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„Dobrá nálada síce vaše problémy „Dobrá nálada síce vaše problémy 
nevyrieši, ale naštve toľko ľudí okolo, že nevyrieši, ale naštve toľko ľudí okolo, že 
stojí za to si ju užiť.“ stojí za to si ju užiť.“ (J. Werich) (J. Werich) 

Končí sa školský rok, leto je už v pl-Končí sa školský rok, leto je už v pl-
nom prúde, začínajú najdlhšie prázd-nom prúde, začínajú najdlhšie prázd-
niny v roku a s tým spojené obdobie niny v roku a s tým spojené obdobie 
dovoleniek, táborov, ale i problémov dovoleniek, táborov, ale i problémov 
rodičov s varením a zvýšenou starostli-rodičov s varením a zvýšenou starostli-
vosťou o deti, ktoré počas prázdnin ne-vosťou o deti, ktoré počas prázdnin ne-
budú navštevovať školy, školské kluby budú navštevovať školy, školské kluby 
či materské školy. Niektorým pomôžu či materské školy. Niektorým pomôžu 
starí rodičia či priatelia, niektorí vyu-starí rodičia či priatelia, niektorí vyu-
žijú možnosť umiestnenia svojich detí žijú možnosť umiestnenia svojich detí 
do do denných či pobytových táborovdenných či pobytových táborov, , 
ktoré si pre Vás pripravili Púchovská ktoré si pre Vás pripravili Púchovská 
kultúra, s.r.o., Centrum voľného času kultúra, s.r.o., Centrum voľného času 
Včielka, skauti alebo iné združenia, Včielka, skauti alebo iné združenia, 
ktoré v meste organizujú prácu s deť-ktoré v meste organizujú prácu s deť-
mi. Som veľmi rada, že náš pilotný mi. Som veľmi rada, že náš pilotný 
projekt bezplatných denných táborov projekt bezplatných denných táborov 
pre deti zo sociálne či finančne znevý-pre deti zo sociálne či finančne znevý-
hodneného prostredia Vás zaujal a pri-hodneného prostredia Vás zaujal a pri-
hlásili ste svoje deti, aby mohli stráviť hlásili ste svoje deti, aby mohli stráviť 
príjemný a dobrodružstvami naplnený príjemný a dobrodružstvami naplnený 
týždeň s programom, ktorí si pripra-týždeň s programom, ktorí si pripra-
vili animátori a pedagógovia z CVČ vili animátori a pedagógovia z CVČ 
Včielka. Verím, že deti i rodičia budú Včielka. Verím, že deti i rodičia budú 
spokojní a my budeme môcť v tomto spokojní a my budeme môcť v tomto 
projekte pomoci rodinám, ktorým fi-projekte pomoci rodinám, ktorým fi-
nancie nedovoľujú uhradiť náklady na nancie nedovoľujú uhradiť náklady na 
takýto tábor pre svoje deti, pokračovať takýto tábor pre svoje deti, pokračovať 
aj v ďalšom ročníku. aj v ďalšom ročníku. 

Spúšťame v meste nový projekt  Spúšťame v meste nový projekt  
v oblasti odpadového hospodárstva,  v oblasti odpadového hospodárstva,  
v rámci ktorého som, v spolupráci  v rámci ktorého som, v spolupráci  
s kolegyňou Natáliou Janíčkovou, pod-s kolegyňou Natáliou Janíčkovou, pod-
písala zmluvu na triedenie a zber jed-písala zmluvu na triedenie a zber jed-
lých olejov. Počas prázdnin pribudnú lých olejov. Počas prázdnin pribudnú 
v meste v meste nové separačné nádoby na nové separačné nádoby na 
triedenie jedlých olejovtriedenie jedlých olejov - označené  - označené 
zberné nádoby čiernej farby s oranžo-zberné nádoby čiernej farby s oranžo-
vým vekom. Viac sa dočítate v aktuál-vým vekom. Viac sa dočítate v aktuál-
nom vydaní Púchovských novín. nom vydaní Púchovských novín. 

Novinky prinieslo aj 6. zasadnutie Novinky prinieslo aj 6. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva v tomto mestského zastupiteľstva v tomto 
roku. Nové benefity pre Púchovčanov roku. Nové benefity pre Púchovčanov 
v podobe v podobe navýšenia podpory pri na-navýšenia podpory pri na-
rodení prvého dieťaťa až na sumu rodení prvého dieťaťa až na sumu 
500 eur alebo projekt bezplatnej 500 eur alebo projekt bezplatnej 
mestskej autobusovej dopravymestskej autobusovej dopravy, kto-, kto-
rých cieľom je najmä finančne pomôcť rých cieľom je najmä finančne pomôcť 

rodinám či jednotlivcom v týchto ča-rodinám či jednotlivcom v týchto ča-
soch, neustále sa zvyšujúcich cien po-soch, neustále sa zvyšujúcich cien po-
travín, služieb, energií, či pohonných travín, služieb, energií, či pohonných 
hmôt. Snahou je dostať Púchovčanov hmôt. Snahou je dostať Púchovčanov 
do autobusov čo najskôr, čím sa nielen do autobusov čo najskôr, čím sa nielen 
znížia ich mesačné náklady na pohon-znížia ich mesačné náklady na pohon-
né hmoty, ale aj enormné zaťaženie né hmoty, ale aj enormné zaťaženie 
ovzdušia v meste výfukovými plynmi. ovzdušia v meste výfukovými plynmi. 
Púchovčania, skúsme to, využime túto Púchovčania, skúsme to, využime túto 
možnosť a pomôžeme nielen sebe, ale možnosť a pomôžeme nielen sebe, ale 
aj životnému prostrediu. Ak sa ujme aj životnému prostrediu. Ak sa ujme 
tento projekt, plánujeme v ňom po-tento projekt, plánujeme v ňom po-
kračovať a rozšíriť ho aj pre občanov kračovať a rozšíriť ho aj pre občanov 
okolitých obcí. okolitých obcí. 

Pomoc poslanci schválili aj pre-Pomoc poslanci schválili aj pre-
vádzkovateľom športových a zdra-vádzkovateľom športových a zdra-
votníckych zariadení, v snahe predísť votníckych zariadení, v snahe predísť 
radikálnemu navyšovaniu poplatkov radikálnemu navyšovaniu poplatkov 
za služby v týchto zariadeniach pre za služby v týchto zariadeniach pre 
svojich klientov, a to tým, že znížili daň svojich klientov, a to tým, že znížili daň 
z nehnuteľnosti na objekty, ktoré sú z nehnuteľnosti na objekty, ktoré sú 
vedené ako športové či zdravotnícke vedené ako športové či zdravotnícke 
zariadenia. zariadenia. 

Pokračujeme v meste aj rôznymiPokračujeme v meste aj rôznymi  
opravami komunikácií a chodní-opravami komunikácií a chodní-
kov, kov, ale aj v samotných investičných  ale aj v samotných investičných  
akciách. Ukončené sú práce na opra-akciách. Ukončené sú práce na opra-
vách ciest Novonosická, Svätoplukova vách ciest Novonosická, Svätoplukova 
v časti „Keblie“, pokračuje sa ešte na v časti „Keblie“, pokračuje sa ešte na 
Okružnej ulici a Nimnickej ceste.Okružnej ulici a Nimnickej ceste.

