. Pani prezidentka vy-opäť prednesená. Pani prezidentka vy-
svetlila svoje kompetencie a tiež mož-svetlila svoje kompetencie a tiež mož-
nosti, ako vie pomôcť, a svoju pomoc nosti, ako vie pomôcť, a svoju pomoc 
aj prisľúbila. Osobné stretnutie s opat-aj prisľúbila. Osobné stretnutie s opat-
rovateľkami, opatrovanými klientmi  rovateľkami, opatrovanými klientmi  
a tiež zástupcami Jednoty dôchodcov a tiež zástupcami Jednoty dôchodcov 
SR a Denného centra seniorov mes-SR a Denného centra seniorov mes-
ta Púchov prebehli v budove Divadla  ta Púchov prebehli v budove Divadla  
v Púchove, kde sa konala v súvislosti v Púchove, kde sa konala v súvislosti 
s ťažkou situáciou ľudí v zdravotnej  s ťažkou situáciou ľudí v zdravotnej  
i sociálnej núdzi diskusia s priamo zain-i sociálnej núdzi diskusia s priamo zain-
teresovanými občanmi. Celým priebe-teresovanými občanmi. Celým priebe-
hom nás sprevádzal aj krátky kultúrny hom nás sprevádzal aj krátky kultúrny 
program, ktorý zabezpečila Základná program, ktorý zabezpečila Základná 
umelecká škola v Púchove a jej DĽH umelecká škola v Púchove a jej DĽH 
Lachovček a Centrum voľného času Lachovček a Centrum voľného času 
Včielka, a ja im touto cestou ĎAKUJEM. Včielka, a ja im touto cestou ĎAKUJEM. 
Poďakovanie za prípravu a organizáciu Poďakovanie za prípravu a organizáciu 
celého stretnutia patrí mojim kolegom celého stretnutia patrí mojim kolegom 
z mestského úradu, Podniku tech-z mestského úradu, Podniku tech-
nických služieb, s.r.o., Púchov Servis, nických služieb, s.r.o., Púchov Servis, 
s.r.o., Púchovská kultúra, s.r.o., FS Váh. s.r.o., Púchovská kultúra, s.r.o., FS Váh. 
ĎAKUJEM Vám z celého srdca. Poďako-ĎAKUJEM Vám z celého srdca. Poďako-
vanie patrí aj starostom, ktorí darovali vanie patrí aj starostom, ktorí darovali 
vecné dary pani prezidentke, ďakujem vecné dary pani prezidentke, ďakujem 
pánovi starostovi Jankovi Behrovi, Ma-pánovi starostovi Jankovi Behrovi, Ma-
riánovi Horečnému, Jankovi Prekopo-riánovi Horečnému, Jankovi Prekopo-
vi, Ladislavovi Ďurečkovi a Michalovi vi, Ladislavovi Ďurečkovi a Michalovi 
Ondričkovi. Ďakujem aj Spojenej škole Ondričkovi. Ďakujem aj Spojenej škole 
I. Krasku za nádhernú vázu i Petrovi I. Krasku za nádhernú vázu i Petrovi 
Ježovi z PD Mestečko za mliečne vý-Ježovi z PD Mestečko za mliečne vý-
robky. Poďakovanie za profesionálny robky. Poďakovanie za profesionálny 
catering patrí pani Ciesarovej a jej catering patrí pani Ciesarovej a jej 
študentom zo SOŠ obchodu a služieb študentom zo SOŠ obchodu a služieb 
v Púchove. Aj vďaka Vám všetkým sme v Púchove. Aj vďaka Vám všetkým sme 
mohli náš región odprezentovať jedi-mohli náš región odprezentovať jedi-
nečným spôsobom. nečným spôsobom. 

Práce na výstavbe nájomných bytov Práce na výstavbe nájomných bytov 
na Kolonke postupujú v zmysle har-na Kolonke postupujú v zmysle har-
monogramu, o čom sme sa minulý monogramu, o čom sme sa minulý 
týždeň presvedčili na kontrolnom dni, týždeň presvedčili na kontrolnom dni, 
ktorého sa zúčastnili aj niektorí poslan-ktorého sa zúčastnili aj niektorí poslan-
ci i zhotoviteľ. Len pripomeniem, že na ci i zhotoviteľ. Len pripomeniem, že na 
jeseň tohto roku by malo v Púchove jeseň tohto roku by malo v Púchove 
pribudnúť 36 nájomných bytov pre pribudnúť 36 nájomných bytov pre 
občanov Púchova. Budú to jednoiz-občanov Púchova. Budú to jednoiz-
bové, dvojizbové i krásne trojizbové bové, dvojizbové i krásne trojizbové 
byty a pribudne upravené verejné byty a pribudne upravené verejné 
priestranstvo, kde budú vytvorené aj priestranstvo, kde budú vytvorené aj 
parkovacie miesta. parkovacie miesta. 

V predchádzajúcich dňoch nám už V predchádzajúcich dňoch nám už 
bola doručená aj zmluva o poskytnutí bola doručená aj zmluva o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku,  nenávratného finančného príspevku,  
v zmysle ktorej zmluvy nám Minister-v zmysle ktorej zmluvy nám Minister-

stvo investícií, regionálneho rozvoja stvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR poskytne sumu a informatizácie SR poskytne sumu 
cca 1,33 mil. Eur na modernizáciu au-cca 1,33 mil. Eur na modernizáciu au-
tobusovej stanice na železničnej sta-tobusovej stanice na železničnej sta-
nici v Púchove. Zmluvu som s veľkým nici v Púchove. Zmluvu som s veľkým 
nadšením, ale i očakávaním, podpí-nadšením, ale i očakávaním, podpí-
sala, pretože o tento projekt sme ako sala, pretože o tento projekt sme ako 
mesto bojovali už niekoľko rokov. Zís-mesto bojovali už niekoľko rokov. Zís-
kanie finančných prostriedkov na ten-kanie finančných prostriedkov na ten-
to účel z externých zdrojov je veľkým to účel z externých zdrojov je veľkým 
úspechom pre naše mesto. Verím, že úspechom pre naše mesto. Verím, že 
v jesennom období začnú samotné v jesennom období začnú samotné 
stavebné práce a po ich skončení sa stavebné práce a po ich skončení sa 
Púchov bude pýšiť krásnym autobuso-Púchov bude pýšiť krásnym autobuso-
vým nástupišťom. vým nástupišťom. 

Pred nami je 22. apríl - Deň Zeme, Pred nami je 22. apríl - Deň Zeme, 
ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle 
poškodzovanie životného prostredia. poškodzovanie životného prostredia. 
Jeho cieľom je pripomenutie si našej Jeho cieľom je pripomenutie si našej 
závislosti na cenných daroch poskyto-závislosti na cenných daroch poskyto-
vané Zemou. V apríli sme si už zvykli vané Zemou. V apríli sme si už zvykli 
za posledných pár rokov organizovať za posledných pár rokov organizovať 
spoločné čistenie mesta - a vždy sa táto spoločné čistenie mesta - a vždy sa táto 
akcia stretla s veľkou odozvou. Prijmite akcia stretla s veľkou odozvou. Prijmite 
aj novú výzvu, ktorou sa obraciame na aj novú výzvu, ktorou sa obraciame na 
všetkých, ktorým záleží na životnom všetkých, ktorým záleží na životnom 
prostredí, na svojom okolí, v ktorom prostredí, na svojom okolí, v ktorom 
dennodenne trávia čas. Mesto Púchov dennodenne trávia čas. Mesto Púchov 
organizuje II. ročník akcie „Spoločne za organizuje II. ročník akcie „Spoločne za 
čistý Púchov“, a to v termíne od 19.4. čistý Púchov“, a to v termíne od 19.4. 
do 29.4.2022, do ktorého projektu sa do 29.4.2022, do ktorého projektu sa 
môže zapojiť každý: dobrovoľníci, ši-môže zapojiť každý: dobrovoľníci, ši-
roká verejnosť, správcovia bytových roká verejnosť, správcovia bytových 
domov, spoločenstvá vlastníkov bytov, domov, spoločenstvá vlastníkov bytov, 
žiaci, študenti, seniori - všetci, ktorým žiaci, študenti, seniori - všetci, ktorým 
nie je životné prostredie ľahostajné.  nie je životné prostredie ľahostajné.  

Z jednotlivých akcií čistenia mestských Z jednotlivých akcií čistenia mestských 
lokalít môžete následne posielať foto-lokalít môžete následne posielať foto-
grafie na email: fotosutaz@puchov.sk grafie na email: fotosutaz@puchov.sk 
alebo do správ na FB Mesta Púchov,  alebo do správ na FB Mesta Púchov,  
a po skončení výzvy môžete byť odme-a po skončení výzvy môžete byť odme-
není. Verím, že aj poslanci vo svojich není. Verím, že aj poslanci vo svojich 
obvodoch zorganizujú akcie, ktoré po-obvodoch zorganizujú akcie, ktoré po-
môžu skrášliť okolie, kde sa všetci po-môžu skrášliť okolie, kde sa všetci po-
hybujeme. Podnik technických služieb hybujeme. Podnik technických služieb 
bude naplno spolupracovať a ja verím, bude naplno spolupracovať a ja verím, 
že keď sa všetci zapojíme, dosiahneme že keď sa všetci zapojíme, dosiahneme 
krásny výsledok. V sobotu 23.4.2022 krásny výsledok. V sobotu 23.4.2022 
bude ako súčasť celej výzvy v spolu-bude ako súčasť celej výzvy v spolu-
práci s obcou Nimnica prebiehať jarná práci s obcou Nimnica prebiehať jarná 
brigáda, a tak pokiaľ sa chcete zapojiť, brigáda, a tak pokiaľ sa chcete zapojiť, 
neváhajte a príďte o 9:00 hod. pred neváhajte a príďte o 9:00 hod. pred 
Športcentrum. Postupným čistením sa Športcentrum. Postupným čistením sa 
dostaneme až ku „spodnému Salašu“, dostaneme až ku „spodnému Salašu“, 
kde sa stretneme so susedmi z Nim-kde sa stretneme so susedmi z Nim-
nice a spoločne sa môžeme občerstviť nice a spoločne sa môžeme občerstviť 
skvelým gulášom. Deň Zeme si môže-skvelým gulášom. Deň Zeme si môže-
te s deťmi pripomenúť aj so 6. zborom te s deťmi pripomenúť aj so 6. zborom 
skautov a skautiek, ktorý v spolupráci  skautov a skautiek, ktorý v spolupráci  
s Púchovskou kultúrou, s.r.o. organizu-s Púchovskou kultúrou, s.r.o. organizu-
je vo štvrtok 21.4., od 15:30 hod. „KRES-je vo štvrtok 21.4., od 15:30 hod. „KRES-
LENIE NA CHODNÍKY“ pred Divadlom LENIE NA CHODNÍKY“ pred Divadlom 
Púchov. Púchov. 

Albert Einsten povedal: Albert Einsten povedal: „Veľká noc „Veľká noc 
je viac ako dátum. Je viac ako veda. Je je viac ako dátum. Je viac ako veda. Je 
viac ako viera. Veľká noc je láska.“ viac ako viera. Veľká noc je láska.“ A hoci A hoci 
sú veľkonočné sviatky za nami, neza-sú veľkonočné sviatky za nami, neza-
budnime na posolstvo, ktoré prinášajú budnime na posolstvo, ktoré prinášajú 
aj do ďalších dní. Prajem Vám krásne  aj do ďalších dní. Prajem Vám krásne  
a pokojné dni.a pokojné dni.

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: „Lásku bez kríža 
nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš“
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Veľkonočné sviatky nám každý rok pripomínajú 
najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery, Kris-
tovu smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. Veľká 
noc nemá pevný termín v kalendári ako napr.  
Vianoce, ale je to pohyblivý sviatok. Veľkonočnou 
nedeľou je prvá nedeľa po splne, ktorý nasledu-
je po dni jarnej rovnodennosti. Sviatočné veľko-
nočné dni sú plné ľudových zvykov, ktoré spájajú 
kresťanské učenie s predkresťanskou symbolikou 
a myslením našich predkov. 

Na Zelený štvrtok, Veľký piatok a niekde aj na Bielu 
sobotu sa zrána chodili ľudia umývať na potok, lebo 
verili, že „veľkonočná voda“ má mimoriadne liečivé 
účinky na telo človeka. Dievky sa pri východe Slnka 
umývali v studenej rieke, aby nemali vyrážky, lišaje, 
vredy, aby boli krásne a svieže po celý rok ako tá 
voda. V Marikovej, časti Kátlina, sa pri umývaní ho-
vorievalo: Vitaj, vodička čistá, od Pána Ježiša Krista. 
Umývaš brehy, korene – umy aj mňa, hriešne stvo-
renie. Zázračné účinky mala mať voda aj na domáce 
zvieratá a hospodárstvo. Gazdovia chovajúci kone  
a kravy sa snažili skoro ráno prebrodiť s nimi cez 
rieku, aby ich voda očistila a ich telo nasiaklo jej živo-
todarnými účinkami – boli to tzv. brodky, zachytené 
aj na hornom Považí.

Na Zelený štvrtok sa však na rieke nesmelo prať, 
doma sa nevyvárala bielizeň. Gazdinky mali tento 
deň odporúčané sadenie maku, bôbu, tekvice alebo 
uhoriek. Pred Veľkou nocou sa konával aj prvý výhon 
dobytka po zimnom ustajnení. Gazdinky pošúcha-
li kravičky hladkým vajíčkom, aby aj zvieratá boli 
hladké a okrúhle ako to vajíčko. V tento deň sa varilo 
pôstne jedlo z niečoho zeleného – zo žihľavy, šalátu, 
štiavu, z jarných byliniek. Zelená farba mala pripo-
menúť zelené ratolesti, ktorými vítali Ježiša obyvate-
lia Jeruzalema.

Veľmi zaujímavé zvyky boli kedysi zachovávané  
v okolí Bánoviec nad Bebravou. Mládenci chodili po 
dedine a búchali na dvere najmä tam, kde mali svo-
je frajerky. Keď im domáci otvorili, rýchlo vysypali  
z vreca mravce nabrané z mraveniska. Domáci nao-
ko bedákali, no v skutočnosti boli radi, lebo mravce 
im mali priniesť šťastie. Slobodné dievky verili, že 
po prinesení mravcov budú mať plný dom pytačov. 
Gazdiné zasa boli rady, lebo sa im vraj vyliahne viac 
kuriatok, sliepky budú mať bohatú znášku. 

Na Zelený štvrtok sa v kostole na znak smútku 
všetkého stvorenstva zaväzujú zvony a až do Bielej 

soboty sa namiesto nich používali rapkáče, klepáče, 
muži chodili plieskať bičmi. V obci Zemianska Závada 
udržiavajú starobylú tradíciu obchôdzky s drevenými 
fúrikovými rapkáčmi.

Na Veľký piatok zomrel Kristu na kríži. V tento deň 
sa nesmelo hýbať so zemou – neoralo sa, nesialo. Po 
smrti Božieho Syna a jeho zostúpení do podsvetia 
mali vraj väčšiu moc zlé démonické sily. V Bošáckej 
doline sa verilo, že v tento deň sa na krížnych cestách 
stretávajú bosorky, a preto sa treba miestam zďaleka 
vyhýbať. Len z rozprávania starých ľudí sa dozvedá-
me, že o polnoci sa chodili niektoré ženy kúpať holé 
na potok. Ak ich niekto zazrel, hneď ich obvinil, že sú 
strigy. 

Biela sobota bola oproti predchádzajúcemu smut-
nému piatku už radostnejší deň. Cez deň gazdinky 
sa už sústredili na prípravu obradových jedál z mäsa, 
mlieka, vajíčok, piekli sa tradičné koláče, no ešte bol 
zákaz čokoľvek konzumovať. Po západe Slnka sa  
v kostoloch slúži liturgia sviatku zmŕtvychvstania. 
Cirkevné obrady majestátnym spôsobom zobrazu-
jú tajomstvá nášho spasenia. Po príchode z boho-
služieb urobili ženy pre domácich malé pohostenie 
pre malých i veľkých hladošov. Veľká hostina sa robi-
la však až na druhý deň – Veľkonočnú nedeľu. Vtedy 

prepuklo veselé hodovanie v kruhu rodiny, čo nám 
veľmi pripomína štedrovečernú hostinu. No veľko-
nočné jedlá boli a sú výdatnejšie – pečené alebo 
údené mäso, slanina, šaláty, vajíčka, syry, koláče, pá-
lenka. Vyhladovaným žalúdkom bolo po 40-dňovom 
pôste dovolené sa zasýtiť. A mali na to právo, veď ich 
čakalo obdobie ťažkých prác na gazdovstve. 