Začalo verejné obstarávanie na opra-Začalo verejné obstarávanie na opra-
vu 2. etapy ciest a chodníkov, ktoré vu 2. etapy ciest a chodníkov, ktoré 
by sa mali začať realizovať na sklon-by sa mali začať realizovať na sklon-
ku prázdnin. Pôjde o opravu cesty na ku prázdnin. Pôjde o opravu cesty na 
Ul. Športovcov, Novonosickej (druhá Ul. Športovcov, Novonosickej (druhá 
časť), v Hoštine, v Ihrišťoch, na Ul. Pri-časť), v Hoštine, v Ihrišťoch, na Ul. Pri-
binovej 1170, ale i chodníkov v lokalite binovej 1170, ale i chodníkov v lokalite 
Za cintorínom, Požiarna 1638, Požiarna Za cintorínom, Požiarna 1638, Požiarna 
1637, Hoštínska, 1. mája 1159 a ďalšie. 1637, Hoštínska, 1. mája 1159 a ďalšie. 
Ukončenie stavebných prác očakáva-Ukončenie stavebných prác očakáva-
me v najbližších dňoch v lokalite „Za me v najbližších dňoch v lokalite „Za 
Plecháčom“ - na chodníku, komuniká-Plecháčom“ - na chodníku, komuniká-
cii a parkovacích miestach, taktiež na cii a parkovacích miestach, taktiež na 
Amfiteátri Ilonka a vyhliadke „Pamäť Amfiteátri Ilonka a vyhliadke „Pamäť 
lesa“. Viac o týchto akciách sa dočítate lesa“. Viac o týchto akciách sa dočítate 
v budúcom čísle Púchovských novín. v budúcom čísle Púchovských novín. 
Dokončili sa dlho očakávané práce na Dokončili sa dlho očakávané práce na 
ceste v Nosiciach od Hydrocentrály  ceste v Nosiciach od Hydrocentrály  
k priehradnému múru a chodníku k priehradnému múru a chodníku 
do Nových Nosíc. Akciu realizovala  do Nových Nosíc. Akciu realizovala  
a financovala spoločnosť Doprastav, a financovala spoločnosť Doprastav, 
a.s. ako vyvolané investície. Poďakova-a.s. ako vyvolané investície. Poďakova-
nie patrí v tejto súvislosti viceprimáto-nie patrí v tejto súvislosti viceprimáto-
rovi Lukášovi Ranikovi, ktorý sa osob-rovi Lukášovi Ranikovi, ktorý sa osob-
ne, zanietene angažoval pri plnení ne, zanietene angažoval pri plnení 
týchto cieľov. Dokončujú sa práce aj na týchto cieľov. Dokončujú sa práce aj na 
ďalšej vyvolanej investícii, a to spájajú-ďalšej vyvolanej investícii, a to spájajú-
com chodníku „pri Kauflande“, ktorej com chodníku „pri Kauflande“, ktorej 
investorom je spoločnosť Lidl. investorom je spoločnosť Lidl. 

V materskej škole v ZŠ s MŠ Slovanská V materskej škole v ZŠ s MŠ Slovanská 
sa zrealizoval s finančnou podporou sa zrealizoval s finančnou podporou 
mesta Púchov a spolupráce školy, tak-mesta Púchov a spolupráce školy, tak-
tiež poslancov za miestnu časť Cyrila tiež poslancov za miestnu časť Cyrila 
Crkoňa a Jána Riška i rodičov, Crkoňa a Jána Riška i rodičov, projekt projekt 
„Čarovná záhrada“„Čarovná záhrada“, ktorého cieľom je , ktorého cieľom je 
rozvíjať prírodovedeckú gramotnosť, rozvíjať prírodovedeckú gramotnosť, 
zručnosť a rozvíjať vzťah k prírode.  zručnosť a rozvíjať vzťah k prírode.  
V rámci projektu bol vytvorený „ská-V rámci projektu bol vytvorený „ská-
kací“ a pocitový chodník a pribudli kací“ a pocitový chodník a pribudli 
vyvýšené záhony. Všetkým ďakujeme vyvýšené záhony. Všetkým ďakujeme 
za spoluprácu a deťom prajeme veľa za spoluprácu a deťom prajeme veľa 
zábavy.zábavy.

Do konca júla môžu požiadať štu-Do konca júla môžu požiadať štu-
denti o poskytnutie mestského štipen-denti o poskytnutie mestského štipen-
dia, ktoré Mesto Púchov každoročne dia, ktoré Mesto Púchov každoročne 
udeľuje študentom, za účelom pod-udeľuje študentom, za účelom pod-
pory vzdelávania študentov, v zmysle pory vzdelávania študentov, v zmysle 
Zásad o podmienkach poskytovania Zásad o podmienkach poskytovania 
mestského štipendia. O všetkých mestského štipendia. O všetkých 
podmienkach podania žiadosti ako aj podmienkach podania žiadosti ako aj 
o možnostiach prispieť na účet mest-o možnostiach prispieť na účet mest-
ského štipendia, ak chcete podporiť ského štipendia, ak chcete podporiť 
talentovaných študentov v meste, sa talentovaných študentov v meste, sa 
dočítate v aktuálnom vydaní Púchov-dočítate v aktuálnom vydaní Púchov-
ských novín. ských novín. 

Zapojte sa aj do novinky, ktorú Vám Zapojte sa aj do novinky, ktorú Vám 
ponúka mestská knižnica – ponúka mestská knižnica – projekt projekt 
PREČÍTANÉ LETOPREČÍTANÉ LETO, ktorý si pre všet-, ktorý si pre všet-
kých rodičov, knižnice, školy a škôlky kých rodičov, knižnice, školy a škôlky 
či materské a rodinné centrá pripravi-či materské a rodinné centrá pripravi-
lo OZ Krajina čitateľov. Prečítané leto lo OZ Krajina čitateľov. Prečítané leto 
chce spájať tri základné kamene pre chce spájať tri základné kamene pre 
lepšie čitateľské zajtrajšky: rodiny, ško-lepšie čitateľské zajtrajšky: rodiny, ško-
ly a knižnice. Ich snahou je ponúknuť ly a knižnice. Ich snahou je ponúknuť 
množstvo knižných tipov a návodov, množstvo knižných tipov a návodov, 
ako s knihou stráviť skutočne príjemný ako s knihou stráviť skutočne príjemný 
čas. Preto sledujte FB stránku Mestskej čas. Preto sledujte FB stránku Mestskej 
knižnice Vladimíra Roya v Púchove  knižnice Vladimíra Roya v Púchove  
a dozviete sa oveľa viac, a veríme, že a dozviete sa oveľa viac, a veríme, že 
sa spolu s našou knižnicou prečítate až sa spolu s našou knižnicou prečítate až 
do konca letných prázdnin.do konca letných prázdnin.

Pred nami je prvý prázdninový ví-Pred nami je prvý prázdninový ví-
kend a s ním spojené kend a s ním spojené otvorenie Pú-otvorenie Pú-
chovského kultúrneho letachovského kultúrneho leta, kde , kde 
bude prebiehať aj vyhodnotenie bude prebiehať aj vyhodnotenie 
súťaže „Za samé jednotky, leto na súťaže „Za samé jednotky, leto na 

jednotku.“ Za odmenu večer vystúpi jednotku.“ Za odmenu večer vystúpi 
hudobná skupina Horkýže Slížehudobná skupina Horkýže Slíže, tak , tak 
nezabudnite v nedeľu večer prísť na nezabudnite v nedeľu večer prísť na 
pešiu zónu a zapojiť sa do privítania pešiu zónu a zapojiť sa do privítania 
leta. V Púchovských novinách nájdete leta. V Púchovských novinách nájdete 
program na celé leto, ktoré sa bude program na celé leto, ktoré sa bude 
kultúrou zapĺňať nielen na pešej zóne, kultúrou zapĺňať nielen na pešej zóne, 
ale aj v Europarku. Pripomínam, že ale aj v Europarku. Pripomínam, že 
ešte stále sa môžete aj Vy prihlásiť do ešte stále sa môžete aj Vy prihlásiť do 
žrebovania o vecné ceny, podmienkou žrebovania o vecné ceny, podmienkou 
je mať samé jednotky na vysvedčení  je mať samé jednotky na vysvedčení  
v  d r u h o m  p o l ro k u.  S t a č í ,  a k  d o  v  d r u h o m  p o l ro k u.  S t a č í ,  a k  d o  
1. 7. 2022 pošlete na email kultura@1. 7. 2022 pošlete na email kultura@
puchovskakultura.sk osobné údaje: puchovskakultura.sk osobné údaje: 
meno, priezvisko, názov školy, triedu, meno, priezvisko, názov školy, triedu, 
telefonický kontakt a prídete na pešiu telefonický kontakt a prídete na pešiu 
zónu v nedeľu od 18:30 hod.zónu v nedeľu od 18:30 hod.

Milí priatelia, spoluobčania,Milí priatelia, spoluobčania,
pred nami je obdobie dovoleniek  pred nami je obdobie dovoleniek  

a slnkom zaliatych dní a ja Vám chcem a slnkom zaliatych dní a ja Vám chcem 
popriať prežitie pohodového obdo-popriať prežitie pohodového obdo-
bia, ktoré vám vyčarí úsmev na tvári  bia, ktoré vám vyčarí úsmev na tvári  
a radosť v srdci. Oddýchnite si a na-a radosť v srdci. Oddýchnite si a na-
čerpajte sily do ďalšieho obdobia, a to čerpajte sily do ďalšieho obdobia, a to 
všetko v zdraví a pokoji, pokiaľ možno všetko v zdraví a pokoji, pokiaľ možno 
v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi. v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi. 
Čítala som, že: Čítala som, že: „Je zdravé občas sa za-„Je zdravé občas sa za-
staviť, odpojiť sa, vyčistiť si myseľ, nájsť staviť, odpojiť sa, vyčistiť si myseľ, nájsť 
seba samého a pripomenúť si kto si, kam seba samého a pripomenúť si kto si, kam 
smeruješ, kam chceš ísť a predovšetkým, smeruješ, kam chceš ísť a predovšetkým, 
kde chceš zostať.“kde chceš zostať.“ (Giuseppe Donadei)  (Giuseppe Donadei) 
Majte sa krásne. Majte sa krásne. 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Slovami primátorky: Majte dobrú náladu!



spravodajstvospravodajstvo44

V stredu 22. júna 2022 sa v hlavnej sále Divadla V stredu 22. júna 2022 sa v hlavnej sále Divadla 
Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva 
(MsZ) na svojom zasadnutí.(MsZ) na svojom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 14 poslancov, ospravedlnili Rokovania sa zúčastnilo 14 poslancov, ospravedlnili 
sa poslanci Daniel Lako, Pavel Melišík, Marián Mišún, sa poslanci Daniel Lako, Pavel Melišík, Marián Mišún, 
Emil Filo a Miroslav Kubičár. Primátorka mesta Ka-Emil Filo a Miroslav Kubičár. Primátorka mesta Ka-
tarína Heneková dala po úvodných slovách priestor tarína Heneková dala po úvodných slovách priestor 
obyvateľom mesta, aby predložili svoje pripomien-obyvateľom mesta, aby predložili svoje pripomien-
ky a otázky na vedenie mesta. Skupina obyvateľov  ky a otázky na vedenie mesta. Skupina obyvateľov  
z Ulice Dlhé lúky predniesli sťažnosť proti plánova-z Ulice Dlhé lúky predniesli sťažnosť proti plánova-
nej výstavbe autoumývarky v ich lokalite. Primátorka nej výstavbe autoumývarky v ich lokalite. Primátorka 
mesta, viceprimátor aj predseda dopravnej komisie mesta, viceprimátor aj predseda dopravnej komisie 
im vyslovili podporu.im vyslovili podporu.

Nasledovali body: Kontrola plnenia uznesení  Nasledovali body: Kontrola plnenia uznesení  
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, Správy z kontro-z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, Správy z kontro-
ly plnenia si zákonných povinností pri starostlivos-ly plnenia si zákonných povinností pri starostlivos-
ti o príjmy z dane z nehnuteľnosti fyzických osôb  ti o príjmy z dane z nehnuteľnosti fyzických osôb  
a právnických osôb, z kontroly dodržiavania prísluš-a právnických osôb, z kontroly dodržiavania prísluš-
nej legislatívy pri obstaraní a financovaní investič-nej legislatívy pri obstaraní a financovaní investič-
ných akcií na vybranej vzorke za rok 2021, z kontroly ných akcií na vybranej vzorke za rok 2021, z kontroly 
hospodárenia v Materskej škole Požiarna 1291, na hospodárenia v Materskej škole Požiarna 1291, na 
vybranej vzorke za rok 2021 a Návrh Plánu kontrolnej vybranej vzorke za rok 2021 a Návrh Plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. Všet-činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. Všet-
ky tieto body predkladala hlavná kontrolórka mesta ky tieto body predkladala hlavná kontrolórka mesta 
Marta Kavecká, ktorej primátorka mesta Katarína Marta Kavecká, ktorej primátorka mesta Katarína 
Heneková poďakovala za jej prácu pre mesto, keďže Heneková poďakovala za jej prácu pre mesto, keďže 
tento mesiac končí v tejto funkcii.tento mesiac končí v tejto funkcii.

Poslanci schválili benefity pre zdravotnícke  Poslanci schválili benefity pre zdravotnícke  
a športové zariadeniaa športové zariadenia

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh VZN Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh VZN 
mesta Púchov č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺ-mesta Púchov č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa VZN mesta Púchov č. 3/2014 o miestnych da-ňa VZN mesta Púchov č. 3/2014 o miestnych da-
niach pre mesto Púchov. Novými ustanoveniami niach pre mesto Púchov. Novými ustanoveniami 
VZN mesto Púchov ako správca dane upravuje daň  VZN mesto Púchov ako správca dane upravuje daň  
z nehnuteľností za stavby slúžiace na šport z dôvodu z nehnuteľností za stavby slúžiace na šport z dôvodu 
podpory športu v meste - znižuje ju o 20%. Zároveň podpory športu v meste - znižuje ju o 20%. Zároveň 
mesto ustanovuje zníženie dane pri zdravotníckych mesto ustanovuje zníženie dane pri zdravotníckych 
zariadeniach (znižuje ju o 40 %) a stanovuje koefi-zariadeniach (znižuje ju o 40 %) a stanovuje koefi-
cient sadzby dane neudržiavanej stavby v meste Pú-cient sadzby dane neudržiavanej stavby v meste Pú-
chov. S cieľom riešiť problém s neudržiavanými stav-chov. S cieľom riešiť problém s neudržiavanými stav-
bami, ktoré častokrát ohrozujú život a zdravie ľudí bami, ktoré častokrát ohrozujú život a zdravie ľudí 
na verejnom priestranstve, schválili navýšenie dane na verejnom priestranstve, schválili navýšenie dane 

z nehnuteľnosti v centre mesta až desaťnásobne  z nehnuteľnosti v centre mesta až desaťnásobne  
a mimo centra dvojnásobne.a mimo centra dvojnásobne.

Zníženie ceny parkovného na hlavnom parko-Zníženie ceny parkovného na hlavnom parko-
viskuvisku

Poslanci ďalej prerokovali a schválili návrh VZN Poslanci ďalej prerokovali a schválili návrh VZN 
mesta Púchov č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa mesta Púchov č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Púchov č. 14/2019 o dočasnom parko-VZN mesta Púchov č. 14/2019 o dočasnom parko-
vaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch vaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Púchov  miestnych komunikácií na území mesta Púchov  
v znení VZN č. 1/2020 a VZN č. 19/2020. Účelom tejto v znení VZN č. 1/2020 a VZN č. 19/2020. Účelom tejto 
zmeny VZN je prechod na elektronický systém zaku-zmeny VZN je prechod na elektronický systém zaku-
povania parkovacích kariet, zrovnoprávnenie ceny povania parkovacích kariet, zrovnoprávnenie ceny 
parkovného na celom území mesta Púchov na 1,00 parkovného na celom území mesta Púchov na 1,00 
euro za 60 minút a úprava podmienok pre zakúpenie euro za 60 minút a úprava podmienok pre zakúpenie 
parkovacej karty typu „A“. Nová úprava teda znižuje parkovacej karty typu „A“. Nová úprava teda znižuje 
cenu parkovného na hlavnom parkovisku z ceny 2 cenu parkovného na hlavnom parkovisku z ceny 2 
eurá/1 hod. na cenu 1 euro/1 hod. Zároveň sa upra-eurá/1 hod. na cenu 1 euro/1 hod. Zároveň sa upra-
vuje možnosť zakúpenia parkovacej karty pre obča-vuje možnosť zakúpenia parkovacej karty pre obča-
nov mesta Púchov na vozidlo, ktorého užívateľmi sú nov mesta Púchov na vozidlo, ktorého užívateľmi sú 
na základe leasingovej zmluvy.na základe leasingovej zmluvy.

Mesto zvýšilo podporu pri narodení dieťaťaMesto zvýšilo podporu pri narodení dieťaťa
Jedným z hlavných bodov programu bolo preroko-Jedným z hlavných bodov programu bolo preroko-

vanie a schválenie návrhu Zásad podpory mladých vanie a schválenie návrhu Zásad podpory mladých 
rodín v meste Púchov. Mesto Púchov poskytuje fi-rodín v meste Púchov. Mesto Púchov poskytuje fi-
nančnú podporu pri narodení dieťaťa za účelom nančnú podporu pri narodení dieťaťa za účelom 
hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských 
práv a povinností manželom, ako rodičom dieťaťa, práv a povinností manželom, ako rodičom dieťaťa, 
matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvo-matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvo-
renia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým renia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým 
matkám, alebo otcom, tiež osobe, ktorej bolo dieťa matkám, alebo otcom, tiež osobe, ktorej bolo dieťa 
zverené do pestúnskej starostlivosti a to za pod-zverené do pestúnskej starostlivosti a to za pod-
mienok ustanovených v zásadách. Výška finančnej mienok ustanovených v zásadách. Výška finančnej 
podpory na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako podpory na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako 
prvé, je po novom 500 eur. Výška finančnej podpory prvé, je po novom 500 eur. Výška finančnej podpory 
na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako ďalšie je na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako ďalšie je 
200 eur. Zásady poskytovania podpory mladých ro-200 eur. Zásady poskytovania podpory mladých ro-
dín sú platné a účinné od 1. 7. 2022.dín sú platné a účinné od 1. 7. 2022.