V nedeľu a v pondelok chodili do obcí potulní pre-
dajcovia medovníčkov a ďalších dobrôt, konávali sa 
stánky alebo šiatre, obľúbené aj dnes najmä u detí. 

Kým veľkonočné trojdnie (piatok – sobota – nedeľa) 
sú hlavne kresťanskými sviatkami, veľkonočný pon-
delok je plný tradícií, ktorých genéza siaha do pred-
kresťanského obdobia. Je to deň plný spoločenských 
príležitostí, návštev, šibania a oblievania. Kedysi bolo 
zvykom šibať len slobodné dievky, aby im magickým 
spôsobom privolali plodnosť. Pri šibaní korbáčom 
nazývaným „kocar“ chlapci na Myjave hovorili: 

Šibi – ryby, mastné ryby
kus koláča od korbáča,
kázal kadlec aj kadlečka,
abys´ dala tri vajíčka
jedno biele, druhé čierne
a to tretie zabarvené
to je moje potešenie.
Korbáč sa zhotovoval z 8 – 12 prútov do dĺžky 

približne jeden meter. V Záriečí pri Púchove vedeli 
mládenci zhotoviť aj jeden gigantický korbáč dlhý 
niekoľko metrov. V Papradne je šibanie špecifické – 
šibačiari chodia na šibáky zamaskovaní v maskách 
ako na fašiangy. 

Šibačom a kúpačom dávali dievky čerstvé alebo 
uvarené vajíčka, ktoré boli určené na konzumáciu. 
Na vajíčko vedeli napísať aj krásne venovanie: Koho 
ja milujem, tomu to vajíčko darujem. Dnes sú sloven-
ské kraslice ukážkou mnohých talentov a lokálnych 
tradícií. V obci Domaniža vznikla jedinečná technika 
zdobenia – kraslice sa tu nemaľujú, ale píšu včelím 
voskom a parafínom. Zmes sa nad ohňom zohrieva  
a tekutá sa nanáša na povrch vajíčka pisárkou. Vosk 
sa hneď neodstraňuje. Výdutok vajíčka sa postupne 
zafarbuje, čím vznikajú pestrofarebné prevedenia. 
Pri jednofarebných aj viacfarebných vajíčkach sa 
vosk odstráni zohriatím a zotretím pomocou han-
dričky. Tradíciu dlhé roky udržiavala Štefánia Dudá-
ková, dnes v jej úsilí pokračuje Soňa Belokostolská.

Petronela Rágulová, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Ilustr. foto: Slavomír Flimmel

Z bohatej studnice veľkonočných zvykov
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Mestská polícia

Polícia informuje

Z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej vý-
roby omamných a psychotropných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania 
s nimi vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície  
v Považskej Bystrici obvinil mladú, 20-ročnú ženu 
z Púchovského okresu. Mladá žena mala dro-
gy nielen užívať, ale aj predávať ďalším osobám  
v okrese Púchov. 

Policajti u nej našli a zaistili plastovú striekač-
ku s obsahom kryštalickej látky, plastové vrecko  
s obsahom zelenej sušiny a poskladaný papierik,  
v ktorom bola zabalená zelená sušina. Zaistené 
veci boli zaslané na expertízne skúmanie.

Expertíza v Kriminalisticko-expertíznom ústave 
Policajného zboru potvrdila v zaistenej striekačke 
metamfetamín a v prípade plastového vrecka 
bolo expertízou potvrdené, že ide o konope s ob-
sahom THC 8,8 percenta.

Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie ná-
vrhu na väzobné stíhanie mladej ženy. Sudca 

Okresného súdu v Považskej Bystrici sa s návrhom 
stotožnil. Za uvedený skutok je trestná sadzba  
v zmysle zákona na desať až pätnásť rokov odňa-
tia slobody.               KR PZ Trenčín 

Dievčina si zavarila, za drogový zločin 
jej hrozí pätnásťročné väzenie

Minulý týždeň po dlhom čakaní bola na mestský 
úrad doručená zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, v zmysle ktorej zmluvy nám 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR poskytne sumu 1.330.668,51 eur na 
modernizáciu autobusovej stanice na železničnej 
stanici v Púchove. Zmluvu som s veľkým nadšením 
ale i očakávaním podpísala, pretože o tento projekt 
sme ako mesto bojovali už niekoľko rokov. Získanie 
finančných prostriedkov na tento účel z externých 

zdrojov je veľkým úspechom pre naše mesto. Celko-
vé oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu 
predstavujú sumu 1.400.703,70 eur. 

Teraz je pred nami proces verejného obstarávania 
na dodávateľa prác a jeho kontrola ale ja verím, že  
v jesennom období začnú samotné stavebné práce  
a po ich skončení sa Púchov bude pýšiť krásnym au-
tobusovým nástupišťom. 

Katarína Heneková 

Púchov získa príspevok 1,33 mil. eur 
na autobusové nástupišteBitka pred obchodným domom

Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-
klade telefonického oznámenia pred jedným 
z obchodných domov v Púchove. Podľa ozná-
menia sa tam mali pobiť neprispôsobiví obča-
nia. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, 
že pred obchodným domom sa pobili muži  
z Važca, Púchova a Dolných Kočkoviec. V čase 
príchodu mestských policajtov bola už situácia 
upokojená, keďže jeden z účastníkov bitky bol 
zranený. Zranenému mužovi privolali posádku 
zdravotných záchranárov, prípad prevzalo Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru v Púchove. 

Nebezpečná lampa
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého je na Námestí 
slobody poškodené verejné osvetlenie. Svetlo 
malo držať iba na dvoch drôtikoch vo výške asi 
štyri metre na cestou. V blízkosti miesta bolo 
zaparkované osobné motorové vozidlo, hrozi-
lo, že v prípade odtrhnutia môže lampa auto-
mobil poškodiť. Mestskí policajti nebezpečné 
miesto označili páskou a z miesta urobili foto-
dokumentáciu. Mestskí policajti našli majiteľku 
vozidla, ktorá informovala, že ho dá urýchlene 
preparkovať. Hliadka o prípade informovala 
riaditeľa Podniku technických služieb mesta 
Púchov, ktorý zabezpečil opravu pokazenej 
lampy. 

Mladé zlodejky obídu bez trestu
Hliadku mestskej polície požiadali o pomoc 

štátni policajti po tom, ako mali nahlásenú 
krádež v predajni textilu na Okružnej ulici  
v Púchove. Hliadka na mieste zistila, že tri 
dievčatá, dve boli žiačky základnej školy v Be-
luši, jedna v Púchove, vošli do predajne tex-
tilu kde si z vešiakov zobrali rôzne oblečenie.  
V kabínke si ho odskúšali, odtrhli z neho štítky 
a vložili ho do pripravených ruksakov. Okrem 
oblečenia naložili do ruksakov aj umelé nechty, 
okuliare a opasky. Celkovo sa pokúsili ukrad-
núť tovar za viac ako 66 eur. Pri pokuse vyjsť 
s ukradnutým tovarom z predajne sa spustila 
zvuková signalizácia. Následne dievčatá za-
držala predavačka, ukradnutý tovar jej dob-
rovoľne vydali. Keďže ani jedna z páchateliek 
nedovŕšila v čase skutku pätnásty rok, museli 
mestskí policajti prípad odložiť.     MsP Púchov
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Púchovská kultúra po dvoch rokoch Púchovská kultúra po dvoch rokoch 
pandémie COVID postupne ožíva.  pandémie COVID postupne ožíva.  
V Divadle Púchov sa minulý týždeň ko-V Divadle Púchov sa minulý týždeň ko-
nalo predstavenie Kvarteto, v ktorom nalo predstavenie Kvarteto, v ktorom 
vystupovali Božidara Turzonovová, vystupovali Božidara Turzonovová, 
Zuzana Kocúriková, František Kovár Zuzana Kocúriková, František Kovár 
a Peter Šimun. Na druhý deň vo ves-a Peter Šimun. Na druhý deň vo ves-
tibule Divadla sa na vernisáži výstavy tibule Divadla sa na vernisáži výstavy 
Prebúdzanie predstavili so svojimi prá-Prebúdzanie predstavili so svojimi prá-

cami: Jozefína Cíbiková, Kristína Češ-cami: Jozefína Cíbiková, Kristína Češ-
ková, Andrea Feriancová, Eva Gabčová, ková, Andrea Feriancová, Eva Gabčová, 
Mária Gombárová, Anna Jakubíková, Mária Gombárová, Anna Jakubíková, 
Martin Kremeň, Mária Kučíková, Ma-Martin Kremeň, Mária Kučíková, Ma-
riana Pajtášová, Hana Talafová, Daniela riana Pajtášová, Hana Talafová, Daniela 
Valachová, Elena Valachová, Martina Valachová, Elena Valachová, Martina 
Zemančíková, Milka Filová a Petronela Zemančíková, Milka Filová a Petronela 
Majerská. Výstava potrvá do 12.5.2022.Majerská. Výstava potrvá do 12.5.2022.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Predstavenie Kvarteto a vernisáž výstavy Prebúdzanie

Literárna súťaž Čarovanie perom
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Kultúra
Pondelok   25.4.,     tanečná sála     18.30 h 
Streda    20.4.,  27.4.    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 
cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len 
pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €. Kurz 
bude v zmysle opatrení ÚVZ SR. 

Streda   20.4.,  27.4  tanečná sála   17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť  
a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794

Utorok    19.4.,  26.4.   tanečná sála     19.00 h
MODERNÁ  KALANETIKA 

Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková. 1 lekcia 3 €. Info 
na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk

Štvrtok    21.4.      zasadacia miestnosť     15.30 h 
KREATÍVNE KURZY 
PAVERPOL PRE ZAČIATOČNÍKOV.  JARNÉ DEKORÁCIE. PLETENIE Z PAPIERA PRE ZAČIA-
TOČNÍKOV.  TVORBA MANDALY.

Prihlášky a info na na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. Každý kurz 2 x 
po 2,5 hodiny, 1 h/ 7 €, v cene kurzovného je základný materiál.

Streda  20.4.    veľká sála   15.00 h
ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky 
mesta. Úvod bude patriť deťom z MŠ CHMELINEC Púchov. O dobrú náladu sa postará 
skupina HELIGONICA a Mája VELŠICOVÁ. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 6.4.  
v pokladni kina. 

Pondelok 25.4.     veľká sála     19.00 h
BIE DER MANN A PODPAĽAČI
Divadelný súbor MAKYTA O.Z. Vás srdečne pozýva na reprízu komédie. Autor Max Frisch, 
réžia Ľubomír Bukový, scéna a kostýmy Linda Tubler, video a strih Miroslav Majtán. Ob-
sadenie: Peter Bednár, Juraj Luhový, Martina Drábiková, Alena Hudeková, Magdaléna 
Boráková, Petra Pobežalová, Martin Gabko, Miriam Gajdošíková, Pavol Mareček, Tomáš 
Šedík, Peter Pantúček. Vstupné 6 €, predredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.
kultura.puchov.sk

Utorok 26.4.    veľká sála    17.00 h 
KONCERT PRE UKRAJINU
Info na osobitnom plagáte.
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TERAZ JE TVOJ ČAS.
TECHNIK 
AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU (m/ž)
logistické centrum v Ilave

PRACOVNÍK SKLADU – 
VYSKLADŇOVANIE TOVARU (m/ž)
logistické centrum v Ilave

Plný úväzok:
■  nástupná mzda 1400 € brutto

Plný úväzok:
■  nástupná mzda 940 € brutto

Uchádzaj sa na: 
kariera.kaufl and.sk 
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ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

V roku 2007 absolvoval naše gymná-
zium. Študoval v Oxforde a na londýns-
kej Imperial College, kde bol promovaný  
v odbore zdravotnícky manažment. Pôso-
bil v Anglicku ako analytik v štátnom zdra-
votníckom inštitúte. Počas rokov 2016 až 

2020 šéfoval Inštitútu zdravotnej politiky. 
V súčasnosti sa venuje startapom v oblasti 
umelej inteligencie a pracuje ako analytik 
pre Svetovú banku, Medzinárodný meno-
vý fond a Európsku komisiu. Okrem toho 
spolupracuje s asociáciou na ochranu práv 
pacienta, je poradcom na ministerstve 
školstva, ministerstve práce sociálnych vecí 
a rodiny a predsedom dozornej rady VšZP.   
Je autorom viacerých publikácií a členom 
social protection committee Európskej ko-
misie. Martin Smatana.

Čo sa v gymnáziu zmenilo, odkedy 
ste opustili školské lavice?

Neviem ani, kde začať. Najväčšiu zme-
nu cítim v atmosfére školy. Gymnázium 
už nie je len vzdelávacia inštitúcia pre 
študentov. Zo školy sa stal priestor na 
sebarealizáciu, rozvoj talentov a spo-
znávanie samých seba. Neviem, či mám 
ten pocit kvôli hvezdárni, mnohým štu-
dentským projektom alebo reorganizácii 
spoločných priestorov na štýl open-offi-
ceov a coworkingu. Zo školy ide proste 
iná energia. Kreatívnejšia a otvorenejšia. 
To je niečo, čo za „mojich“ čias zväčša len 
začínalo a vo väčšine prípadov chýba-
lo potrebné zázemie. To sa vďaka práci 
pána riaditeľa a celého tímu darí budovať  
a zaslúžite si za to veľkú vďaku a pochva-
lu. Gymnázium mi pripomína anglické či 
iné zahraničné školy a držím palce, aby 
škola ďalej napredovala. 

Počas gymnaziálneho štúdia písali 
do Gympsy.  Ako si spomínate na tento 
časopis?

Áno, písal som a mám veľmi dobré 
spomienky. Gympsy bola práve jedna  
z tých mimoškolských aktivít, ktorá fun-
govala už za našich čias a som rád, že sa 
stále drží. Aj keď som mal na starosti len 

malú rubriku, dalo mi to určite do nes-
korších štúdií či kariéry veľa. Človek by 
ani neveril, že taká drobnosť ako písanie 
študentských horoskopov pomôže pre-
cvičiť jednu z najdôležitejších manažér-
skych zručností - schopnosť vyjadrovať 

sa efektívne. Písanie rubriky so striktne 
stanoveným maximálnym počtom slov 
bolo na tréning efektívneho vyjadrova-
nia perfektné a veľmi mi to pomohlo na-
učiť sa triediť myšlienky a zameriavať sa 
na podstatu veci. 

Študovali a promovali ste v Británii. 
Čo vás motivovalo vrátiť sa na Sloven-
sko? 

Vždy som sa chcel vrátiť. Štúdium v za-
hraničí som nebral ako cestu, aby som sa 
uplatnil v inej krajine. Vnímal som to ako 
nástroj na získanie čo najlepšieho vzde-
lania, a tým aj silnej štartovacej pozície 
v pracovnej kariére. Plánujem tu ostať. 
Žijeme v krásnej krajine s neskutočne 
nevyužitým potenciálom a rád by som 
prispel k tomu, aby sme to tu postupne 
zlepšovali. 

Páčil sa vám britský vzdelávací sys-
tém? Čím sa líšil od slovenského?

Páčil. Cieľom britských univerzít je vy-
chovať študenta a naučiť ho všetky po-
trebné zručnosti, aby sa po štúdiu vedel 
zamestnať a nebol „stratený“. Ako? Tým, 
že sa sústreďujú na „transferable skills“, 
čo sú tzv. prenositeľné zručnosti. Ich 
školy teda nelipnú na „bifľovačkách“, ale 
sústreďujú sa na rozvoj kritického mysle-
nia, tímovej spolupráci, prezentačných 
zručností a mnohých iných, ktoré človek 
využíva na dennej báze v práci. 

Študovali ste zdravotnícky manaž-
ment. Čo znamená práca takéhoto ma-
nažéra v praxi?