V ďalšom bode poslanci prerokovali a schválili V ďalšom bode poslanci prerokovali a schválili 
úpravu rozpočtu mesta Púchov - jún 2022 – išlo naj-úpravu rozpočtu mesta Púchov - jún 2022 – išlo naj-
mä o navýšenie rozpočtu o 150 tisíc eur mestskej mä o navýšenie rozpočtu o 150 tisíc eur mestskej 
spoločnosti MŠK Púchov v dôsledku zvýšenia cien spoločnosti MŠK Púchov v dôsledku zvýšenia cien 

energií. Finančné zdroje zabezpečil lepší výber daní energií. Finančné zdroje zabezpečil lepší výber daní 
z príjmov a zo stavieb. Poslanci tiež schválili drobné z príjmov a zo stavieb. Poslanci tiež schválili drobné 
úpravy čerpania rezervného fondu mesta Púchov.úpravy čerpania rezervného fondu mesta Púchov.

Bezplatná MHD pre všetkých PúchovčanovBezplatná MHD pre všetkých Púchovčanov
Zaujímavým bodom rokovania zastupiteľstva bol Zaujímavým bodom rokovania zastupiteľstva bol 

„Bezplatná Mestská autobusová doprava v meste „Bezplatná Mestská autobusová doprava v meste 
Púchov“. Ako sa uvádza v dôvodovej správe Púchov“. Ako sa uvádza v dôvodovej správe „spoloč-„spoloč-
nosť Autobusová doprava Púchov, a.s. bola vytvorená nosť Autobusová doprava Púchov, a.s. bola vytvorená 
za účelom poskytovania služieb dopravy pre mesto Pú-za účelom poskytovania služieb dopravy pre mesto Pú-
chov. Od získania 100 % podielu mesta v tejto spoloč-chov. Od získania 100 % podielu mesta v tejto spoloč-
nosti bolo našim zámerom spustiť v meste bezplatnú nosti bolo našim zámerom spustiť v meste bezplatnú 
MAD, keďže hlavným cieľom bolo riešiť zníženie počtu MAD, keďže hlavným cieľom bolo riešiť zníženie počtu 
osobných vozidiel najmä v čase popoludňajšej a raňaj-osobných vozidiel najmä v čase popoludňajšej a raňaj-
šej špičky, zlepšenie parkovacej politiky v meste a pri šej špičky, zlepšenie parkovacej politiky v meste a pri 
Conti a v neposlednom rade znížiť náklady domácností Conti a v neposlednom rade znížiť náklady domácností 
na pohonné hmoty, ktoré najmä v súčasnosti dosahujú na pohonné hmoty, ktoré najmä v súčasnosti dosahujú 
obrovský nárast a zaťažujú tak rodinné rozpočty. V sú-obrovský nárast a zaťažujú tak rodinné rozpočty. V sú-
činnosti a na základe návrhu p. primátorky sme pripra-činnosti a na základe návrhu p. primátorky sme pripra-
vili materiál, ktorý hovorí, za akých podmienok technic-vili materiál, ktorý hovorí, za akých podmienok technic-
kých ako aj ekonomických, je možné takúto bezplatnú kých ako aj ekonomických, je možné takúto bezplatnú 
dopravu zaviesť pre všetkých obyvateľov s trvalým po-dopravu zaviesť pre všetkých obyvateľov s trvalým po-
bytom v meste. Jedná sa pilotný projekt, ktorý ak sa bytom v meste. Jedná sa pilotný projekt, ktorý ak sa 
osvedčí bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.“osvedčí bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.“  
Predložený dokument, ktorý predložil predstaviteľ Predložený dokument, ktorý predložil predstaviteľ 
spoločnosti Viliam Karas, zhrňuje kroky a dopady spoločnosti Viliam Karas, zhrňuje kroky a dopady 
zavedenia bezplatnej MHD v meste Púchov od 1. 9. zavedenia bezplatnej MHD v meste Púchov od 1. 9. 
2022. Všetci občania s trvalým pobytom v meste Pú-2022. Všetci občania s trvalým pobytom v meste Pú-
chov budú môcť prostredníctvom tzv. Rezidenčnej chov budú môcť prostredníctvom tzv. Rezidenčnej 
karty (vydáva Púchovské informačné centrum v Di-karty (vydáva Púchovské informačné centrum v Di-
vadle Púchov) cestovať bezplatne. Ostatné dopravné vadle Púchov) cestovať bezplatne. Ostatné dopravné 
karty zostávajú aj naďalej platné so zľavami v zmysle karty zostávajú aj naďalej platné so zľavami v zmysle 
cenového výmeru.cenového výmeru.

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Určenie volebných obvodov a počtu poslancov 
na ďalšie volebné obdobie na ďalšie volebné obdobie 

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh, aby aj Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh, aby aj 
v ďalšom období mal Púchov 9 volebných obvodov v ďalšom období mal Púchov 9 volebných obvodov 
a 19 volených poslancov. Počet poslancov mestské-a 19 volených poslancov. Počet poslancov mestské-
ho zastupiteľstva zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom ho zastupiteľstva zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení závisí od počtu obyvateľov - pre samosprávy zriadení závisí od počtu obyvateľov - pre samosprávy 
s počtom 10.001 až 20.000 obyvateľov má byť počet s počtom 10.001 až 20.000 obyvateľov má byť počet 
poslancov v rozmedzí 13 až 19. Počet obyvateľov Pú-poslancov v rozmedzí 13 až 19. Počet obyvateľov Pú-
chova ku dňu vyhlásenia volieb je 17.114 a nachádza chova ku dňu vyhlásenia volieb je 17.114 a nachádza 
sa teda pri hornej hranici intervalu počtu obyvateľov. sa teda pri hornej hranici intervalu počtu obyvateľov. 
V ďalšom bode rokovania poslanci schválili určenie V ďalšom bode rokovania poslanci schválili určenie 
rozsahu výkonu funkcie primátora na volebné obdo-rozsahu výkonu funkcie primátora na volebné obdo-
bie 2022 až 2026 - na plný úväzok.bie 2022 až 2026 - na plný úväzok.

Investičné akcie Mesta PúchovInvestičné akcie Mesta Púchov
Vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného Vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného 

prostredia a stavebného úradu Filip Makay predložil prostredia a stavebného úradu Filip Makay predložil 
zastupiteľstvu Informáciu o aktuálnych investičných zastupiteľstvu Informáciu o aktuálnych investičných 
akciách Mesta Púchov. Vedúca ekonomického odde-akciách Mesta Púchov. Vedúca ekonomického odde-
lenia Lucia Pružinská poslancom predložila návrh na lenia Lucia Pružinská poslancom predložila návrh na 
prijatie úveru vo výške do 800.000 eur od ČSOB, a.s. prijatie úveru vo výške do 800.000 eur od ČSOB, a.s. 
s nasledovnými podmienkami: úroková sadzba 1,96 s nasledovnými podmienkami: úroková sadzba 1,96 
% p.a. – FIX, bez zabezpečenia, splatnosť 10 rokov, % p.a. – FIX, bez zabezpečenia, splatnosť 10 rokov, 
poplatok za poskytnutie úveru a vedenie úverového poplatok za poskytnutie úveru a vedenie úverového 
účtu - 0 eur. účtu - 0 eur. 

Úver mesto využije za účelom financovania nasle-Úver mesto využije za účelom financovania nasle-
dovných investičných akcií: Spoluúčasť na grante dovných investičných akcií: Spoluúčasť na grante 
a zateplenie jaslí ZŠ s MŠ Slovanská – 130.600 eur, a zateplenie jaslí ZŠ s MŠ Slovanská – 130.600 eur, 
Kolumbárium - ďalšia etapa – 30.000 eur, Vodovod  Kolumbárium - ďalšia etapa – 30.000 eur, Vodovod  
a kanalizácia Samoty, Potôčky – 85.000 eur, Doplne-a kanalizácia Samoty, Potôčky – 85.000 eur, Doplne-
nie verejného osvetlenia Sedlište, Okružná – 29.000 nie verejného osvetlenia Sedlište, Okružná – 29.000 
eur, Stojiská polopodzemných kontajnerov – 70.000 eur, Stojiská polopodzemných kontajnerov – 70.000 
eur, Kompostáreň – 431.100 eur, Parkovanie a park eur, Kompostáreň – 431.100 eur, Parkovanie a park 
Ul. Obrancov mieru – 14.300 eur, Parkovanie Ul. Go-Ul. Obrancov mieru – 14.300 eur, Parkovanie Ul. Go-
razdova – 10.000 eur. razdova – 10.000 eur. 

V stanovisku hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru sa V stanovisku hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru sa 
uvádza: uvádza: „Stav dlhu k 31. 12. 2021 bol na úrovni 19,33 % „Stav dlhu k 31. 12. 2021 bol na úrovni 19,33 % 
k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia, ktorý  k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia, ktorý  

Poslanci schválili nové Zásady podpory mladých rodín
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a projekt bezplatnej Mestskej autobusovej dopravy
k 31. 5. 2022 klesol na úroveň 17,80 % a v prípade zvýše-k 31. 5. 2022 klesol na úroveň 17,80 % a v prípade zvýše-
nia úverového rámca o 800 000 € sa stav dlhu zvýši na nia úverového rámca o 800 000 € sa stav dlhu zvýši na 
úroveň 21,96 %. Stav dlhu pred prijatím úveru, ako aj po úroveň 21,96 %. Stav dlhu pred prijatím úveru, ako aj po 
jeho bezprostrednom prijatí je podstatne nižší v porov-jeho bezprostrednom prijatí je podstatne nižší v porov-
naní s legislatívne stanovenou maximálnou hranicou naní s legislatívne stanovenou maximálnou hranicou 
na úrovni 60 % k bežným príjmom predchádzajúceho na úrovni 60 % k bežným príjmom predchádzajúceho 
obdobia.“obdobia.“ Zastupiteľstvo prijatie úveru schválilo. Zastupiteľstvo prijatie úveru schválilo.

Voľba hlavného kontrolóra mestaVoľba hlavného kontrolóra mesta
Po prerokovaní obvyklých bodov Predaj, kúpa, ná-Po prerokovaní obvyklých bodov Predaj, kúpa, ná-

jom a Správ o činnosti mestských spoločností, MsP  jom a Správ o činnosti mestských spoločností, MsP  
a MsÚ pristúpili poslanci k voľba hlavného kontrolóra a MsÚ pristúpili poslanci k voľba hlavného kontrolóra 
mesta na ďalšie šesťročné  obdobie. Do voľby sa pri-mesta na ďalšie šesťročné  obdobie. Do voľby sa pri-
hlásili štyria kandidáti: Zuzana Hlúbiková (pracujúca hlásili štyria kandidáti: Zuzana Hlúbiková (pracujúca 
v Hanon systems Slovakia, s.r.o. Ilava), Anton Martin-v Hanon systems Slovakia, s.r.o. Ilava), Anton Martin-
ko (Stavebné bytové družstvo, Púchov), Jozef Motúz ko (Stavebné bytové družstvo, Púchov), Jozef Motúz 
(Ministerstvo financií SR, Bratislava) a Zuzana Šišková (Ministerstvo financií SR, Bratislava) a Zuzana Šišková 
(Ministerstvo financií SR, Bratislava). Poslanci si vy-(Ministerstvo financií SR, Bratislava). Poslanci si vy-
počuli krátke prezentácie kandidátov a po odpove-počuli krátke prezentácie kandidátov a po odpove-
diach na poslanecké otázky nasledovala tajná voľba. diach na poslanecké otázky nasledovala tajná voľba. 
Keďže víťaz Jozef Motúz (8 hlasov) v 1. kole nezískal Keďže víťaz Jozef Motúz (8 hlasov) v 1. kole nezískal 
nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, konalo sa nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, konalo sa 
2. kolo, do ktorého postúpila okrem neho aj Zuzana 2. kolo, do ktorého postúpila okrem neho aj Zuzana 
Šišková (4 hlasy). Pri opakovanom hlasovaní zvíťazil Šišková (4 hlasy). Pri opakovanom hlasovaní zvíťazil 
opäť Jozef Motúz, keď získal 8 hlasov z 13, čo už sta-opäť Jozef Motúz, keď získal 8 hlasov z 13, čo už sta-
čilo na jeho zvolenie za nového hlavného kontrolóra čilo na jeho zvolenie za nového hlavného kontrolóra 
mesta.mesta.

Záver rokovaniaZáver rokovania
V bode Rôzne sa viceprimátor mesta Lukáš Ranik V bode Rôzne sa viceprimátor mesta Lukáš Ranik 

opýtal, čo je nové v právnych sporoch mesta a mest-opýtal, čo je nové v právnych sporoch mesta a mest-
ských spoločností. Mestský právnik Anton Školek vo ských spoločností. Mestský právnik Anton Školek vo 
svojej odpovedi uviedol príklady niekoľko úspešných svojej odpovedi uviedol príklady niekoľko úspešných 
súdnych sporov, v ktorých zastupuje záujmy mesta súdnych sporov, v ktorých zastupuje záujmy mesta 
– MŠK vs. HK Púchov, spor WOOD ENERGY s PTSM  – MŠK vs. HK Púchov, spor WOOD ENERGY s PTSM  
a žalobu mesta na bývalého primátora mesta Ma-a žalobu mesta na bývalého primátora mesta Ma-
riána Michalca a spol. za nezákonný predaj bytovky riána Michalca a spol. za nezákonný predaj bytovky 
č.775 na Ulici Royovej. č.775 na Ulici Royovej. 

Predaj bytovky č.775 sa v roku 2010 udial spôso-Predaj bytovky č.775 sa v roku 2010 udial spôso-
bom priameho predaja a zákon takúto možnosť pri bom priameho predaja a zákon takúto možnosť pri 
cene nad 40.000,- eur neumožňoval. Pri tomto pre-cene nad 40.000,- eur neumožňoval. Pri tomto pre-
daji bol porušený zákon o obecnom zriadení aj zá-daji bol porušený zákon o obecnom zriadení aj zá-
kon o majetku obcí. Žaloba, ktorá má 31 strán, bola kon o majetku obcí. Žaloba, ktorá má 31 strán, bola 

V našom meste v najbližších týždňoch pribudne V našom meste v najbližších týždňoch pribudne 
pre občanov možnosť triediť použité jedlé oleje  pre občanov možnosť triediť použité jedlé oleje  
a tuky z domácností. a tuky z domácností. 

Pre triedenie použitých kuchynských olejov, ktoré Pre triedenie použitých kuchynských olejov, ktoré 
sú tiež bioodpadom, by mala každá obec zabezpe-sú tiež bioodpadom, by mala každá obec zabezpe-
čiť celoročné zberné miesta. Mesto Púchov preto čiť celoročné zberné miesta. Mesto Púchov preto 
prostredníctvom spoločnosti Trafin Oil SK umiestni prostredníctvom spoločnosti Trafin Oil SK umiestni 
približne 37 ks zberných nádob na existujúcich sto-približne 37 ks zberných nádob na existujúcich sto-
jiskách komunálneho odpadu. Nádoby budú prime-jiskách komunálneho odpadu. Nádoby budú prime-
rane rozmiestnené v meste ako i vo všetkých mest-rane rozmiestnené v meste ako i vo všetkých mest-
ských častiach, a to počas letných prázdnin. ských častiach, a to počas letných prázdnin. 

Hlavným cieľom zavedenia zberu použitých jedlých Hlavným cieľom zavedenia zberu použitých jedlých 
olejov a tukov je zabrániť vylievaniu zvyškov olejov olejov a tukov je zabrániť vylievaniu zvyškov olejov 
do odpadov v domácnostiach, zabezpečiť ich efek-do odpadov v domácnostiach, zabezpečiť ich efek-
tívne spracovanie a recykláciu na hodnotnú surovi-tívne spracovanie a recykláciu na hodnotnú surovi-
nu, ktorá slúži na výrobu biopalív a v neposlednom nu, ktorá slúži na výrobu biopalív a v neposlednom 
rade tiež triedením ďalšieho druhu komunálneho rade tiež triedením ďalšieho druhu komunálneho 
odpadu zvýšiť mieru separácie a tým znížiť množstvo odpadu zvýšiť mieru separácie a tým znížiť množstvo 
odpadu uloženého na skládku. odpadu uloženého na skládku. 