To isté ako manažéra v ktoromkoľvek 
inom sektore. Rozdiely sú asi len v tom, 
že zdravotníci sú  vysoko inteligentní so 
špecifickým zmyslom pre humor a pohľa-
dom na svet. Tým, že ich je málo a sú čas-
to vyčerpaní a vyhorení, je práca s nimi 

náročnejšia, ale o to krajšia. 
Ako by ste zhodnotili progres slo-

venského zdravotníctva za posled-
ných päť rokov?

Naše zdravotníctvo je ako malá loďka, 
ktorá sa plaví na rozbúrenom mori. Ide 
tam, kam ju vietor odveje alebo prúd 
odplaví. Áno, keď sa pošťastí, tak sa pla-
ví správnym smerom, ale zväčša len tak 
niekam blúdi. Asi tak nejako by som 
zhodnotil naše zdravotníctvo a jeho pro-
gres za posledných pár rokov. Niekoľko 
dobrých projektov či reforiem totiž ne-
dokáže nastoliť „správny smer“. Vo väčši-
ne prípadov sa len niečo „hasí“ alebo sa 
riešia obchodné záujmy tej alebo onakej 

strany. Nie je preto prekvapujúce, že sme 
krajina so šiestou najvyššou mierou od-
vrátiteľnej úmrtnosti a šiestou najkratšou 
dĺžkou dožitia s pomedzi všetkých krajín 
Európskej únie. 

Zažili ste viacerých ministrov zdra-
votníctva, s ktorými ste pracovali. Do 
akej miery závisí tento rezort od ich 
osobnosti a postoja? Každý má predsa 
svoju predstavu a koncepciu a kon-
cepcia jedného nemusí nadväzovať na 
koncepciu toho predchádzajúceho. 

Od roku 2015 som pracoval s deviatimi 
ministrami zdravotníctva v troch kraji-
nách, z čoho siedmi  boli na Slovensku. 

Práca pre štát mi vzala ilúzie, že ľudia chcú konať dobro

Škola je opäť plná žiakov, pohybu 
a života, funguje naplno. Aktuálne 
máme za sebou externú časť ma-
turitnej skúšky zo slovenského ja-
zyka a literatúry, anglického jazyka  
i matematiky. Skúške predchádzala 
dlhodobá snaha časti slovenských 
študentov o neuskutočnenie matu-
ritnej skúšky v tomto roku. Tlaku če-
lilo ministerstvo školstva,  jednotlivé 
školy i učitelia. Po širokej diskusii pris-
ľúbil minister školstva zohľadnenie 
dvojročného kovidového výpadku 
vyučovania pri tvorbe testov. 

Nastal deň D. Otváranie obálok  
a precitnutie. Testy, ktoré sa podľa 
Národného ústavu certifikovaných 
meraní tvoria tri roky, mali v záhlaví 
rok ... čierne na bielom... rok 2020, 
teda boli vytvorené v rokoch 2018-
2019. Dávno pred pandémiou.

Nuž, ako vyhodnotiť tento stav? 
Poučenie prvé - učte sa stavať k pro-
blémom priamo. Minister školstva 
vedome zavádzal. Nedokázal po-
vedať pravdu o tom, že testy sú už 
dávno vytlačené, že proces tvorby 
je dlhý a drahý. Minister „to nedal“, 
zlyhal. Poučenie druhé - vždy hľadaj-
te riešenie. Veď svet sa pandémiou 
nezastavil, úplne nepokazil, neznížil 
svoje požiadavky na mladých ľudí, 
angličtinárska úroveň B2 bola a bude 
B-dvojkou. Tak, ako mimoškolský 
svet trvale nezamrzol, výroba i ob-
chod našli svoje kovidové riešenia, 
komunikácia si pretlačila svoje onli-
ne možnosti, vysoké školy nezastavili 
prijímanie nových študentov, mladí 
ľudia naďalej chodili na rande, život, 
i keď v oklieštenej podobe, pokračo-
val.  Preto pre mňa úplne prirodzene 
maturitná skúška v tomto roku znovu 
obhájila svoje miesto pod Slnkom. 

Prežili sme v neznámom prostredí 
zavretých škôl dva roky. Skúšanie, 
tápanie, hľadanie riešení, s chybami  
i s úspechmi. Dôležité však je, že sme 
sa naučili vzájomne komunikovať 
a vzdelávanie sme neprerušili. Pre 
napredovanie našich žiakov sme  
spravili maximum. Verím, že externá 
časť pre všetkých našich maturan-
tov dopadla primerane dobre, pri-
merane ich vynaloženému  úsiliu. 
Už teraz sa tešíme na májovú ústnu 
maturitnú skúšku, kedy sa naše vzá-
jomné snaženie a učenie, podpora 
osobného rastu žiakov,  v našej škole 
zavŕšia. Veď ani táto pandémia ne-
bola schopná zastaviť svet, výrobu, 
obchod, komunikáciu, vzťahy, lásku, 
a nezastavila ani vzdelávanie, číta-
nie, myslenie, napredovanie a rozvoj.  
A dnes sa všetko opäť  dáva do pohy-
bu. Tak veľa šťastia pri zelenom stole. 

Miroslav Kubičár, riaditeľ školy

Už je konečne po pandémii!

(Pokračovanie na 12. strane)
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To je asi ten hlavný problém. Keď je 
priemerná doba politického dožitia mini-
stra zdravotníctva na Slovensku necelých 
22 mesiacov, ťažko sa niečo zmysluplné 
realizuje. Chýbajúca vízia a jasné smero-
vanie je jedna z najväčších slabín nášho 
zdravotníctva. Vo väčšine prípadov si 
ministri prisvojujú už rozbehnuté pro-
jekty. Takmer vždy však majú na nejakú 
drobnosť iný názor, čo spôsobuje, že sa 
pravidelne za pochodu menia projekty 
alebo novelizujú zákony. Toto vytvára 
chaos a nepredvídateľnú klímu v sektore. 
Ministerstvo zdravotníctva by podľa mňa 
malo byť úradnícke, čiže menované na 
fixný čas, a úplne odtrhnuté od politiky  
a politických vplyvov. 

Myslíte si, že na Slovensku fungu-
je dostatočné povedomie pacienta o 
jeho právach? Kde sa možno obrátiť, 
ak sú porušené?

Ak má pacient pocit, že mu bolo 
ukrivdené, tak na to máme Úrad pred 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
a viaceré pacientske organizácie, ako je 
napr. AOPP.  Úrad či AOPP vedia poskyt-
núť právnu pomoc, usmernenie a začať 
konanie, ak sa potvrdí podozrenie o po-
rušení práv. Náš problém je však ten, že 

nemáme jasne definované, čo je nárok 
pacienta. Bez jasnej legislatívnej definí-
cie na čo, kedy, kde a ako máme nárok 
(čiže napr. na vyšetrenie magnetickou 
rezonanciou do 2 týždňov od indikácie, 
nie ďalej ako 30 minút cestou od bydliska  
a bez doplatku) si pacienti nevedia 
efektívne svoje práva vymôcť. 

Najdlhšie ste pracovali ako šéf In-
štitútu zdravotnej politiky. Čo vám 
dala a vzala práca štátneho úradní-
ka? Mali ste možnosť posunúť systém  
k lepšiemu?

Verím, že mal. Ušetrili sme cez 400 mil. 
eur na neefektívnych procesoch, obstará-
vaní či duplicitnej spotrebe liekov a po-
môcok. To je suma, ktorú si bežný človek 
asi ani nevie predstaviť. Obstarali sme 
stovky prístrojov, ktoré dnes z pomá-
hajú zdravotníkom zachraňovať životy  
a pripravili sme viaceré reformy, ktoré sa 
dnes už pomaly zavádzajú do praxe, ako 
je napr. optimalizácia siete nemocníc.  
Čo mi dala a vzala? Získal som neoceni-
teľné skúsenosti, ktoré teraz využívam 
na projektoch naprieč celým svetom. 
Pracujem pre Svetovú banku, Medziná-
rodný menový fond aj Európsku komisiu, 
čo by som v mojom veku bez takejto sk-
úsenosti určite nemohol. Práca pre štát 

mi vzala ilúzie, že ľudia chcú konať dob-
ro. Obzvlášť, keď ide o zdravie občanov. 
Toľko zla a obchodných záujmov, koľko je  
v zdravotníctve, nie je asi v žiadnom 
inom sektore. Bohužiaľ. 

Spolu s bývalým tímom ste dostali 
ste ocenenie za Úradnícky čin roka. 
Cieľom ocenenia je zviditeľniť inicia-
tívnosť, šikovnosť a moderné prístupy 
našich úradníkov a úradníčok. Za čo 
konkrétne ste ho dostali?

Za spomínané úspory a centrálne 
obstarávania. Zaviedli sme totiž pro-
cesy a pravidlá ako v každej normálnej 
súkromnej firme, a tým ušetrili stovky 
miliónov eur. V sektore s tak silnými mo-
censkými záujmami to bolo extrémne 
náročné, čo bol dôvod, prečo sme dostali 
toto ocenenie. 

Podľa rozhovorov pre médiá vôbec 
nekoketujete s politikou, resp. mož-
nosťou uplatniť sa v nej. Prečo? Po-
trebovali by sme tam práve takých ľudí 
ako ste vy. 

Milé, ďakujem, ale je pravda, že neplá-
nujem. Politika mení ľudí. Vyťahuje z nich 
to najhoršie. Poznám mnohých, ktorí 
sa mi postupne menili pred očami a je 
jedno, aké mali ideály, princípy či ciele. 
Politika je ako návyková nízkokvalitná 

droga, ktorá kriví charakter. To naozaj ne-
potrebujem. 

Momentálne sa zaoberáte aj mož-
nosťami umelej inteligencie v zdravot-
níctve. Aké sú?

Venujem sa dvom startapom, ktoré 
pôsobia primárne v Izraeli a Spojených 
štátoch. Jeden z nich vyhral minulý rok 
ocenenie Krištáľové krídlo v oblasti ino-
vácií. Prvá z firiem (Powerful Medical) 
sa zameriava na digitalizáciu záznamov  
z EKG a asistuje lekárom pri rozhodovaní. 
Druhá (Medannot) robí automatickú seg-
mentáciu CT a MR snímkov, aby sa nesta-
lo, že lekárom pri popise „ujde“ nejaký 
nález. Oba teda asistujú zdravotníkom 
pri ich denno-dennej práci. 

Čo robíte vo voľnom čase, ak vôbec 
nejaký máte?

Veľa ho nemám, a keďže moja práca je 
aj moje hobby, tak sa rozdiel medzi prá-
cou-prácou a prácou- hobby zlieva. Ak 
mám nejaký priestor, tak sa snažím po-
máhať pacientskym organizáciami, ako 
je napríklad spomínané AOPP. Veľa učím, 
či u nás na EUBA, Univerzite Komenského 
a Slovenskej zdravotníckej univerzite, ale 
od tohto roku som aj visiting lecturer na 
britskej London School of Economics. 

 -red-

Práca pre štát mi vzala ilúzie, že ľudia chcú konať dobro
(Pokračovanie zo strany 11)

Arthura som stretla na mládežníckej 
výmene v Gruzínsku. Pochádza z mesta 
Rivne na severozápade Ukrajiny, posled-
ný rok ale pracoval v Kyjeve. O invázii rus-
kých vojsk sa dozvedel z SMS-ky svojej 
mamy, ktorá ho prosila, aby jej zavolal 
hneď, ako sa zobudí. Nasledujúce dni 
trávil na internáte a neskôr v úkryte v ky-
jevskom metre. Po týždni od vypuknutia 
vojny sa rozhodol vrátiť do rodného Riv-
ne. Vo vlaku stretol 20-ročnú Irynu, ktorá 
ho presvedčila, aby s ňou emigroval do 
Poľska. Prišiel domov, zbalil si veci  do 
malého kufra a batoha a po pár dňoch 
sa so stále neznámou Irynou vybral do 
zahraničia. Ukrajinsko-poľské hranice 

prekročil na začiatku marca, tesne pred 
jeho osemnástymi narodeninami, preto-
že po nich by už Ukrajinu opustiť nesmel 
a mohol by byť povolaný do armády. Iry-
na má veľa medzinárodných kamarátov, 
u ktorých dva týždne prespávali. Potom 
sa im ale naskytla ponuka vycestovať na 
desaťdňový Erasmus+ do Gruzínska, pri-
čom transport, jedlo a ubytovanie sú pre-
platené Európskou úniou, a tak neváhali. 
Tam sme sa stretli.

Gruzínsko má veľa paralel s Ukrajinou. 
Dlhoročný konflikt s Ruskom, ruská invá-
zia v 2008 a dva separastické regióny. Aj 
z toho dôvodu bola podpora Ukrajincov 
v Gruzínsku obrovská. Ukrajinské vlajky 

a heslá Slava Ukrajine viseli na každom 
rohu a niekoľkokrát sa nám stalo, že keď 
miestni zistili, že naši priatelia sú z Ukra-
jiny, začali plakať alebo ich pozvali na 
pohár vína, kde sa o celej situácii poroz-
právali.  Desať dní sme spolu cestovali 
po Gruzínsku a dozvedali sa o sebe čoraz 
viac. Irynin otec dobrovoľne vstúpil do 
armády a obraňoval Irynino a Arthuro-
vo rodné mesto Rivne. Každý deň sme 
čítali správy a rozprávali sa o vojne, ale 
úprimne ma prekvapovalo, akí sú Arthur 
a Iryna vyrovnaní a dokážu si užívať život. 
To bolo však iba zdanie. Za mesiac vojny 
si obidvaja vybudovali mentálne obran-
né mechanizmy, ktoré im síce pomáhali 
zvládať každodenný život, niektoré z nich 
ale boli pre nich deštrukčné.

Po projekte sme spoločne leteli naspäť 
do Viedne. Arthur a Iryna mali pokračovať 
ďalej do Poľska, zmeškali ale let, a preto 
sa spontánne rozhodli, že budú stopovať 
do Bratislavy. Bola približne jedna hodina 
ráno, keď dorazili. Nemali ubytovanie ani 
peniaze na hotel, a tak sa spýtali náhod-
ného okoloidúceho, či náhodou nemôžu 
jednu noc prespať u neho na byte. Prvú 
noc na Slovensku teda strávili na byte 
v Dúbravke u Jara, 30-ročného vinára 
pôvodom zo Svätého Jura. Hneď na dru-
hý deň som ich išla po škole navštíviť. 
Iryna medzitým odišla do Viedne, kde 
je doteraz, a s Arthurom sme šli do asis-
tenčného centra pomoci pre Ukrajincov 
a Ukrajinky v Bratislave. Bola som skep-
tická, ako bude centrum v slovenských 
reáliách fungovať, napokon som ale bola 
príjemne prekvapená. Najskôr sa Arthur 
musel zaregistrovať na prízemí, kde do-
stal náramok, s ktorým mohol pokračo-
vať na druhé poschodie. Tam boli všetky 
služby a inštitúcie, ktoré zabezpečovali 
samotnú pomoc. Za pár minút si vybavil 

dočasný pobyt, dostal európsku simkar-
tu a mohol požiadať o ubytovanie, dávky 
v hmotnej núdzi alebo prácu. Do dvoch 
hodín sme boli vybavení. Keďže centrum 
zabezpečovalo ubytovanie v Gabčíkove, 
spoločnými silami sme cez známosti zo-
hnali dočasný byt v Petržalke. Momen-
tálne tam býva už týždeň. Medzitým bol 
niekoľkokrát pomáhať ako dobrovoľník  
v ukrajinskom centre ako prekladateľ  
a pomaly sa adaptuje na život na Sloven-
sku. Keďže nemá peniaze nazvyš a nechce 
ich pýtať od svojej mamy, ktorá je samoži-
viteľka, od budúceho týždňa nastupuje 
ako čašník do malej japonskej kaviarne 
v centre Bratislavy.  Arthur ešte nevie, 
čo bude robiť v budúcnosti. Plánuje pár 
mesiacov zostať v Bratislave a privyrobiť 
si. V najbližších dňoch si podá prihlášky 
na európske univerzity, pravdepodobne 
do Česka, Talianska alebo Holandska. Na 
Ukrajinu sa zatiaľ vrátiť neplánuje. Je to 
iba jeden zo státisicov Ukrajincov, ktorí 
kvôli vojne v posledných mesiacoch pri-
šli na Slovensko. Má čerstvých osemnásť  
a už teraz musí riešiť existenčné otázky 
ako sú strava, ubytovanie alebo práca. 
Zostal sám v Bratislave, zatiaľ čo jeho ro-
dina je stále na Ukrajine. Vrátiť sa nemô-
že, lebo by mohol byť povolaný do armá-
dy. Za posledné dva mesiace tak prežil 
viac kritických momentov ako za celý 
život dokopy. 

Solidarita voči Ukrajincom je na Slo-
vensku zatiaľ obrovská, s pribúdajúcim 
časom sa ale možno preklopí v averziu. 
Je preto potrebné pamätať na to, čím 
všetkým si milióny ľudí museli prejsť kvô-
li nezmyselnej a najmä neželanej vojne, 
ktorá sa nás dotýka viac, ako sme ochotní 
si pripustiť. A ktorá viac ako hranice štá-
tov prekračuje hranice ľudskosti. 

Nina Melicherová, oktáva

Príbeh Ukrajinca, ktorý migroval na Slovensko
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Naša bývalá pani učiteľka Anička Chládecká sa na 
dôchodku nenudí. Rozhodla sa pre dobrovoľnícku prá-
cu. Prečo? To sa dozviete v krátkom rozhovore.

Čo vás priviedlo k dobrovoľníctvu?
Miluj blížneho svojho ako seba samého - to je jedno 

z kresťanských prikázaní. K tomu nás viedli aj moji ro-
dičia, ktorí mne aj súrodencom okrem iného vštepovali  
aj myšlienku, že ak sa chceme ako spoločnosť niekam 
posunúť, nemôžeme myslieť len na seba. Pomáhať pre 
mňa znamená byť človekom. Pomoc ľudí spája a vytvá-
ra lepšie a krajšie prostredie, v ktorom žijeme. I ja som 

vo svojom živote mala veľmi ťažké obdobie, no našťas-
tie som pri sebe mala ľudí ochotných pomôcť. Preto 
si myslím, že “požičané sa má vracať”.  Už od 18. rokov 
som dobrovoľnou darkyňou krvi, pravidelne prispievam  
(i keď neveľkou sumou) do nadácie TA3, príležitostne aj 
do organizácie Ľudia ľuďom. Po tom, ako začala vojna 
na Ukrajine, cítila som potrebu pomôcť v rámci svojich 
možností aj ja. Pretože som už na dôchodku a voľného 
času mám dosť, registrovala som sa ako dobrovoľníč-
ka v organizácii Človek v ohrození (spolupracuje s ňou 
niekoľko rokov aj naša škola), vyplnila formulár a uvied-

la, akú formu pomoci ponúkam. Práve cez nich  som sa 
dostala aj k informácii, že Slovenský Červený kríž spolu  
s mestom hľadá dobrovoľníkov na železničnú stanicu  
v Žiline. A pretože Žilina je blízko, prihlásila som sa a as-
poň raz týždenne chodím pomáhať.

Ako prebieha vaša práca dobrovoľníčky?
Služba na  železničnej stanici spočíva v pomoci ľuďom 

z Ukrajiny, ktorí prestupujú na iný vlak, prípadne v Žiline 
ostávajú. Úlohou dobrovoľníka je pomôcť  vyplniť do-
tazník tým, ktorí ostávajú,  následne ich nasmerovať do 
krízového centra, pomôcť pri prestupe na vlak tým, ktorí 
cestujú ďalej, pomôcť im zorientovať sa, poskytnúť radu, 
dať usmernenie, ponúknuť vodu, občerstvenie, nakoľko 
niektorí čakajú na prestup aj 1-2 hodiny… Všetko sa to 
deje v úzkej spolupráci s mestskou políciou a Campom 
Žilina. 

Stretávate sa s najrôznejšími ľudskými príbehmi. 
Ktorý sa vás najviac dotkol?

Priznám sa, že vždy po návrate zo Žiliny potrebujem 
čas na “vstrebanie” toho, čo som videla a počula. Je to 
silný zážitok - pozorovať ľudí, ktorí vyzerajú presne tak 
ako ja, moja rodina či priatelia, ako si zbalili jeden kufor 
či tašku a celý svoj život, veľmi podobný ako ten, kto-
rý vedieme teraz my, zanechali za sebou a vydali sa do 
neistoty, len aby prežili. Áno, z Ukrajiny určite utekajú aj 
bohatí ľudia na drahých autách  (ako na to poukazujú 
mnohí kritici), ale tí si kupujú byty a nie sú odkázaní na 
záchytné centrá či pomoc dobrovoľníkov. No povedzme 
si úprimne - keby ktokoľvek z nás mal peniaze a milió-
nové auto, nechal by ho doma a utekal by s jedným 
ruksakom?! Na stanici sa stretávame predovšetkým  
s ľuďmi v dôchodkovom veku a s matkami s deťmi.  
A práve to sú tie najsilnejšie príbehy, najťažšie osudy…. 
Hlavne deťom sa snažíme pomôcť cez nejakú hru, hrač-
ku, pri ktorej pookrejú, zasmejú sa, zabudnú ta to, kde 
sú. A prostredníctvom detí sa dokážeme priblížiť aj k 
ich mamám. Keď vidia, že ich deti sa hrajú a sú v bez-
pečí, dokážu sa aspoň na chvíľu uvoľniť a porozprávať.  

Naposledy ma asi najviac “chytil za srdce” príbeh mamy  
a dcéry (cca dvanásťročnej). Mama biologička pracovala 
v nemocnici v laboratóriu, dcéra chce študovať farmá-
ciu. Utekali z Mariupoľa, tri dni cestovali vlakom, ktorý  
v niektorých úsekoch ostreľovali ruskí vojaci. Vtedy mu-
seli ležať na zemi a dúfať, že sa im podarí dostať do bez-
pečia. Pred Kyjevom zažili aj bombardovanie, vlak zastal, 
museli utekať do krytu. Doma zostal ich manžel a otec  
s 84-ročnou chorou mamou, ktorá odmietla opustiť svoj 
dom a syna...

Ste v kontakte s konkrétnym ľudským utrpením, 
ktoré spôsobila vojna. Napriek tomu vidíte, že mno-
hí ľudia celý problém zľahčujú či  stoja na strane 
agresora. Odkázali by ste im niečo?

“Pomáhať majú policajti, nie dobrovoľníci, .....  na debi-
lov, budete im pomáhať a ešte im budú dávať z našich 
peňazí, nech pokapú úplne v pohode.”

“Tá čvarga bude problém, treba zbroj, chrániť náš ľud.”
Nie, to nie sú slová  štamgastov z krčmy štvrtej ceno-

vej! Sú to komentáre pod žiadosťou o pomoc dobro-
voľníkov! Keď ich čítam, je mi do plaču a mám strach  
o budúcnosť  Slovenska. 

Uvedomujem si, že ľudia sú rôzni a aj na stresové situá-
cie reagujú rôzne, videli sme to aj v súvislosti s covidom. 
Tak ako vtedy bolo na sociálnych sieťach veľa odborní-
kov- epidemiológov, teraz je tam veľa odborníkov na 
medzinárodné vzťahy, vojnu či históriu.  Niektorí úplne 
negujú utrpenie ľudí, ktorí k nám idú v obave o svoj ži-
vot, a trochu sa žalujú, že u nás sa ľudia tiež majú zle, že 
sami máme málo. Málo? Skutočne? Málo budeme mať, 
až keď budeme stáť na stanici v Berlíne alebo v Londý-
ne s kufríkom MY. A vtedy,  dúfam, sa tam nájde nejaká 
Lucia, Danka, Martin, Juraj a veľa iných ľudí, ktorí budú 
k nám podobne láskaví, ako sme teraz my k tým, ktorí 
to potrebujú.  Pretože dobro sa dobrom násobí. Preto 
prosím, iba buďme ľuďmi.

-red-

Pomáhať pre mňa znamená byť človekom

16. 3. 2022 bolo Divadlom v Púchove 
usporiadané stretnutie regionálnych au-
torov. Bola to veľmi zaujímavá a príjemná 
akcia, na ktorú sme boli pozvaní aj my – 
študenti gymnázia. Stretli sme sa vlastne 
dve generácie, ktoré v sebe uchovávajú 
lásku k literárnej tvorbe, či už je to poé-
zia alebo próza. V prvej časti programu 
sme sa navzájom „okukávali“ my tvorco-
via medzi sebou, popozerali sme svoju 
tvorbu a viedli sme družné diskusie  či 
vymieňali zaujímavé myšlienky a skúse-
nosti. Hlavne my mladší sme ocenili túto 
možnosť. 

V druhej časti nás gymnazistov pán ria-

diteľ divadla po jednom predstavil a ka-
ždý sme odprezentovali niečo zo svojej 
tvorby. Boli sme šiesti: Kristína Staníková, 
Sára Struňáková, Martina Pevná, Ema 
Boleková, Katarína Ulčáková a Adam Ger-
schdorf. Potom prebiehala beseda s tými 
skúsenejšími a to boli Emília Šipulová, Lu-
cia Bršiaková, Eva Huťová a Jaroslav Mar-
tiš. Každý povedal niečo o sebe, svojich 
inšpiráciách a samotnej tvorbe. Počas 
celej akcie nám krásne spríjemnili chvíle 
aj žiaci ZUŠ svojimi milými vstupmi. A tak 
sa podarilo skĺbiť do jedného popoludnia 
príjemné s užitočným.

Kristína Staníková, sekunda

Stretnutie  dvoch generácií 
regionálnych spisovateľov 

Poslaním ocenenia sTOPa je upozor-
niť verejnosť na výnimočných ľudí a 
subjekty, ktoré svojou prácou pomáha-
jú vytvárať pozitívne prostredie pre ži-
vot mládeže v každom kraji Slovenska 
svojim aktívnym prístupom. Cieľom 
ocenenia je zviditeľnenie aktívneho 
občianstva a participácie. Tento rok sa 

konalo na radnici v Banskej Bystrici. 
Názov ocenenia v sebe nesie my-

šlienku zanechania stopy aktivitou či 
angažovanosťou. Toto oceňovanie sa 
udeľuje v piatich kategóriách a v minu-
losti bol ocenený aj mládežnícky parla-
ment či pani primátorka. Tento rok boli 
na ocenenie v kategórii Aktívny mlá-

dežník nominované Radou 
mládeže Trenčianskeho kra-
ja dve dievčatá z Púchova. 
Toto ocenenie dostali  naša 
žiačka z kvinty Jessica Dr-
gová a Nina Klobučníková, 
ktorá v kategórii aj vyhrala.

Nina hovorí: ,,Veľmi si 
vážim toto ocenenie. Keď-
že dobrovoľníctvo robím 
už dlho, potešilo ma, že si 
niekto moju aktivitu všimol. 
Na moje veľké prekvapenie 
som svoju kategóriu vyhra-
la a bol vo mne neskutoč-
ný pocit eufórie, veľmi si to 
cením a v dobrovoľníctve  
a aktivitách budem pokra-
čovať aj naďalej, pretože sú 
to veci, ktoré ma napĺňajú.”

Srdečne blahoželá-
me. 

Aj Púchovčania zanechávajú 
sTOPu v spoločnosti
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V prvý marcový týždeň sa päť štu-
dentov Gymnázia Púchov Nina Jan-
dušíková (III.A), Zuzana Kanderková 
(III.A), Ema Kridlová(sexta), Kristián 
Rúček (sexta) a Marián Harnádek (sep-
tima) spoločne s pani učiteľkami Cva-
chovou a Brtišovou zúčastnili druhého 
medzinárodného stretnutia v projek-
te ,,Generácia udržateľnosti“ spolu 
s ďalšími  študentami a ich učiteľmi  
z Chorvátska, Litvy, Grécka a Talianska 
v chorvátskom Čakovci.

Hneď po našom príchode na gymnázi-
um v Čakovci sme tak ako ostatné zúčast-
nené krajiny v angličtine odprezento-
vali náš príspevok na tému ,,Nakladanie  
s odpadom“.

Neskôr sme navštívili firmu Humana 
Nova, kde sme videli, ako sa spracováva-
jú staré látky a oblečenie, ktoré sa neskôr 
dostávajú na pulty second-handov a tým 
sa situácia s nadbytkom oblečenia stáva 
únosná.

V Čakovci sme tiež navštívili múzeum 
nehmotného dedičstva „Međimurská 
pokladnica“, kde sme sa dozvedeli viac o 
regióne, v ktorom sa Čakovec nachádza,  
o jeho histórii, významných osobnos-
tiach a udalostiach, ktoré sú s týmto re-
giónom späté.

V utorok sme zamierili do historického 
mestečka Ogulin a jeho okolia. Navštívili 
sme tam rozprávkovú dedinku Rastoke, 

kde vodopády padajú pomedzi domy 
miestnych obyvateľov a popoludnie sme 
strávili na Plitvických jazerách - v najväč-
šom, najznámejšom a turistami z celého 
sveta najnavštevovanejšom národnom 
parku v Chorvátsku. Bonusom bol sneh  
a zamrznuté vodopády, ktoré dali tomu-
to miestu naozaj nezvyčajnú, no úchvat-
nú atmosféru.

Ogulin je právom hrdý na miestne 
múzeá -  ,,Ivanin dom rozprávok“  a ,,Ogu-
linské múzeum dedičstva“. V prvom sme 
sa zoznámili so slávnou chorvátskou spi-
sovateľkou pre deti - Ivanou Brličovou-
-Mažuraničovou. Na stenu s menami sláv-
nych spisovateľov sme pridali aj nášho 
slávneho rozprávkara Pavla Dobšinského 
a zoznámili sme sa aj s tajomným du-
chom, ktorý nám presne ukázal, na aké 
rozprávkové monštrum sa podobáme.  
V druhom múzeu sme sa dozvedeli viac 
o histórií Ogulinu, o zvykoch, o slávnych 
osobnostiach, ktoré sa tam narodili aj  
o významných udalostiach, ktoré sa stali, 
či už priamo v meste alebo v okolí mesta. 
Napríklad neďaleko mesta sa v deväťde-
siatych rokoch minulého storočia odo-
hralo niekoľko bitiek chorvátsko-srbskej 
vojny a jedna časť múzea je venovaná 
práve tejto smutnej a významnej udalos-
ti. Popoludnie sme strávili v medzinárod-
ných pracovných skupinách. Pracovali 
sme na  projektových úlohách o ochra-

ne životného prostredia. 
Výsledkami našej práce 
boli plagáty, prezentácie, 
videá a brožúrky. 

Večer sa konala tzv. 
,,swap party“. Každý z nás 
musel priniesť z domu 
jeden kúsok oblečenia, 
ktorý už nenosí, ale je 
stále nositeľný a potom 
si každý vybral jeden ta-
kýto kus oblečenia, ktorý 
doniesol niekto iný. Taká-
to výmena nám ukazuje, 
ako sa dá pracovať s oblečením, ktoré už 
síce nenosíme, no to neznamená, že ho 
hneď musíme vyhodiť a že aj takto môže-
me prispievať k udržateľnosti.

Veľmi inšpiratívnym príkladom život-
ného štýlu bez odpadov bola návšteva 
jedinečnej perma-farmy Bogata Šuma. 
Jej holandskí majitelia  nám vysvetlili aj 
ukázali, ako môže prosperovať malé per-
makultúrne hospodárstvo, ktoré funguje 
na princípe rešpektovania prirodzených 
vzorov prírody. V Záhrebe sme na námes-
tí Bana Josipa Jelačiča sme neobišli Zá-
hrebskú katedrálu, ktorá je chorvátskou 
najväčšou a najznámejšou kultúrno-his-
torickou pamiatkou.

Piatok sme strávili vo veľkej modernej 
eko-firme Tehnix, ktorá sídli neďaleko 
Čakovca. Firma Tehnix je nielen chorvát-

skym, ale aj európskym lídrom v spraco-
vávaní odpadu najmodernejšími techno-
lógiami a zariadeniami. 

Pracovný medzinárodný týždeň sme 
ukončili odprezentovaním našich prác, 
ku ktorým sme zbierali podklady počas 
celého nášho pobytu. Spoločne sme vy-
tvorili niekoľko príkladov dobrej praxe  
o tom, ako nakladať s odpadom, ako 
minimalizovať jeho tvorenie, ako triediť 
a kde všade nájsť nové možnosti jeho 
spracovania.