Na triedenie zvyškov olejov a tukov priamo  Na triedenie zvyškov olejov a tukov priamo  
v domácnosti je najvhodnejšie použiť PET fľaše, v domácnosti je najvhodnejšie použiť PET fľaše, 
ktoré treba po naplnení dobre uzavrieť a vhodiť ktoré treba po naplnení dobre uzavrieť a vhodiť 
do označenej zbernej nádoby. do označenej zbernej nádoby. 

Týmto spôsobom budú môcť občania triediť všetky Týmto spôsobom budú môcť občania triediť všetky 
jedlé oleje a tuky, ktoré doma používajú pri príprave jedlé oleje a tuky, ktoré doma používajú pri príprave 
jedla. Všetky druhy potravinárskych olejov (slnečni-jedla. Všetky druhy potravinárskych olejov (slnečni-
cový, olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový), cový, olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový), 
tuky (maslo, margarín alebo masť) a tiež všetky ole-tuky (maslo, margarín alebo masť) a tiež všetky ole-
je a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, zo je a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, zo 
zeleniny, mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji zeleniny, mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji 
alebo marinád na grilovanie.alebo marinád na grilovanie.

Vytriedený olej bude z nádob na stojiskách zvážaný Vytriedený olej bude z nádob na stojiskách zvážaný 
v pravidelných intervaloch, prípadne podľa potreby v pravidelných intervaloch, prípadne podľa potreby 
a naplnenosti jednotlivých nádob. a naplnenosti jednotlivých nádob. 

Mesto Púchov zverejní na webovej stránke mapu Mesto Púchov zverejní na webovej stránke mapu 
s konkrétnymi lokalitami stojísk komunálneho odpa-s konkrétnymi lokalitami stojísk komunálneho odpa-
du, v ktorých poskytovateľ služby umiestni označené du, v ktorých poskytovateľ služby umiestni označené 
zberné nádoby čiernej farby s oranžovým vekom. zberné nádoby čiernej farby s oranžovým vekom. 

Veríme, že zavedenie triedenia ďalšej zložky ko-Veríme, že zavedenie triedenia ďalšej zložky ko-
munálnych odpadov prebehne úspešne, a že sa munálnych odpadov prebehne úspešne, a že sa 
postupne všetci aktívne zapojíme do využívania ole-postupne všetci aktívne zapojíme do využívania ole-
jových zberných nádob a tým spoločne prispejeme jových zberných nádob a tým spoločne prispejeme 
k rozvoju obehového hospodárstva v našom meste. k rozvoju obehového hospodárstva v našom meste. 

Natália Janíčková, referent odpad. hospodárstva Natália Janíčková, referent odpad. hospodárstva 
Zdroj: triedimolej.skZdroj: triedimolej.sk

Novinka v separácii odpadov v Púchove - triedenie 
jedlých olejov a tukov z domácností

občanom ako sociálne byty. Tieň podozrenie tiež občanom ako sociálne byty. Tieň podozrenie tiež 
padá na vtedajšie vedenie mesta, ktoré bolo ochot-padá na vtedajšie vedenie mesta, ktoré bolo ochot-
né za prevod tejto nehnuteľnosti zaplatiť aj poplatok né za prevod tejto nehnuteľnosti zaplatiť aj poplatok 
za zrýchlený prevod (265,50 eur), čo nie je absolútne za zrýchlený prevod (265,50 eur), čo nie je absolútne 
štandardný postup. štandardný postup. 

Podľa Antona Školeka doslova šok priniesla infor-Podľa Antona Školeka doslova šok priniesla infor-
mácia, že mesto za čias primátora Mariána Michal-mácia, že mesto za čias primátora Mariána Michal-
ca vybudovalo vo vnútrobloku F. Urbánka/Royova ca vybudovalo vo vnútrobloku F. Urbánka/Royova 
parkovacie plochy, komunikáciu, chodník a sadové parkovacie plochy, komunikáciu, chodník a sadové 
úpravy napriek tomu, že už vedelo, že sa ide bytovka úpravy napriek tomu, že už vedelo, že sa ide bytovka 
a časť pozemkov predať fyzickej osobe, čím jej neo-a časť pozemkov predať fyzickej osobe, čím jej neo-
právnene zhodnotilo majetok a ukrátilo tým obča-právnene zhodnotilo majetok a ukrátilo tým obča-
nov o ďalšie finančné prostriedky. Celková investícia nov o ďalšie finančné prostriedky. Celková investícia 
mesta bola vykonaná v rozsahu cca 134.000,- eur. mesta bola vykonaná v rozsahu cca 134.000,- eur. 
Postupnými prevodmi vlastníctva bytov, nebytových Postupnými prevodmi vlastníctva bytov, nebytových 
priestorov a pozemkov sa tieto dostali do vlastníctva priestorov a pozemkov sa tieto dostali do vlastníctva 
bývalého primátora Mariána Michalca a jeho pria-bývalého primátora Mariána Michalca a jeho pria-
mych príbuzných. Anton Školek vyslovil podozrenie mych príbuzných. Anton Školek vyslovil podozrenie 
z možného obohatenia Mariána Michalca a jeho z možného obohatenia Mariána Michalca a jeho 
najbližšej rodiny pri predaji mestského majetku, čo najbližšej rodiny pri predaji mestského majetku, čo 
zákon výslovne zakazuje. Zároveň uviedol, že právne zákon výslovne zakazuje. Zároveň uviedol, že právne 
zastupuje všetky spory mesta a mestských spoloč-zastupuje všetky spory mesta a mestských spoloč-
ností a z ich obsahu vie, že Marián Michalec zásad-ností a z ich obsahu vie, že Marián Michalec zásad-
ným spôsobom porušoval zákon o obecnom zria-ným spôsobom porušoval zákon o obecnom zria-
dení a zákon o majetku obcí, a preto ho prekvapuje dení a zákon o majetku obcí, a preto ho prekvapuje 
jeho volebná kampaň, v ktorej sa práve ON domáha jeho volebná kampaň, v ktorej sa práve ON domáha 
„PORIADKU” v meste.„PORIADKU” v meste.

Primátorka mesta Katarína Heneková po skončení Primátorka mesta Katarína Heneková po skončení 
rokovania zastupiteľstva pre čitateľov Púchovských rokovania zastupiteľstva pre čitateľov Púchovských 
novín zhodnotila jeho závery: novín zhodnotila jeho závery: „Osobne ma veľmi teší, „Osobne ma veľmi teší, 
že sa poslanci stotožnili s predloženými návrhmi pomo-že sa poslanci stotožnili s predloženými návrhmi pomo-
ci a podpory pre obyvateľov nášho mesta a ja im touto ci a podpory pre obyvateľov nášho mesta a ja im touto 
cestou ďakujem za to, že prišli a konštruktívne rokovali. cestou ďakujem za to, že prišli a konštruktívne rokovali. 
Schválením navýšenia príspevku pri narodení dieťaťa, Schválením navýšenia príspevku pri narodení dieťaťa, 
bezplatnej mestskej autobusovej dopravy, úpravy par-bezplatnej mestskej autobusovej dopravy, úpravy par-
kovacej politiky... môžeme v týchto, časoch, keď obča-kovacej politiky... môžeme v týchto, časoch, keď obča-
nia či celé rodiny bojujú s vysokým nárastom cien, ktoré nia či celé rodiny bojujú s vysokým nárastom cien, ktoré 
zaťažujú rodinný rozpočet, pomôcť tieto finančné ná-zaťažujú rodinný rozpočet, pomôcť tieto finančné ná-
klady rodín znížiť a zvládnuť tak aj toto ťažké obdobie.“klady rodín znížiť a zvládnuť tak aj toto ťažké obdobie.“

Text a foto: Slavomír Flimmel 

Novozvolený hlavný kontrolór mesta Jozef Motúz.Jozef Motúz.