Ani sme sa nenazdali a bol čas odísť. 
S našimi zahraničnými rovesníkmi sme 
strávili super týždeň a na konci nám bolo 
ľúto, že odchádzame. Na záver sa chceme 
poďakovať pani učiteľke Brtišovej a pani 
učiteľke Cvachovej za tento úžasný, uži-
točný a inšpiratívny erazmovský týždeň .

Ema Kridlová, sexta

Erasmus + „Generation of Sustainability“

V polovici marca sme sa so spolužiač-
kou Mirkou Kubičárovou a pani učiteľkou 
Balalovou  vybrali na trojdňové školenie 
do Česka. Po viac ako siedmich  hodinách 
cesty vlakom a štyroch prestupoch sme 
dorazili do Broumova, stredne veľké-
ho mesta, ktoré ukrýva veľa prírodných  
a historických pamiatok. Jednou z nich je 
aj kláštor, v ktorom sme boli ubytované. 
Áno, štyri dni sme bývali v kláštore, ktorý 
sme si zamilovali. Má viac než 400 izieb, 
nádhernú knižnicu a dychberúci kostol. 
Objekt kláštora lemuje veľká záhrada.

Neprišli sme však obdivovať iba kláštor. 
Vďaka organizácii Živá voda sme sa moh-
li zúčastniť školenia, ktoré sa zaoberalo 
vysychaním a odvodňovaním našej kra-
jiny. Zistili sme, že situácia je veľmi zlá. 
Nielen v Česku, ale aj na Slovensku ročne 
ubudne enormné množstvo vody. Ešte 
horšie je to, že sa stráca nielen voda, ale 

aj orná pôda. Hoci sme na vode a pôde 
závislí, my sme dôvodom, prečo miznú. 
Kosenie trávy, utužená pôda, monokul-
túra, ťažké agrotechnické stroje či pokla-
danie trubiek do polí, toto všetko je iba 
zlomok činov človeka, ktorých dôsledok 
je poškodenie vodného režimu. Práve 
na tomto školení sme sa dozvedeli, ako 
tomu zabrániť. V aplikácií QGIS sme sa 
naučili pracovať s mapami a vyznačo-
vať územie. Neskôr sme vyšli do prírody  
a s mobilnou aplikáciou QFIELD sme 
štyri hodiny mapovali pole a zaznačo-
vali eróziu či negatívne javy, ktoré môžu 
viesť k odvodňovaniu. Údaje z QFIELD-u 
neskôr premietnete do QGIS-u a môže-
te navrhnúť riešenia, ako udržať vodu  
v krajine napríklad vykopaním mokrade 
či zalesnením územia.

Do projektu Mladá generácia sme sa 
zapojili spoločne s gymnáziom z čes-

kého Náchoda. Budúci rok 
máme na našej škole vytvoriť 
školský tím a spoločne zma-
povať územie, ktoré môže 
byť dôvodom odvodňovania 
našej krajiny. Mapovanie je 
skutočne zábavné a v apli-
kácií existuje  neobmedzené 
množstvo možností, ako kra-
jinu vylepšiť. Veríme, že spo-
ločne sa nám podarí zadržať  
v našej krajine vodu a tým 
zaručiť lepšiu budúcnosť, v 
ktorej budeme žiť.   

Sandra Kindernajová, 
kvinta

    V roku 2020 sa nikomu ani len nesní-
valo o tom, že by mohla byť taká ,,dôleži-
tá“ skúška ako maturita zrušená. V tomto 
roku sa zase nikomu nesnívalo, že po 
dvoch rokoch online „chodenia“ do škôl  
skúška dospelosti nakoniec bude - a to  
v nezmenenej forme.

Z ministerstva školstva sme boli opa-
kovane ubezpečovaní, že sťažené  pod-
mienky nášho štúdia nám budú zohľad-
nené. Obsah maturitnej skúšky bol podľa 
ministerstva preverovaný pätnástimi od-
borníkmi, ktorí  konštatovali,  že všetky 
špecifiká covidovej doby sú  v tejto skúš-
ke zohľadnené. Samozrejme, tak typicky 
slovensky sme  narazili na realitu. To, čo 
nám ministerstvo nepovedalo, bolo to, že 
odborníci sa rozhodli, že testy, priprave-
né pôvodne na predpandemickú matu-
ritnú skúška ešte v roku 2020, by nemali 
vyjsť nazmar a mali by byť využité v ce-
lom rozsahu v roku 2022. Iba tak si viem 
vysvetliť, že maturitné testy, ktoré sme 
vypracovávali  v rámci našej maturitnej 
skúšky, boli s dátumom 2020.

To, že testy boli ,,podpásovka“ znelo 
zo všetkých strán - od profesorov cez 
študentov daných stredných škôl, až 
po vyjadrenia na sociálnych  sieťach. Po 
cvičnom vypracovaní väčšiny maturit-
ných testov za posledných desať rokov sa 
mi javil tohtoročný test z angličtiny ako 
najťažší. 

Maturitná skúška by mala pripraviť 
študentov na to, že podobné skúšky 
budú zažívať na vysokých školách, ale 
aj v živote. Skúška dospelosti by  ne-
mala študentov  oklamať, demotivovať   
a znechutiť. Bohužiaľ, maturitná skúška   
z roku 2022 nebola z pohľadu  maturantov  
nastavená tak, aby v nej ukázali, čo vedia, 
ale aby ich nachytala na tom, čo nevedia.  
A takýto neprofesionálny prístup je je-
den z hlavných dôvodov, prečo toľko 
mladých ľudí radšej volí štúdium a život  
v zahraničí. Keďže v našej krajine je tole-
rované klamať, podvádzať a zavádzať len 
našim politikom, nám maturantom  neo-
stáva  nič iné, len šprtať, šprtať a šprtať.  

Andrej Pajtáš, oktáva

„Konečne“ maturitaMladá generácia proti suchu

Redakčná rada: Sandra Kindernajová, Jessica Drgová, Kristína Staníková, Timotej Fabok, Terézia Srogončíková, Ema Kridlová, Emma Maceková, Tamara Budayová, 
Nina Melicherová, Lucia Panáčková, Adam Gerschdorf, Sára Struňáková. Odborný dozor: Martina Boleková. Vyšlo v apríli 2022 ako súčasť Púchovských novín.
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Súčasná doba je veľmi ťažká, ubíjajúca, depresívna. Súčasná doba je veľmi ťažká, ubíjajúca, depresívna. 
Už dva roky len samé zákazy, príkazy, obmedzenia.  Už dva roky len samé zákazy, príkazy, obmedzenia.  
A do toho ešte vojna, s ktorou prichádza zdražovanie A do toho ešte vojna, s ktorou prichádza zdražovanie 
potravín, energií, obava zo straty zamestnania, inflá-potravín, energií, obava zo straty zamestnania, inflá-
cia, ktorej výšku ani nevieme odhadnúť. Toto všetko cia, ktorej výšku ani nevieme odhadnúť. Toto všetko 
sa odráža na duši človeka, na duši, ktorá túži po po-sa odráža na duši človeka, na duši, ktorá túži po po-
hladení, upokojení. Ku tomuto cieľu prispieva veľkou hladení, upokojení. Ku tomuto cieľu prispieva veľkou 
mierou kultúra a zvlášť divadlo. Ľudia sa už nevedeli mierou kultúra a zvlášť divadlo. Ľudia sa už nevedeli 
dočkať, kedy opäť si budú môcť oddýchnuť, zabaviť dočkať, kedy opäť si budú môcť oddýchnuť, zabaviť 
sa, prísť na iné myšlienky. Preto treba oceniť počin DS sa, prísť na iné myšlienky. Preto treba oceniť počin DS 
Makyta, ktorý napriek ťažkostiam súvisiacich s pan-Makyta, ktorý napriek ťažkostiam súvisiacich s pan-
demickými opatreniami uviedol premiéru divadel-demickými opatreniami uviedol premiéru divadel-
nej hry autora Maxa Frischa Biderman a podpaľači. nej hry autora Maxa Frischa Biderman a podpaľači. 
Herecké výkony potvrdili, že súbor má nato, aby sa Herecké výkony potvrdili, že súbor má nato, aby sa 
úspešne popasoval aj s takto náročnou hrou.úspešne popasoval aj s takto náročnou hrou.

Zároveň však vyslovujem svoj vlastný názor na ten-Zároveň však vyslovujem svoj vlastný názor na ten-
to počin. Keby som sa bol mohol vyjadriť k výberu to počin. Keby som sa bol mohol vyjadriť k výberu 
hry a jej inscenovaniu v súčasnej dobe, bol by som hry a jej inscenovaniu v súčasnej dobe, bol by som 
kategoricky proti. Divák bol pozvaný na komédiu  kategoricky proti. Divák bol pozvaný na komédiu  
a takto naladený na premiéru aj prišiel. Nevedel však, a takto naladený na premiéru aj prišiel. Nevedel však, 
že nepôjde o žiadnu komédiu, ale riešenie spoločen-že nepôjde o žiadnu komédiu, ale riešenie spoločen-
sky  filozofických tém (zo statusu Anny Kompasovej sky  filozofických tém (zo statusu Anny Kompasovej 
na facebooku). Za pravdu jej dáva aj veta z buletinu: na facebooku). Za pravdu jej dáva aj veta z buletinu: 
„Dialógy sú vytvorené na napätí, ktoré spočíva v ne-„Dialógy sú vytvorené na napätí, ktoré spočíva v ne-
súlade medzi tým, čo má človek očakávať, a tým, čo súlade medzi tým, čo má človek očakávať, a tým, čo 
sa v skutočnosti deje.“ Preto je na mieste tvrdiť, že sa v skutočnosti deje.“ Preto je na mieste tvrdiť, že 
hra je viac absurdnou drámou ako komédiou. Herci hra je viac absurdnou drámou ako komédiou. Herci 
si nemohli pomôcť vtipnými skečmi, gagmi či inými si nemohli pomôcť vtipnými skečmi, gagmi či inými 
komediálnymi prvkami. Predpokladom bolo doko-komediálnymi prvkami. Predpokladom bolo doko-
nalé ovládanie textu. Lenže pozorný divák postrehol, nalé ovládanie textu. Lenže pozorný divák postrehol, 
minimálne v dvoch prípadoch, že neovládanie textu minimálne v dvoch prípadoch, že neovládanie textu 
narušilo plynulosť a myšlienkovosť dialógov. Snaha narušilo plynulosť a myšlienkovosť dialógov. Snaha 
nahradiť ich svojimi slovami nebola najšťastnejším nahradiť ich svojimi slovami nebola najšťastnejším 
riešením. riešením. 

Za výber hry a jej realizáciu je vždy zodpovedný Za výber hry a jej realizáciu je vždy zodpovedný 
režisér. A tu mal Ľubo Bukový, ktorý bol režisérom, režisér. A tu mal Ľubo Bukový, ktorý bol režisérom, 
brať do úvahy, či uvedenie takéhoto druhu hry je  brať do úvahy, či uvedenie takéhoto druhu hry je  
v súčasnej dobe vhodné. Nezamýšľam sa len sám, v súčasnej dobe vhodné. Nezamýšľam sa len sám, 

ponúkam autentické hlasy divákov ihneď po pre-ponúkam autentické hlasy divákov ihneď po pre-
miére: “Išla som sa zabaviť a odchádzam ako zbitá, miére: “Išla som sa zabaviť a odchádzam ako zbitá, 
...mala som z toho zimomriavky, ale keby som chcela ...mala som z toho zimomriavky, ale keby som chcela 
povedať obsah, tak vôbec neviem, o čo išlo, ...neve-povedať obsah, tak vôbec neviem, o čo išlo, ...neve-
dela som sa dočkať konca, ...aj keď herecké výkony dela som sa dočkať konca, ...aj keď herecké výkony 
boli dobré, hra ma nebavila“. To je len časť hodnote-boli dobré, hra ma nebavila“. To je len časť hodnote-
ní, ktoré mali jedno spoločné: herecké výkony dobré, ní, ktoré mali jedno spoločné: herecké výkony dobré, 
ale výber hry v súčasnosti veľmi nevhodný. Samo-ale výber hry v súčasnosti veľmi nevhodný. Samo-
zrejme pripúšťam, že niekto môže mať aj iný názor. zrejme pripúšťam, že niekto môže mať aj iný názor. 
Ešte jedna vec ma zmiatla, keď režisér uviedol ako Ešte jedna vec ma zmiatla, keď režisér uviedol ako 
technické obohatenie videoprojekciu, v ktorej ob-technické obohatenie videoprojekciu, v ktorej ob-
liekol do požiarnických uniforiem protagonistov hry  liekol do požiarnických uniforiem protagonistov hry  
a nechal ich „zborovo recitovať“ slová, ktorým sa  a nechal ich „zborovo recitovať“ slová, ktorým sa  
z polovice nedalo rozumieť pre zlú nahrávku, čo pô-z polovice nedalo rozumieť pre zlú nahrávku, čo pô-
sobilo kontraproduktívne. V niektorých miestach hry, sobilo kontraproduktívne. V niektorých miestach hry, 
ktoré podfarbovala hudba, by som volil tichšiu hud-ktoré podfarbovala hudba, by som volil tichšiu hud-
bu, aby neprekrývala dôležité texty. bu, aby neprekrývala dôležité texty. 

Páčila sa jednoduchosť a strohosť scény, ktorá na-Páčila sa jednoduchosť a strohosť scény, ktorá na-
vodzovala o čo v hre vlastne pôjde o slabosť človeka vodzovala o čo v hre vlastne pôjde o slabosť človeka 
postaviť sa tvárou tvár zlu, zvýrazniť nepodstatnosť postaviť sa tvárou tvár zlu, zvýrazniť nepodstatnosť 
hmotných vecí. Nápadité bolo riešenie izby bytu  hmotných vecí. Nápadité bolo riešenie izby bytu  
a podkrovia nad ňou. V izbe sa prezentoval rafino-a podkrovia nad ňou. V izbe sa prezentoval rafino-
vaný podvodník s prípravkom proti plešatosti, ktorý vaný podvodník s prípravkom proti plešatosti, ktorý 
zdanlivo vedie bezúhonný život malomeštiaka, ale zdanlivo vedie bezúhonný život malomeštiaka, ale 
pri konfrontácii s podpaľačmi práve v podkroví je pri konfrontácii s podpaľačmi práve v podkroví je 
úplne bezbranný a vydaný im na milosť. Miesto toho úplne bezbranný a vydaný im na milosť. Miesto toho 
aby konal a zabránil vznikajúcemu zlu, prejavil sa ako aby konal a zabránil vznikajúcemu zlu, prejavil sa ako 
strachom ovládaný zbabelec. Prichádza však aj tretia strachom ovládaný zbabelec. Prichádza však aj tretia 
podoba Bidermanna chladnokrvného a cynického podoba Bidermanna chladnokrvného a cynického 
pri stretnutí s vdovou po samovražde pracovníka, pri stretnutí s vdovou po samovražde pracovníka, 
ktorého vyhodil z práce. So všetkými troma poloha-ktorého vyhodil z práce. So všetkými troma poloha-
mi sa veľmi dobre popasoval Peter Pantúček v hlav-mi sa veľmi dobre popasoval Peter Pantúček v hlav-
nej úlohe pána Bidermanna. Výborne mu sekundo-nej úlohe pána Bidermanna. Výborne mu sekundo-
vala Alena Hudáková v úlohe jeho manželky Babety, vala Alena Hudáková v úlohe jeho manželky Babety, 
ktorá opäť potvrdila, že z nej rastie skvelá herečka, ktorá opäť potvrdila, že z nej rastie skvelá herečka, 
ktorá sa vie prezentovať v rôznych hereckých polo-ktorá sa vie prezentovať v rôznych hereckých polo-
hách. Tentokrát vystrašenej, zároveň však dobrosr-hách. Tentokrát vystrašenej, zároveň však dobrosr-
dečnej ženy. Výtvarne jej výkon podporili veľmi vkus-dečnej ženy. Výtvarne jej výkon podporili veľmi vkus-

né šaty, ktoré boli harmonicky zladené s elegantným né šaty, ktoré boli harmonicky zladené s elegantným 
oblekom jej manžela. oblekom jej manžela. 

Veľmi zaujímavou dvojicou boli podpaľači v poda-Veľmi zaujímavou dvojicou boli podpaľači v poda-
ní Petra Bednára a Juraja Luhového. Z návratu Juraja ní Petra Bednára a Juraja Luhového. Z návratu Juraja 
Luhového a jeho výkonu sa tešia všetci v súbore. Luhového a jeho výkonu sa tešia všetci v súbore. 
Obaja „podpaľači“ vniesli do hry cez spomienky na Obaja „podpaľači“ vniesli do hry cez spomienky na 
svoje detstvo obraz formujúceho sa aktuálneho zla, svoje detstvo obraz formujúceho sa aktuálneho zla, 
ktorého aj človek zodpovedný sám za seba sa musí ktorého aj človek zodpovedný sám za seba sa musí 
obávať. Chvalabohu, že v hre sa objavila aj slúžka  obávať. Chvalabohu, že v hre sa objavila aj slúžka  
v podaní Maťky Drábikovej, ktorej sa drobnými kreá-v podaní Maťky Drábikovej, ktorej sa drobnými kreá-
ciami podarilo vylúdiť úsmev na tvár diváka. Myslím ciami podarilo vylúdiť úsmev na tvár diváka. Myslím 
si však, že úloha anjela a zároveň policajta je boha-si však, že úloha anjela a zároveň policajta je boha-
pustým plytvaním hereckého kumštu Petry Pobeža-pustým plytvaním hereckého kumštu Petry Pobeža-
lovej, ktorý neraz dokázala či už v divadle alebo na lovej, ktorý neraz dokázala či už v divadle alebo na 
televíznych obrazovkách. televíznych obrazovkách. 

Čo povedať na záver? Sám autor niekoľkokrát text Čo povedať na záver? Sám autor niekoľkokrát text 
upravoval, aby tak reagoval na aktuálne dianie v Eu-upravoval, aby tak reagoval na aktuálne dianie v Eu-
rópe. Nekritizoval však konkrétnu politickú moc, ide-rópe. Nekritizoval však konkrétnu politickú moc, ide-
ológiu, vodcu. Skĺzol iba k filozofovaniu. Sústredil sa ológiu, vodcu. Skĺzol iba k filozofovaniu. Sústredil sa 
viac na občiansku zodpovednosť a neschopnosť člo-viac na občiansku zodpovednosť a neschopnosť člo-
veka reagovať na to, čo sa okolo neho deje a ovplyv-veka reagovať na to, čo sa okolo neho deje a ovplyv-
ňuje ho. Všetko necháva na človeka, ktorý by mal  ňuje ho. Všetko necháva na človeka, ktorý by mal  
reagovať na prichádzajúce zlo a predchádzať mu. reagovať na prichádzajúce zlo a predchádzať mu. 
Čo je však tým zlom? Pandémia, parlamentné voľby,  Čo je však tým zlom? Pandémia, parlamentné voľby,  
vojna, inflácia, zdražovanie cien potravín a energií, vojna, inflácia, zdražovanie cien potravín a energií, 
nezamestnanosť, chudoba...? Každý človek má v ru-nezamestnanosť, chudoba...? Každý človek má v ru-
kách pomyselné „zápalky“. Mal by si vždy rozmyslieť, kách pomyselné „zápalky“. Mal by si vždy rozmyslieť, 
kedy ich použiť. Mal by zlu predchádzať. Súčasnosť kedy ich použiť. Mal by zlu predchádzať. Súčasnosť 
však ukazuje, že za niektoré zlo ani ten najzodpo-však ukazuje, že za niektoré zlo ani ten najzodpo-
vednejší človek nemôže. Ale napriek tomu vzdať sa vednejší človek nemôže. Ale napriek tomu vzdať sa 
nesmie! nesmie! 

P.S. Aj profesionálne divadlá si uvedomili, že v sú-P.S. Aj profesionálne divadlá si uvedomili, že v sú-
časnej dobe treba diváka odviesť od každodenných časnej dobe treba diváka odviesť od každodenných 
obáv a zabaviť ho, vrátiť mu úsmev na tvár aj za cenu obáv a zabaviť ho, vrátiť mu úsmev na tvár aj za cenu 
komédií „horná dolná“. Keď bude vhodná doba, bude komédií „horná dolná“. Keď bude vhodná doba, bude 
sa dať ukázať aj iný druh umenia. sa dať ukázať aj iný druh umenia. 

Vladimír Gabčo, dlhoročný člen DS MakytaVladimír Gabčo, dlhoročný člen DS Makyta

Covidová premiéra divadelného súboru Makyta
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SLNEČNÉSLNEČNÉ
        OKULIARE        OKULIARE

DIOPTRICKÉ 
DIOPTRICKÉ 

77 EUR77 EUR

POLARIZOVANÉ
POLARIZOVANÉ 

OD  45 EUR45 EUR

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV 

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

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:19.4.
Polievka: Šošovicová na kyslo 
1. Cestoviny penne s kuracím mäsom  
a brokolicou 
2. Rizoto z bravčového mäsa, uhorka
Streda: 20.4.
Polievka: Kelová s klobáskou 
1. Hamburgské bravčové pliecko, 
kysnutá knedľa
2. Morčacie prsia so šunkou a syrom, 
dusená ryža
Štvrtok:21.4.
Polievka:  Gulášová 
1. Belehradské bravčové karé, zemiaky
2. Štefanská hovädzia pečienka s vajíč-
kom, dusená  ryža
Piatok: 22.4.
Polievka: Ružičková so zemiakmi 
1. Kurací stehenný steak na smotane so 
šampiónmi, dusená ryža
2. Husárska bravčová roláda, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 19.4. 
Polievka: Hovädzí vývar s krupicovými 
haluškami, chlieb 
1. Prírodný kurací plátok, ryža, uhorka
2. Bratislavské cestovinové rizoto so 
zeleninou, syr
3. Zeleninový šalát s grilovaným kuracím 
mäsom, dresing, pečivo
Streda: 20.4. 
Polievka: Špenátová s vajíčkom, chlieb
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Zapekané cukety s mäsom a syrom, 
varené zemiaky
3. Zeleninový šalát „Hradisko“, pečivo
Štvrtok: 21.4. 
Polievka: Hŕstková s údeným mäsom, 

1. Morčací závitok so syrom a šunkou, 
opekané zemiaky, kyslá uhorka
2. Bryndzové halušky so slaninkou, 
zákvas
3. Zeleninový šalát s kuracími nugetka-
mi, dresing, pečivo
Piatok: 22.4. 
Polievka: Zeleninová so zemiakmi, 
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Dukátové buchtičky s krémom
3. Cestovinový šalát so zeleninou  
a lososom
4. Pizza podľa vlastného výberu
SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 19.4.
Zemiaková nakyslo s vareným vajíčkom,
Lekvárové pirohy s makovou omáčkou 
Mletý br. rezeň so syrom, zemiakové 
pyré, čalamáda 
Streda: 20.4.
Hrachová s párkom, chlieb 
Bryndzové halušky so slaninkou 
Bravčové soté s tarhoňou, kyslá uhorka 
India: Kuracie mäsko BHUNA, maslový 
chlieb Naan, miešaný zeleninový šalát 
Štvrtok: 21.4.
Zeleninová s drožďovými haluškami 
Zemiaková baba s krúpkami a údeným 
mäsom, kyslé mlieko 
Kurací Gordon bleu, varené zemiaky, 
uhorkový šalát 
Thajské: Bravčové mäsko GREEEN CURRY, 
basmati ryža na pare 
Piatok: 22.4.
Kulajda, chlieb 
Zeleninový šalát s vyprážanými camem-
bertovými kúskami, dresing 
Mäsko 2 farieb ( br. panenka/kuracie )  
s nivovou omáčkou, opekané zemiaky 
India: Kuracie mäsko DHABA, cesnakový 
chlieb Naan, zeleninový šalát 
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Hokej

Extraliga dorast
Extraligoví dorastenci MŠK Púchov cestovali  

v týždni do Košíc, kde pokračuje ich snaha o de-
finitívnu príslušnosť k elitnej štvorke súťaže. Naj-
lepšie štyri mužstvá totiž budú bojovať o sloven-
ský dorastenencký majstrovský titul, play off sa  
v tomto roku nehrá. V prvom stretnutí v Košiciach 
Púchovčania svojho súpera prestrieľali takmer 
dvojnásobne, napokon však získali po prehre  
v nájazdoch iba jediný bod. V druhom stretnutí 
už dokázali dorastenci MŠK Púchov svoju hernú 
prevahu zužitkovať už v prvých dvoch tretinách, 
kedy si vytvorili štvorgólový náskok. V záverečnej 
tretine dovolili domácim už iba kozmeticky upra-
viť výsledok. 

Púchovčania majú pred sebou ešte dohráv-
ky. Napriek tomu, že sú na druhej priečke, v boji  
o elitnú štvorku bude dôležitý každý bodík. 

Dohrávka 47. kola: 
HC Košice – MŠK Púchov 2:1 sn (0:0, 0:0, 1:1, 

0:0), 49. Havadej (Valent, Kimák) – 44. Pobežal 
(Kováčik, Lazkov)

Strely: 25/43, presilovky: 3/1 – 6/0, rozhodcovia: 
Smerek, Varga, Valachovič

Zostava MŠK Púchov: 
Racko – Kohutiar, Lezzani, Mavrin, Svinčák, Ková-

čik, Lazkov, F. Pobežal, Hajas, Hudík, Vráblik, Bobík, 
Hazala, Pišoja, M. Pobežal, Baroš, Brežný, Škultéty, 
tréner Miroslav Nemček

Dohrávka 48. kola: 
HC Košice – MŠK Púchov 1:4 (0:1, 0:3, 1:0), 3. F. 

Pobežal (Lazkov, Lezzani), 24. Lazkov (M. Pobežal, 

Kováčik), 35. Kováčik (Lazkov, M. Pobežal). 40. F. 
Pobežal (Lazkov, M. Pobežal)

Strely: 22/40, presilovky: 3/0 – 4/1, rozhodcovia: 
Korba, Janiga, Tomáš 

Zostava MŠK Púchov: 
Racko – Kohutiar, Lezzani, Mavrin, Svinčák, Ková-

čik, Lazkov, F. Pobežal, Hajas, Hudík, Vráblik, Bobík, 
Hazala, Pišoja, M. Pobežal, Baroš, Brežný, Škultéty, 
tréner Miroslav Nemček
1. Slovan 47 33 6 1 7 203:88 112
2. MŠK Púchov 46 29 4 3 10 151:92 98
3. Nitra 46 28 6 1 11 177:113 97
4. Poprad 49 31 0 3 15 206:112 96
5. B. Bystrica 47 26 5 6 10 184:113 94
6. Zvolen 48 25 4 5 14 175:126 88
7. Michalovce 47 23 5 4 15 184:122 83
8. Trenčín 49 21 4 8 16 196:147 79
9. Skalica 46 16 6 2 22 154:192 62
10. Košice 44 11 6 4 23 124:177 49
11. Žilina 47 12 1 5 29 107:189 43
12. Trnava 49 11 3 2 33 117:210 41
13. Martin 45 8 2 6 29 105:212 34
14. Sp. N. Ves 46 2 0 2 42 72:262 8

Program dohrávky 31. kola:
MŠK Púchov – MHKM Skalica (23. 4. o 14.00), 

Zvolen – Trenčín, Michalovce – Žilina
Program dohrávky 32. kola:
MŠK Púchov – MHKM Skalica (24. 4. o 10.00), 

Spišská Nová Ves – Martin, Nitra – Banská Bystrica, 
Zvolen – Trenčín, Trnava – Košice, Michalovce - Ži-
lina

Liga kadetov
20. kolo: 
Ružinov Bratislava – MŠK Púchov 5:0 kontu-

mačne, Slovan Bratislava – Nitra 9:3, Gladiators 
Trnava – Skalica 16:1, Trenčín – Senica 7:0

21. kolo: Senica – Slovan Bratislava 4:13, Nitra – 
Ružinov Bratislava 2:2
1. Slovan 20 20 0 0 144:38 40
2. Nitra 20 13 3 4 106:50 29
3. Trenčín 21 12 2 7 83:63 26
4. Ružinov 21 9 1 11 83:72 19
5. Trnava 21 9 1 11 90:90 19
6. Senica 21 5 3 13 64:112 13
7. Skalica 18 4 4 10 42:90 12
8. MŠK Púchov 20 1 2 17 47:144 4

1. liga starší žiaci
8. HT
Dohrávka 10. kola: 
MHK Dolný Kubín - MŠK Púchov 3:7 (1:1, 0:2, 

2:4), 14. Zvonek (Seiler), 36. Záborský, 40. Kán 
(Zvonek, Brindza), 48. Brindza (Zvonek), 52. Hu-
dák, 56. Seiler (Zvonek), 58. Seiler (Červený)

Dohrávka 14. kola:
Detva – Dolný Kubín 3:12, Ružomberok – Brezno 

4:2
1. Ružomberok 12 11 0 1 89:27 22
2. Dubnica 12 8 1 3 97:38 17
3. Brezno 12 6 1 5 44:41 13
4. MŠK Púchov 11 6 0 5 62:44 12
5. D. Kubín 12 5 1 6 62:60 11
6. B. Bystrica 12 3 1 8 38:77 7
7. Detva 11 0 0 11 27:132 0

Extraligoví dorastenci poskočili na druhú 
priečku, o elitnú štvorku musia ešte bojovať

Pre mužov MŠK Púchov sa tohtoročná sezóna oficiálne skončila už minulý víkend, kedy si v Kežmarku vybojovali 
tretiu priečku v druhej lige. Po zápase zapózovali pred objektívom aj s medailami a „bronzovým“ pohárom. 

Foto: Facebook

Víťazný gól mužov MŠK Púchov vo štvrtom stret-
nutí o tretie miesto vsietil už po niekoľkých sekun-
dách predĺženia Marek Putala. Víťazný puk si odložil 
na pamiatku.           FOTO: Facebook

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk
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Futbal - 2. liga muži

3. liga muži - Západ

25. kolo: 

Šamorín – MŠK Púchov 2:3 (1:2)
Góly: 5. Vrábel, 87. Pančík – 30. Holáň, 45. Mich-

lík, 58. Mráz
ŽK: Szolgai, Boateng – 24. Mráz, 80. Kubík, 87. 

Pilný, ČK: Bahi (Šamorín), rozhodcovia: Chromý, 
Štrbo, Poruban, 300 divákov

Po sérii zápasov s ťažkými súpermi sa v ďalšom 
zápase na súperovom trávniku postavil Púchovča-
nom do cesty relatívne prijateľnejší súper. Vedomí 
si toho boli aj futbalisti MŠK Púchov, ktorí chceli 
prerušiť sériu zápasov bez bodového zisku. Bodo-
vé nádeje Púchova začal hatiť už v piatej minúte 
domáci Vrábel, ktorý prekonal Pilného v bránke 
hostí. Púchovčania však nehodil flintu do žita. 
Zvýšili obrátky a po polhodine vsietil Holáň vy-
rovnávajúci gól – 1:1. V záverečnej minúte prvé-
ho polčasu bola aktivita Púchovčanov odmenená 
pokutovým kopom, ktorý premenil Michlík – 1:2. 
V druhom polčase hostia kontrolovali dianie na 
hracej ploche. V 57. minúte zastavil domáci Bahi 
prenikajúceho púchovského hráča vo vyloženej 
šanci nedovolene a musel predčasne pod sprchy. 
Hostia využili početnú prevahu už v nasledujúcej 
minúte, keď Patrik Mráz zvýšil na 1:3. Dve minúty 
pred koncom stretnutia Šamorín znížil na 2:3, 
Púchovčania si však už víťazstvo zobrať nenecha-
li. Do tabuľky si pripísali mimoriadne dôležité tri 
body. Svoj bodový zisk môžu zveľadiť už v sobo-
tu, kedy na domácom trávniku privítajú posledné 
Námestovo.   