podaná na okresný súd. Okrem toho mesto podáva podaná na okresný súd. Okrem toho mesto podáva 
aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu porušovania povinnosti pri správe trestného činu porušovania povinnosti pri správe 

cudzieho majetku a pokračovací zločin podvodu cudzieho majetku a pokračovací zločin podvodu 
spáchaného organizovanou skupinou a obzvlášť zá-spáchaného organizovanou skupinou a obzvlášť zá-
važný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti. važný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti. 
Bytovka č.775 s pozemkom bola predaná za nižšiu Bytovka č.775 s pozemkom bola predaná za nižšiu 
cenu, ako bola v tom čase obvyklá, najmä sa predala cenu, ako bola v tom čase obvyklá, najmä sa predala 
aj s pozemkom napriek tomu, že ten nebol predme-aj s pozemkom napriek tomu, že ten nebol predme-
tom ponuky. Mestu Púchov tým vznikla škoda, pri-tom ponuky. Mestu Púchov tým vznikla škoda, pri-
čom ďalšiu škodu predstavuje aj zisk, ktorý by mohlo čom ďalšiu škodu predstavuje aj zisk, ktorý by mohlo 
mesto získať, keby túto bytovku prerobilo a ponúklo mesto získať, keby túto bytovku prerobilo a ponúklo 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Opitý vodič prerazil v Beluši plot a narazil 
do altánku pri rodinnom dome

Alkohol sa podpísal pod nehodu v Beluši. Opitý vodič skončil s autom v altánku.                FOTO: KR PZ Trenčín 

V skorých ranných hodinách došlo v obci Beluša  
k dopravnej nehode, ku ktorej malo dôjsť tak, že pri 
prejazde zákruty zišiel vodič s osobným autom mimo 
vozovku na príjazdovú plochu k rodinného domu. 
Tam mal svojou prednou častou vozidla 
naraziť do oplotenia, toto preraziť, pričom 
následne mal naraziť do postaveného dre-
veného altánku. Našťastie sa v tom čase na 
dvore za plotom nikto nenachádzal.

Pravdepodobnou príčinou dopravnej 
nehody bolo nevenovanie sa plne vedeniu 
vozidla a nesledovanie situácie v cestnej 
premávke. Vodič bol podrobený dychovej 
skúške, ktorej výsledok bol 2,29 promile 
alkoholu v dychu. Vodič aj spolujazdec utr-
peli ľahké zranenia. 

Majiteľovi nehnuteľnosti bola spôsobená 
škoda vo výške predbežne 5000 €.

Poverený policajt Okresného dopravné-

ho inšpektorátu v Považskej Bystrici vzniesol obvi-
nenie 28-ročnému mužovi pre prečin ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. Presná príčina a miera zavi-
nenia je v štádiu šetrenia.                        KR PZ Trenčín

V Púchovskom okrese evidoval úrad práce kon-
com mája 832 uchádzačov o zamestnanie. Z nich 
bolo 478 žien, 46 uchádzačov so zdravotným 
postihnutím a jeden nezamestnaný, ktorého pre-
pustili v rámci hromadného prepúšťania. Medzi 
uchádzačmi o zamestnanie v okrese Púchov bolo 
tiež 36 absolventov škôl, 16 absolventov stred-
ných a 20 absolventov vysokých škôl.

V Púchovskom okrese klesla priemerná evidova-
ná miera nezamestnanosti v máji medzimesačne 
o desatinu percenta na úroveň 3,34 percenta.

Priemerná miera nezamestnanosti v Trenčian-
skom kraji klesla v máji o 0,15 percenta na úroveň 
3,77 percenta. 

Miera nezamestnanosti klesla v máji v TSK vo 
všetkých deviatich okresoch. Ilavský a Trenčiansky 

okres mali koncom mája najnižšiu mieru neza-
mestnanosti na Slovensku. 

Najvyššia miera nezamestnanosti v Trenčian-
skom kraji bola v máji v okrese Prievidza, kde do-
siahla úroveň 5,35 percenta. Nasledovali okresy 
Považská Bystrica (4,64 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (3,90 percenta), Myjava (3,61 percen-
ta), Partizánske (3,56 percenta), Nové Mesto nad 
Váhom (3, 37 percenta), Púchov (3,34 percenta), 
Ilava (2,65 percenta) a Trenčín (2,50 percenta). 

Na Slovensku klesla v máji miera nezamestna-
nosti medzimesačne o 0,19 percenta na úroveň 
6,35 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (19,74 percenta), najnižšia v Trenčianskom 
okrese. 

Zdroj: ÚPSVaR

Nezamestnanosť v okrese klesla na 3,34 %

Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bys-
trici vykonáva objasňovanie dopravnej nehody 
zo dňa 7. 6. 2022 o 13.15 hodine na cestičke pre 
cyklistov v obci Nimnica časť Kúpele pod prie-
hradným múrom, kde došlo k pádu cyklistky. 

Žiadame prípadných priamych svedkov do-
pravnej nehody, najmä cyklistov, ktorí v inkrimi-
novanom čase jazdili po uvedenej cestičke pre 
cyklistov, aby sa prihlásili za účelom poskytnutia 
informácií k uvedenej nehode buď osobne na 
Okresnom riaditeľstve PZ v Považskej Bystrici 
alebo na známom tel. čísle 158 alebo prostredníc-
tvom súkromnej správy cez Facebook Polícia SR 
– Trenčiansky kraj.            KR PZ Trenčín 

Polícia hľadá svedkov 
nehody cyklistky

„Cyklohulákanie“ za tridsať
Hliadka mestskej polície zistila priestupok ru-

šenia nočného pokoja. Dopustil sa ho muž, ktorý 
nadránom jazdil po Púchove na bicykli a hulákal. 
Krátko po polnoci hulákal na Nábreží slobody, 
neskôr postupne na Dvoroch, Nimnickej ceste, 
Ulici športovcov a v iných častiach mesta. Mest-
skí policajti hulákajúceho cyklistu zastavili na 
Trenčianskej ulici. Zistili, že ide o muža z Nimnice, 
ktorý bol evidentne pod vplyvom alkoholu. Muž 
policajtov informoval, že má osobné problémy  
a situáciu nezvládol. Jeho akustické predstavenie 
„odmenili“ mestskí policajti 30-eurovou pokutou.

Predsa len bol zrelý na psychiatra...
Mestskí policajti riešili na pravé poludnie prí-

pad muža so zakrvavenou tvárou pred jednou  
z púchovských pohostinských prevádzok. Muž 
mal zakrvavený nos a bol evidentne pod vplyvom 
alkoholu. Ošetrili ho zdravotní záchranári, muž  
sa avšak dožadoval prevozu do nemocnice, resp. 
na psychiatriu. Lekár ho odmietol vziať do sanitky, 
podľa neho nebola potrebná hospitalizácia. Muž 
sa vyhrážal skokom z mosta a vzápätí sa rozbehol 
a skočil do jazdnej dráhy prichádzajúceho moto-
rového vozidla a zostal ležať na vozovke. Mestskí 
policajti ho stiahli z cesty na krajnicu. Privolaný le-
kár následne rozhodol, že ho predsa len prevezú 
do považskobystrickej nemocnice.  

Napokon nebolo treba...
Krátko po polnoci požiadala telefonicky mest-

ských policajtov žena z Púchova o doprovod z po-
hostinstva. Bol v ňom muž, s ktorým mala v minu-
losti konflikt, mal ju prenasledovať a mala z neho 
strach. O niekoľko minút informovala policajtov, 
že do pohostinstva prišli jej známi a prítomnosť 
hliadky nie je potrebná.
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Opravy komunikácií a nové parkoviská
Aktuálne prebieha v meste Púchov viacero opráv Aktuálne prebieha v meste Púchov viacero opráv 

miestnych komunikácií - napr. oprava Novonosic-miestnych komunikácií - napr. oprava Novonosic-
kej ulice a chodníka do Nových Nosíc. V uplynulých kej ulice a chodníka do Nových Nosíc. V uplynulých 
dňoch prebiehali tiež opravy komunikácií na uliciach: dňoch prebiehali tiež opravy komunikácií na uliciach: 
Okružná, Nimnická cesta a Svätoplukova ulica (v časti Okružná, Nimnická cesta a Svätoplukova ulica (v časti 
Keblie). Okrem toho sa rozširuje počet parkovacích Keblie). Okrem toho sa rozširuje počet parkovacích 
miest na Ulici obrancov mieru a Komenského ulici.miest na Ulici obrancov mieru a Komenského ulici.

Foto: MsÚ a Slavomír Flimmel Foto: MsÚ a Slavomír Flimmel 

 Odstránený starý povrch Okružnej ul.  Odstránený starý povrch Okružnej ul. 

Oprava Svätoplukovej ulice (Keblie).Oprava Svätoplukovej ulice (Keblie).