Zostava MŠK Púchov: Pilný – Majdan (74. Ku-
bík), Ramon, Straňák, Mráz, Pavlovčík, Michlík, 
Holáň, Pucheľ, Ullman (90. Kapusniak), Holiš (86. 
Hundák), tréner: Vladimír Cifranič 

Ostatné výsledky 25. kola: Rohožník – Žilina B 

1:1, Skalica – Trebišov 4:1, Banská Bystrica – Dub-
nica nad Váhom 1:0, Humenné – Bardejov 2:1, 
Podbrezová - Petržalka 2:3, Košice – Komárno 0:1, 
Námestovo – Slovan Bratislava B 2:1
1. Podbrezová 25 19 2 4 60:20 59
2. B. Bystrica 24 16 5 3 47:19 53
3. Skalica 25 16 5 4 37:15 53
4. Komárno 25 13 8 4 38:26 47
5. Humenné 25 12 8 5 25:22 44
6. Košice 25 13 4 8 55:31 43
7. Žilina B 25 10 6 9 41:35 36
8. Petržalka 24 10 5 9 41:28 35

9. Šamorín 25 10 4 11 38:37 34
10. Trebišov 25 8 7 10 23:36 31
11. Dubnica 25 7 6 12 30:36 27
12. Rohožníík 25 6 5 14 23:43 23
13. MŠK Púchov 25 6 4 15 31:45 22
14. Slovan B 25 6 4 15 25:51 22
15. Bardejov 25 3 8 14 20:36 17
16. Námestovo 25 2 3 20 18:72 9

Program 26. kola: MŠK Púchov – Námestovo 
(23. 4. o 16.30), Slovan B – Humenné, Komárno – 
Šamorín, Dubnica – Skalica, Trebišov – Podbrezo-
vá, Bardejov – Rohožník, Petržalka – Košice, Žilina 
B – Banská Bystrica

Púchovčania priviezli dôležité body zo Šamorína

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

6. liga muži

7. liga muži
23. kolo: 
Beluša – Zlaté Moravce B 4:1, Častkovce – Imeľ 0:0, 

Myjava – Levice 6:1, Šaľa – Galanta 2:1, Považská Bys-
trica – Kalná nad Hronom 3:0, Partizánske – Malženi-
ce 2:1, Marcelová – Lednické Rovne 0:1, Nové Zámky 
– Veľké Ludince 2:3, Nitra – Nové Mesto nad Váhom 
1:2
1. P. Bystrica 24 21 2 1 59:14 65
2. Myjava 24 16 4 4 44:18 52
3. Beluša 23 14 6 3 40:20 48
4. Šaľa 24 14 4 6 49:24 46
5. Kalná 23 11 8 4 34:27 41
6. Malženice 24 10 8 6 44:27 38
7. Galanta 24 10 6 8 33:31 36
8. Častkovce 24 9 4 11 40:31 31
9. Nové Zámky 24 9 4 11 33:36 31
10. Nové Mesto 24 9 3 12 32:28 30
11. Imeľ 24 8 6 10 27:36 30
12. Marcelová 24 6 8 10 24:25 26
13. V. Ludince 23 7 5 11 31:37 26
14. Nitra 24 8 0 16 31:47 24
15. L. Rovne 23 7 2 14 15:29 23
16. Zl. Moravce B 24 6 3 15 25:57 21
17. Partizánske 24 4 6 14 23:49 18
18. Levice 24 3 5 16 16:64 14

17. kolo: 
Č. Kameň – Tŕstie 3:3, Fan Club Púchov – Horovce 

1:5, Bodiná . Vrchteplá 4:3, Kolačín – Kameničany 
9:0, Praznov – Prejta 7:1, Pružina mala voľno
1. Praznov 16 14 2 0 74:12 44
2. Horovce 15 12 2 1 49:15 38
3. Tŕstie 15 10 2 3 58:21 32
4. Bodiná 16 10 2 4 50:29 32
5. Kolačín 16 10 1 5 67:26 31
6. Vrchteplá 16 8 1 7 39:35 25
7. Dulov 15 7 2 6 39:38 23
8. Pružina 15 4 4 7 34:42 16
9. FC Púchov 16 4 4 8 41:69 16
10. Č. Kameň 16 3 3 10 28:48 12
11. Prejta 16 3 2 11 35:72 11
12. Orlové 14 2 1 11 22:51 7
13. Kameničany 16 0 0 16 8:92 0

17. kolo: 
Dolné Kočkovce – Šebešťanová 5:1 (1:0), Oce-

lík 2, Mišík, J. Pilát, Chobot – Bielik, 
Papradno – Podmanín 0:3 (0:1), J. Sovík 2, Ku-

biš, 
Streženice – Tuchyňa 1:1 (1:0), Petrušek – Ada-

movič, 
Dohňany - Košecké Podhradie 1:1 (1:0), Hanes 

– Staňo, 
Visolaje – Sverepec 1:0 (1:0), Baránek, 
Udiča – Nová Dubnica 3:1 (2:0), Drblík, Šútorík, 

Melicherík - Lacher

1. D. Kočkovce 16 11 1 4 35:26 34
2. Udiča 15 10 3 2 50:15 33
3. N. Dubnica 16 8 5 3 41:27 29
4. Podmanín 16 9 2 5 35:19 29
5. Tuchyňa 16 6 7 3 33:22 25
6. Lysá 15 7 3 5 43:20 24
7. Streženice 15 7 2 6 33:35 23
8. Visolaje 16 7 2 7 36:33 20
9. Šebešťanová 16 5 4 7 31:39 19
10. Papradno 15 4 4 7 28:31 16
11. Dohňany 16 4 2 10 21:45 14

12. Sverepec 16 3 2 11 19:38 11
13. K. Podhradie 16 1 3 12 11:66 6

www.futbalnet.sk
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

4. liga st. žiaci - Sever

4. liga st. žiaci - Juh

4. liga ml. žiaci

22. kolo: 
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 0:0, Karlova 

Ves – Skalica 1:0, Piešťany – Zlaté Moravce 0:4, Parti-
zánske – Šamorín 0:2, Nitra – Myjava 1:2, Inter Brati-
slava – Komárno 3:0, Senec – Krakovany 3:0, Dubnica 
nad Váhom – Domino 1:1
1. MŠK Púchov 22 15 3 4 55:24 48
2. Zl. Moravce 22 14 4 4 59:24 46
3. Inter 22 12 5 5 34:19 41
4. Komárno 22 11 6 5 51:36 39
5. Skalica 22 11 3 8 38:32 36
6. Nitra 22 9 6 7 41:30 33
7. Karlova Ves 22 10 3 9 34:37 33
8. Dubnica 22 9 5 8 35:32 32
9. Domino 22 7 10 5 29:25 31
10. Šamorín 22 8 6 8 49:47 30
11. Myjava 22 9 3 10 31:30 30
12. Trnava 22 6 7 9 19:25 25
13. Partizánske 22 7 3 12 30:47 24
14. Senec 22 4 6 12 21:37 18
15. Piešťany 21 3 2 16 17:65 11
16. Krakovany 21 2 4 15 7:40 10

Skupina o umiestnenie - 15. kolo: 
MŠK Púchov – Slovan Levice 5:0 (4:0), Tvarožek, 

Valachovič, Valica, Talda, Janek, Inter Bratislava – Pe-
tržalka 0:2, Skalica – Zlaté Moravce 1:0, Dubnica – 
Domino 3:1, Nitra – Senica 7:1
1. Nitra 12 9 0 3 48:13 27
2. Dubnica 12 9 0 3 25:12 27
3. Senica 12 8 1 3 37:17 25
4. MŠK Púchov 12 7 2 3 26:17 23
5. Petržalka 12 7 1 4 36:10 22
6. Domino 12 6 1 5 24:29 19
7. Skalica 12 4 0 8 17:32 12
8. Inter 12 3 2 7 14:34 11
9. Zl. Moravce 12 2 1 9 12:36 7
10. Levice 12 1 0 11 6:45 3

1. liga starší žiaci U15

Skupina o umiestnenie – 1. kolo: FK Senica – 
MŠK Púchov 5:3 (1:1), Belás 2, Prekop, Inter Bratisla-
va – Prievidza 2:1, Karlova Ves Bratislava – Skalica 5:0
1. Karlova Ves 8 6 2 0 35:9 20
2. Senica 8 5 1 2 35:19 16
3. MŠK Púchov 8 5 0 3 32:16 15
4. Inter 8 4 1 3 23:10 13
5. Prievidza 8 3 0 5 29:23 9
6. Domino 7 2 2 3 25:21 8
7. Zl. Moravce 7 2 2 3 11:20 8
8. Skalica 8 0 0 8 4:76 0

Skupina o umiestnenie – 1. kolo: FK Senica – 
MŠK Púchov 2:2 (0:2), Ciesar, Kozáček, Inter Brati-
slava – Prievidza 19:2, Karlova Ves Bratislava – Skalica 
2:9
1. Inter 8 7 0 1 99:39 21
2. Senica 8 5 1 2 82:45 16
3. Zl. Moravce 7 5 0 2 59:32 15
4. Domino 7 3 1 3 64:51 10
5. MŠK Púchov 8 3 1 4 30:54 10
6. Prievidza 8 2 1 5 62:97 7
7. Skalica 8 2 0 6 42:74 6
8. Karlova Ves 8 2 0 6 39:85 6

1. liga starší žiaci U14

11. kolo: 
Udiča – Jasenica 0:6, Prečín – Dolná Mariková 8:0, 

Domaniža mala voľno
1. Plevník 7 7 0 0 62:7 21
2. Domaniža 8 7 0 1 49:13 21
3. Jasenica 9 6 0 3 45:13 18
4. Beluša 8 6 0 2 28:21 18
5. Prečín 8 2 1 5 18:25 7
6. Papradno 8 2 0 6 12:48 6
7. Udiča 9 2 0 7 6:43 6
8. D. Mariková 9 0 1 8 5:55 1

11. kolo: Ladce – Košeca 0:8, Dubnica nad Váhom – 
Mikušovce 2:0, Nová Dubnica mala voľno
1. FC Púchov 8 6 1 1 48:13 19
2. Dubnica B 8 6 0 2 24:12 18
3. N. Dubnica 7 5 1 1 31:6 16
4. Košeca 9 5 1 3 33:23 16

11. kolo: 
Domaniža – Sverepec 7:0, Ilava – FC Púchov 0:2, Prečín 
mal voľno

1. Plevník 9 9 0 0 50:5 27
2. Domaniža 10 8 0 2 41:23 24
3. FC Púchov 9 5 2 2 20:14 17
4. Prečín 9 4 1 4 12:26 13
5. Beluša 9 3 3 3 26:22 12
6. Ilava 10 3 1 6 13:23 10
7. Praznov 9 3 0 6 21:28 9
8. H. Poruba 9 1 2 6 13:25 5
9. Sverepec 10 1 1 8 15:45 4

O 1. – 10. miesto 
9. kolo: Tuchyňa – Púchov B 1:4, Jasenica – Dub-

nica B 0:6
2. kolo: Tuchyňa – Púchov B 0:3, Jasenica – Dub-

nica B 0:11
1. Dubnica B 4 4 0 0 29:5 12
2. MŠK Púchov B 4 4 0 0 14:5 12
3. Beluša 2 2 0 0 20:0 6
4. Pruské 2 2 0 0 6:0 6
5. Jasenica 4 2 0 2 12:19 6
6. Ladce 2 0 0 2 4:7 0
7. Ilava 2 0 0 2 5:12 0
8. Plevník 2 0 0 2 2:12 0
9. Tuchyňa 4 0 0 4 1:13 0
10. Prečín 2 0 0 2 0:20 0

O 11. – 20. miesto
1. kolo: 
FC Púchov – Horná Poruba 2:1, Visolaje – Šebešťa-

nová 1:5, Košeca – Sverepec 2:0, Kvašov – Brvnište 
1:3, Bolešov – Dolné Kočkovce 5:2

9. kolo: 
FC Púchov – Horná Poruba 2:1, Visolaje – Šebešťa-

nová 1:5, Košeca – Sverepec 4:1, Kvašov – Brvnište 
0:6, Bolešov – Dolné Kočkovce 3:1
1. Bolešov 4 4 0 0 27:4 12
2. FC Púchov 4 4 0 0 16:3 12
3. Sebešťanová 4 2 2 0 15:7 8
4. Brvnište 4 2 2 0 14:6 8
5. H. Poruba 4 2 0 2 14:5 6
6. Sverepec 4 2 0 2 7:9 6
7. Košeca 4 2 0 2 7:13 6
8. Visolaje 4 0 0 4 5:16 0
9. D. Kočkovce 4 0 0 4 4:20 0
10. Kvašov 4 0 0 4 2:28 0

O 21. – 25. miesto
1. kolo: Pružina – Domaniža 1:7
6. kolo: Pružina – Domaniža 2:9

Prípravky U11 mix

22. kolo: 
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 3:0, Karlova 

Ves Bratislava – Skalica 0:0, Piešťany – Zlaté Moravce 
1:6, Partizánske – Šamorín 1:2, Nitra – Myjava 0:1, In-
ter Bratislava – Komárno 4:1, Senec – Krakovany 3:3, 
Dubnica nad Váhom – Domino 4:1
1. Zl. Moravce 22 16 5 1 47:9 53
2. Inter 22 16 4 2 59:20 52
3. Dubnica 22 14 4 4 56:23 46
4. Karlova Ves 22 13 6 3 56:23 45
5. Trnava 22 13 5 4 53:23 44
6. Komárno 22 13 4 5 59:26 43
7. Šamorín 22 11 3 8 31:28 36
8. Domino 22 7 8 7 33:29 29
9. MŠK Púchov 22 7 6 9 34:35 27
10. Piešťany 21 6 4 11 29:48 22
11. Senec 22 5 5 12 23:39 20
12. Nitra 22 5 4 13 21:47 19
13. Skalica 22 4 6 12 20:37 18
14. Myjava 22 5 2 15 25:56 17
15. Krakovany 21 3 4 14 17:52 13
16. Partizánske 22 1 2 19 16:84 5

www.futbalnet.sk

Skupina o umiestnenie
3. kolo: 
MŠK Púchov – Slovan Levice 2:1 (2:0), Ďurnek, 

Kozáček, Skalica – Zlaté Moravce/Vráble 1:1, Inter 
Bratislava – Petržalka 0:3, Dubnica nad Váhom – Do-
mino 1:1, Nitra – Senica 0:1
1. Petržalka 12 8 3 1 44:7 27
2. Dubnica 12 7 3 2 35:11 24
3. Domino 12 6 5 1 35:17 23
4. Nitra 12 6 4 2 32:10 22
5. Inter 12 6 3 3 24:14 21
6. Senica 12 6 2 4 14:17 20
7. MŠK Púchov 12 3 2 7 11:25 11
8. Zl. Moravce 12 2 3 7 13:23 9
9. Skalica 12 1 2 9 10:40 5
10. Levice 12 1 1 10 4:58 4

5. Mikušovce 10 5 0 5 21:26 15
6. Ladce 9 3 0 6 19:56 9
7. Bolešov 8 0 2 6 19:41 2
8. Lysá 7 0 1 6 10:28 1

6. liga dorast 
11. kolo:
Kvašov – Podmanín 6:1, Streženice – Brvnište 7:0, 

Dolné Kočkovce – Dolná Mariková 1:4
1. D. Mariková 11 10 1 0 56:3 31
2. Brvnište 11 6 1 4 42:18 19
3. Podmanín 11 5 2 4 30:21 17
4. Kvašov 11 5 0 6 42:33 15
5. D. Kočkovce 11 4 0 7 29:37 12
6. Streženice 11 1 0 10 13:100 3
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Stolný tenis

Plávanie

Viac ako stovku osobných rekordov si na svo-
je konto pripísali mladí plavci a plavkyne Pla-
veckého klubu Matador Púchov počas tradič-
ných Jarných majstrovstiev západoslovenskej 
oblasti. V krytej plavárni v Púchove sa 9. apríla 
predstavilo 252 plaveckých talentov zo 17 od-
dielov a klubov z celého Slovenska. Nechýbali 
medzi nimi ani plavci z Ukrajiny. V kvalitnej 
konkurencii sa nestratili ani púchovskí plavci, 
ktorí si v domácom bazéne vybojovali viac ako 
30 medailových umiestnení. 

Najúspešnejšou spomedzi púchovských plav-
cov bola Lea Kmošenová, ktorá všetky svoje štyri 
štarty premenila na víťazstvo. Triumfovala v pre-
tekoch na 50 metrov voľný spôsob, 100 metrov 
voľný spôsob, 200 metrov znak a v osobnom re-
korde aj na 400 metrov polohové preteky. 

Štyri zlaté a jednu bronzovú medailu získala ďal-
šia Púchovčanka Lucia Jurgová, ktorá zvíťazila  
v pretekoch na 50 i 100 metrov voľným spôso-
bom, na 100 metrov prsia a v polohových pre-
tekoch. Bronz pridala na 200 metrov znak. 

Najväčšiu medailovú porciu pre domácich plav-
cov pripravila Karin Šmigurová, ktorá vybojovala 
hneď sedem medailových umiestnení. Zvíťazila  
v v pretekoch na 50 metrov voľný spôsob, 50 i 100 

metrov prsia, v polohových pretekoch na 100 me-
trov. Stirebro získala v pretekoch na 100 metrov 
voľný spôsob a 200 metrov znak a bronz pridala  
v pretekoch na 200 metrov motýlik. 

Medzi najúspešnejšie účastníčky jarných majst-

rovstiev sa vo svojej vekovej kategórii zaradila aj 
ďalšia reprezentantka púchovského plávania Na-
tália Strašíková. K trom víťazstvám (50 metrov 
prsia, 100 metrov prsia a 400 metrov polohové 
preteky) pridala aj druhé miesta v pretekoch na 
50 a 100 metrov voľný spôsob. 

Ďalšie medailové umiestnenia púchovských 
plavcov:

Druhé miesta: Lívia Adamičková (100 metrov 
voľný spôsob), Tamara Beňová (100 metrov prsia), 
Adriana Cenigová (50 metrov prsia), Mário Hanták 
(50 metrov voľný spôsob), Mário Kucej (50 metrov 
voľný spôsob a 100 metrov prsia), Klára Labudíko-
vá (50 metrov prsia), Jakub Šmigura (400 metrov 
polohové preteky), Ivana Šmigurová (100 metrov 
prsia)

Tretie miesta: Lívia Adamičková (50 metrov voľ-
ný spôsob), Adriana Cenigová (100 metrov prsia), 
Alexander Valach (100 metrov prsia), Klára Labu-
díková (200 metrov motýlik a 400 metrov poloho-
vé preteky). 

Celkovo sa v domácom bazéne predstavilo 37 
plavcov Plaveckého klubu Matador Púchov.

pok, 
foto: Slavomír Flimmel    

Medailová žatva púchovských plavcov na Jarných 
majstrovstvách západoslovenskej oblasti v Púchove

Oblastné stolnotenisové súťaže mali počas 
veľkonočných sviatkov prestávku, riadiaci zväz 
však zverejnil harmonogram dohrávok. Pre pro-
tipandemické opatrenia je totiž stále množstvo 
neodohratých zápasov. 

Dohrávky určila športovotechnická komisia Ob-
lastného stolnotenisového zväzu pre okresy Po-
važská Bystrica, Púchov a Ilava nasledovne:

5. liga muži:
20. 4.: Sedmerovec B – Nozdrovice
22. 4.: Ladce B – Sedmerovec A,  Dubnica nad Vá-

hom  – Nozdrovice A,  Sedmerovec B – Beluša A, 
Dolné Kočkovce B – Horná Breznica

27. 4.: Sedmerovec B – Dubnica nad Váhom
29. 4.: Dubnica nad Váhom – Dolné Kočkovce, 

Nozdrovice – Sedmerovec A, TTC Považská Bystri-
ca B – Sedmerovec B

6. liga muži:
22. 4.: Šebešťanová – Dolná Mariková, Pruské B 

– Udiča, JoLa Dubnica nad Váhom – Pružina, Me-
deko Považská Bystrica B – Milochov

V týždni od 18. do 21. 4.: Udiča – Milochov, Me-

deko Považská Bystrica B – Sedmerovec C, Še-
bešťanová – Pružina

29. 4.: Dolná Mariková – Medeko Považská Bys-
trica B, Pružina – Pruské B, Udiča – Šebešťanová

V týždni od 25. do 28. 4. (po vzájomnej dohode): 
Miracles Dubnica nad Váhom – Medeko Považská 
Bystrica, Pružina – Udiča

Oblastný zväz nariadil dohnať pandemické resty

Všetko o stolnom tenise:
www.pinec.info
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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)

SPOMIENKA
S hlbokým smútkom  
v srdci si dňa 18.4.2022 pri-
pomíname 1. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mama, 
dcéra a sestra Ing. Andrea  
Urbanovská, rod. Liptáko-
vá. S láskou spomínajú man-
žel, dcéra Sárinka, mama, 
sestra Lenka s  rodinou, 
svokrovci a celá rodina. Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej spolu s nami tichu spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 2.5.2022 si pripome-
nieme 10. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý syn, otec, brat a šva-
gor Miloš Halas. S  láskou 
a  úctou spomínajú dcéra 
Saskia a  syn Filip, rodičia 
a bratia s rodinami.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si dňa 
24.4.2022 pripomenieme 
15. výročie úmrtia Štefana 
Klucha. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku. S  láskou 
a úctou spomínajú manžel-
ka, dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Osud ti nedoprial s  nami 
dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš navždy žiť. 
Len kytičku kvetov na hrob 
môžeme ti dať a  s  láskou 
na teba spomínať.“ Dňa 
15.4.2022 sme si pripo-
menuli 1. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný otecko a  dedko  
Rudolf Urban. S láskou, úctou a vďakou spomínajú 
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 25.4. uplynuli smutné 
4 roky od straty nášho mi-
lovaného Stanislava Hvol-
ku. „Odišiel tíško, už nie je 
medzi nami, no v  srdciach 
našich žije spomienkami. 
Osud je krutý, nevráti, čo 
vzal, zostali iba spomienky 
a  v  srdci žiaľ. Len cestička 
k hrobu nás k Tebe zavedie, 
kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a spokojný 
spánok Ti priať.“ Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú manželka Elena, dcéry Dada a Sylvia s rodina-
mi a sestra Mária.

SPOMIENKA
Dňa 16.4. uplynul rok, čo 
nám naša mamina, manžel-
ka, babička Štefania Lašo-
vá, rod. Kobelová zaspinka-
la v poslednom náručí. Bola 
to pre nás  rana v srdci. A tá 
veľmi bolí, zabudnúť nám 
na teba, mami, nikdy nedo-
volí. „Mami, ty naďalej žiješ  
v  našich srdciach  a  v  srd-
ciach tých, čo ťa mali radi.“ Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.  Mama, mami, mamina 
je tu  pre každého len jedna jediná, v spomienkach 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Prestalo srdiečko tĺcť, pre-
stali sa ústa smiať, budeme, 
mamička drahá, stále na  
Teba spomínať.“ S  láskou 
v srdci spomínane na našu 
drahú mamičku a  babičku 
Annu Šulcovú - Myškovú, 
ktorá nám chýba už 25 ro-
kov. 7.4. si pripomínane jej 
97. nedožité narodeniny. 
Dcéry Oľga a Mária s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spo-
mienky a žiaľ.“ Dňa 13.4.2022 sme si pripomenuli 
15. výročie, kedy nás navždy opustil Emil Pagáč  
z Nosíc. S láskou spomína manželka a dcéry s ro-
dinami. Dňa 22.4.2022 si pripomenieme 15. vý-
ročie, kedy nás navždy opustil Ladislav Ďurech 
z Nosíc. S láskou spomína manželka, syn a dcéry 

s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, ale spomienka zostáva v  srdciach 
tých, čo Vás milovali.“ Dňa 20.4. si pripomenie-
me 4. výročie úmrtia nášho milovaného otca 
Jána Slabého a  zároveň si dňa 17.5. pripome-
nieme 35. výročie úmrtia našej milovanej mamy 
Amálie Slabej zo Zubáka. S láskou a úctou spo-
mína dcéra Darina, synovia Peter a Pavol s rodi-

nami a rodina Tomanová.

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

POĎAKOVANIE
Ďakujem z  celého srd-
ca všetkým príbuzným, 
priateľom a  známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
ším drahým Ondrejom  
Kosákom dňa 11.4.2022. 
Ďakujeme za prejavy sú-
strasti i  za kvetinové dary. 
Naše poďakovanie patrí aj 
pohrebnej službe Advent 
za dôstojný priebeh obradu. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca ďaku-
jeme príbuzným, priate-
ľom, spolupracovníčkam   
a všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 6.4.2022  
s našou milovanou 
Aďkou Škorvánkovou. 
Vďaka patrí aj pánovi de-
kanovi Stanislavovi Stolá-
rikovi a pohrebnej službe 
Bednár. Smútiaca rodina. 

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostatných 

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

• 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
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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

SPOMIENKA
Dňa 2.4.2022 sme si pripo-
menuli 5. výročie, kedy nás 
navždy opustil náš drahý 
otec a dedko Ján Druska. 
S láskou a úctou spomínajú 
synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 22.4.2022 uplynú  
2 roky, čo nás navždy opus-
til Ľudovít Dobroň. S  lás-
kou spomína mama, bratia,  
synovci a ostatná rodina.

PORUCHY 
VEREJNÉHO 
OSVETLENIA 

hláste na adrese:  
ptsmpu@

ptsmpu.sk

SLUŽBY
• Bytové jadrá a kúpeľne 0918 542 411 
• Akcia -20 % do 30.6.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk

Ú T U LO K  O Z  H A F K ÁČ IÚ T U LO K  O Z  H A F K ÁČ I
Tel: 0911 290 983Tel: 0911 290 983

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Maľovanie, natieranie 0902356631

INÉ
• Hľadám RD alebo byt v PÚ a okolie. Platím  
v hotovosti. T. č. 0951676236
• Kúpim garáž v Púchove alebo v okolí. Tel. číslo: 
0907 412 036
• Hľadám na kúpu pozemok alebo chatku so 
záhradou na Prúdoch v LR. Tel.: 0911 929 300 Kúpim 
garsónku alebo jednoizbový v Púchove. Tel. 0944 
936 501
• Kúpim garsónku alebo jednoizbový v Púchove. Tel. 
0944 936 501
• Dňa 1.4. som stratila zlatú náušnicu   -   okrúhlu 
s priemerom 2,5 cm zo žltého zlata, s 
jemným gravírovaním. Poctivého nálezcu odmením. 
0910345222
• Odstúpim miesto na cintoríne v Púchove pri 
urnových hroboch. Tel. kontakt 0904557399. 
• Výkup parožia,tel.0904834937

PRÁCA
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo ako 
upratovačka – súkromne. 0944 050 777

OZNAMY MESTA PÚCHOVOZNAMY MESTA PÚCHOV
1. Mestské zastupiteľstvo v Púchov dňa 29.3.2022 schválilo podrobnosti 1. Mestské zastupiteľstvo v Púchov dňa 29.3.2022 schválilo podrobnosti 

o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontroló-hlavného kontroló-
ra mesta Púchove ra mesta Púchove a náležitosti prihlášky a vyhlasuje deň konania voľby a náležitosti prihlášky a vyhlasuje deň konania voľby 
hlavného kontrolóra mesta Púchov na 22.6.2022 s termínom nástupu do hlavného kontrolóra mesta Púchov na 22.6.2022 s termínom nástupu do 
funkcie od 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr 14 funkcie od 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr 14 
dní pred dňom konania voľby, t.j. do 7.6.2022 do 12:00 hod. dní pred dňom konania voľby, t.j. do 7.6.2022 do 12:00 hod. 

2. Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície 2. Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície od-od-
borný referent stavebného poriadku na Oddelení výstavby, investí-borný referent stavebného poriadku na Oddelení výstavby, investí-
cií, životného prostredia a stavebného úraducií, životného prostredia a stavebného úradu. Predpokladaný termín . Predpokladaný termín 
nástupu: dohodou. Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú nástupu: dohodou. Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú 
žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 25.4.2022 do 12,00 žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 25.4.2022 do 12,00 
hod.hod.

3. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto 3. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto prís-prís-
lušník Mestskej polície Púchovlušník Mestskej polície Púchov. Žiadosti spolu s požadovanými doklad-. Žiadosti spolu s požadovanými doklad-
mi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte do mi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte do 
6.5.2022 do 12,00 hod.6.5.2022 do 12,00 hod.

4. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 4. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta ria-ria-
diteľa Základnej školy, Gorazdova 1174/2, Púchovditeľa Základnej školy, Gorazdova 1174/2, Púchov. Predpokladaný . Predpokladaný 
termín nástupu: 28.6.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do termín nástupu: 28.6.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do 
29.4.2022 do 12:00 hod.29.4.2022 do 12:00 hod.

5. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 5. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta ria-ria-
diteľa Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, Púchovditeľa Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, Púchov. Predpoklada-. Predpoklada-
ný termín nástupu: 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do ný termín nástupu: 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do 
29.4.2022 do 12:00 hod.29.4.2022 do 12:00 hod.

6. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta6. Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riadi- riadi-
teľa Materskej školy, Požiarna 1292/11, Púchov.teľa Materskej školy, Požiarna 1292/11, Púchov. Predpokladaný termín  Predpokladaný termín 
nástupu: 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do 29.4.2022 nástupu: 1.7.2022. Termín ukončenia podávania prihlášok: do 29.4.2022 
do 12:00 hod.do 12:00 hod.

Poznámka: Požadované kvalifikačné predpoklady, kritériá, požiadavky  Poznámka: Požadované kvalifikačné predpoklady, kritériá, požiadavky  
a zoznam požadovaných dokladov boli zverejnené v Púchovských novinách a zoznam požadovaných dokladov boli zverejnené v Púchovských novinách 
č.14 a sú na úradnej tabuli a webe mesta Púchov.č.14 a sú na úradnej tabuli a webe mesta Púchov.

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 PúchovMestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

Predstavujeme termíny stretnutí  Predstavujeme termíny stretnutí  
tematických skupín participatívneho  tematických skupín participatívneho  

rozpočtu a spôsob hlasovaniarozpočtu a spôsob hlasovania
Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta Púchov od Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta Púchov od 

roku 2020. Ide o angažovanie sa obyvateľov pri prerozdeľovaní časti verejných roku 2020. Ide o angažovanie sa obyvateľov pri prerozdeľovaní časti verejných 
zdrojov samosprávy. Cieľom participatívneho rozpočtu je demokratické, otvo-zdrojov samosprávy. Cieľom participatívneho rozpočtu je demokratické, otvo-
rené a spoločné využívanie financií z mestského rozpočtu pre zlepšenie mesta rené a spoločné využívanie financií z mestského rozpočtu pre zlepšenie mesta 
i komunity.i komunity.

V uplynulom týždni sa stretli členovia Koordinačnej rady participatívneho V uplynulom týždni sa stretli členovia Koordinačnej rady participatívneho 
rozpočtu, aby sa dohodli na harmonograme, programe a ďalších krokoch  rozpočtu, aby sa dohodli na harmonograme, programe a ďalších krokoch  
aktuálneho ročníka Participatívneho rozpočtu mesta Púchov na rok 2022.  aktuálneho ročníka Participatívneho rozpočtu mesta Púchov na rok 2022.  
Koordinačná rada v zložení vedúcich oddelení mestského úradu, prerokovala Koordinačná rada v zložení vedúcich oddelení mestského úradu, prerokovala 
a skontrolovala všetky náležitosti jednotlivých projektových návrhov. Celkovo a skontrolovala všetky náležitosti jednotlivých projektových návrhov. Celkovo 
bolo prijatých a doručených do podateľne MsÚ 7 návrhov s projektami, ktoré bolo prijatých a doručených do podateľne MsÚ 7 návrhov s projektami, ktoré 
boli následne rozkategorizované do tematických skupín:boli následne rozkategorizované do tematických skupín:

1. Zeleň v meste a verejné priestranstvá,1. Zeleň v meste a verejné priestranstvá,
2. Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie,2. Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie,
3. Kultúra a kreatívny priemysel,3. Kultúra a kreatívny priemysel,
4. Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl.4. Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl.
Momentálne sme vo fáze prípravy druhého diskusného fóra a prípravy ná-Momentálne sme vo fáze prípravy druhého diskusného fóra a prípravy ná-

sledného hlasovania, ktoré sa uskutoční v priebehu mesiaca máj. Medzi naj-sledného hlasovania, ktoré sa uskutoční v priebehu mesiaca máj. Medzi naj-
úspešnejšie návrhy s najviac hlasmi bude prerozdelených 6.000 eur z mestské-úspešnejšie návrhy s najviac hlasmi bude prerozdelených 6.000 eur z mestské-
ho rozpočtu. Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 2.000 eur.ho rozpočtu. Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 2.000 eur.

Harmonogram participatívneho rozpočtu:Harmonogram participatívneho rozpočtu:

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ PúchovOddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ Púchov
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