Začiatok opráv na Obrancov mieru.Začiatok opráv na Obrancov mieru.

Parkovacie miesta na Obrancov mieru.Parkovacie miesta na Obrancov mieru.

Parkovacie miesta na Komenského ul.Parkovacie miesta na Komenského ul.

Oprava Novonosickej ulice.Oprava Novonosickej ulice.

Nový asfalt na Okružnej ulici.Nový asfalt na Okružnej ulici.
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Kultúra
Streda 29.6.  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 te-
lo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794, kultura@
puchovskakultura.sk

Streda  29.6.  tanečná sála  18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT 
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cviče-
nie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... 
Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €. 

Utorok 28.6. 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

Utorok 28.6. učebňa č.1 16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH 
Či už sa chcete naučiť iba základy a spríjemniť si voľný čas, alebo sa šitiu chcete vážne 
venovať, táto ponuka je ako „šitá“ priamo pre vás! 2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je 
nutné sa prihlásiť emailom: kultura@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662

Streda 29.6. veľká sála od 14.00 h 
JUBILANTI MESTA PÚCHOV   
Organizované podujatie Mestom Púchov na pozvánky pre JUBILANTOV Mesta Púchov 
za I.polrok 2022 od 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. 
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Milí Púchovčania, ako poslanec MsZ v Púchove 
za miestnu časť Nové Nosice Vám s radosťou mô-
žem oznámiť, že sa nám podarilo zrekonštruovať 

starý betónový chodník ponad železničnou tra-
ťou, miestnymi spoluobčanmi nazývaný „skratka“. 

Keďže na Nových Nosiciach zatiaľ nemáme  

žiadny chodník popri hlavnej ceste, tento krátky 
úsek čiastočne nahrádza bezpečné spojenie pešej 
a cyklistickej dopravy do centra mesta Púchov. 
Stará časť chodníka bola vybudovaná za socia-
lizmu svojpomocne, v tom čase organizované 
bývalým poslancom MsZ pánom Vincentom Lu-
tišanom. Prechod po starom chodníku bol obtiaž-
ny, hlavne pre matky s kočíkmi, našich starších 
spoluobčanov, tiež zdravotne postihnutých ľudí. 
Postupne bolo za mojej súčinnosti dobudované 
na spomínanom chodníku bezpečné zábradlie 
pracovníkmi podniku technických služieb, tiež na 
krátkom zúženom mieste bol chodník rozšírený.

Dnes sa môžeme hrdo pochváliť naozaj peknou 
prácou a zrekonštruovaním starého chodníka. 
Šírkové pomery sa zjednotili, nová vrstva asfalto-
vej zmesi chodník vyrovnala a prejazd po novej 
vrchnej vrstve bude odteraz bezpečnejší. Popri 
chodníku bola tiež osadená odpočinková lavička 
a doplnená okrasná zeleň. Tento zrekonštruovaný 
úsek je v poslednom čase veľmi frekventovaný, 
obyvatelia mesta Púchov ho využívajú na pre-
chádzky do blízkeho okolia, tiež je tu zvýšený po-
hyb cyklistov.

Touto cestou by som chcel ako poslanec za  
miestnu časť osobitne poďakovať viceprimátorovi 
Lukášovi Ranikovi, ktorého úsilím bolo zrealizova-
né toto pekné malé dielo, slúžiace širokej verej-
nosti. Veľké poďakovanie patrí tiež pracovníkom 
zhotoviteľa Doprastav, a.s.

Emil Filo, poslanec MsZ 

Nový chodník v Nových Nosiciach

Každoročne udeľuje Mesto Púchov študentom, 
ktorí si o to požiadajú prostredníctvom formulára, 
mestské štipendium za účelom podpory vzdeláva-
nia študentov, v zmysle Zásad o podmienkach po-
skytovania mestského štipendia. Púchov i v roku 
2022 poskytne mladým talentovaným študentom 
denného (prezenčného) štúdia stredných a vyso-
kých škôl v SR či v zahraničí finančnú podporu. 
Mesto Púchov podporuje vzdelávanie študentov  
v zmysle Zásad o podmienkach poskytovania 
mestského štipendia, ktoré boli prijaté 31. mája 
2011 a schválené mestským zastupiteľstvom.

Študenti majú možnosť požiadať o štipendi-
um do 31.7.2022. 

Stretnutie so študentmi, ktorí splnia všetky ná-
ležitosti k získaniu mestského štipendia, sa usku-
toční v septembri 2022, kedy im primátorka mes-
ta Katarína Heneková odovzdá Listinu o udelení 
mestského štipendia a malú pozornosť. 

Mestské štipendium sa poskytuje mladým talen-
tovaným študentom denného štúdia stredných  
a vysokých škôl v Slovenskej republike i v zahra-
ničí, ktorí sú občanmi mesta Púchov, náklady 
spojené so štúdiom, respektíve náklady spojené s 
reprezentáciou na vedomostných a či talentových 
súťažiach.

V prípade, ak študent v čase podania žiadosti ne-
dovŕšil vek 18 rokov, musí ho zastúpiť jeho zákon-
ný zástupca. Zároveň Mesto Púchov upozorňuje, 
že podať si žiadosť o mestské štipendium počas 

svojho štúdia môžu študenti opakovane, celkovo 
však len 3-krát. Na poskytnutie mestského štipen-
dia nie je právny nárok.

Ako prispieť na účet mestského štipendia? 
Chcete podporiť talentovaných študentov?

Na účet mestského štipendia môžu prispieť dob-
rovoľným príspevkom ako jednotlivci, tak firmy 
alebo združenia. 

Účet mestského štipendia je založený v ČSOB:
Č. ú.: SK93 7500 0000 0040 2331 8976
VS: 372011
Kto je oprávneným žiadateľom o mestské šti-

pendiu?
Žiadateľ o mestské štipendium môže byť len 

bezúhonná osoba, ktorá:
- má trvalý pobyt v meste Púchov
- a ak v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov, 

musí byť zastúpený zákonným zástupcom.
Dokedy je možnosť podať žiadosť o mestské 

štipendium? 
Žiadosť o mestské štipendium podá opráv-

nený žiadateľ na MsÚ v Púchove do 31.7.2022, 
písomnou formou, tlačivom, ktoré je dostupné 
prostredníctvom internetovej oficiálnej stránky 
mesta Púchov, resp. priamo na mestskom úrade, 
oddelení školstva a sociálnych vecí, č. dv. 7.

Čo musí obsahovať žiadosť o mestské štipen-
dium?

- identifikáciu žiadateľa
- informácie o škole a študijnom odbore

- možnosti uplatnenia po ukončení štúdia
- požadovanú výšku štipendia s odôvodnením  

a rozpisom použitia
- prehlásenie so súhlasom n spracovávanie 

osobných údajov
 Súčasťou žiadosti je:
- výpis z registra trestov ( s výnimkou maloletých 

osôb)
- vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho 

ročníka, maturitné vysvedčenie
- u študenta vysokej školy doklad o prospechu  

a správaní
O poskytnutí mestského štipendia a finančnej 

výške rozhoduje následne komisia, menovaná 
primátorkou mesta Katarínou Henekovou z radov 
členov komisií MsZ a príslušných odborníkov. Ko-
misia na stretnutí rozhoduje formou hlasovania, 
prípadne aj na základe osobného stretnutia a po-
hovoru so žiadateľom. Každý žiadateľ je následne 
informovaný písomnou formou o schválení mest-
ského štipendia a jeho finančnej výške, zároveň je 
pozvaný na odovzdanie Listiny o udelení mest-
ského štipendia. 

Žiadateľ je povinný nakladať s poskytnutým mest-
ským štipendiom hospodárne a účelne vždy do 30. 
6. kalendárneho roka, tzn. že predkladá doklady  
k vyúčtovaniu finančného príspevku do uvádza-
ného termínu 30. 6. a súčasne vytvára podmienky 
pre kontrolu jeho čerpania. Dostupný formulár 
nájdete na webe mesta Púchov.

MsÚ Púchov 

Mestské štipendium pre Púchovčanov v roku 2022
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„Motyka a tyč sa dotýkali, a preto si po-
tykali.“ To je jedna z nezabudnuteľných 
viet diktátov učiteľa, ktorý desaťročia 
patril k učiteľskému koloritu našej školy. 
Jeho synovia Marián a Roman Muškov-
ci si potykali s umením. Zrejme preto, že 
sa ho dotýkali od detstva aj doma. Ich ži-
vot je okrem monumentálneho nástroja, 
organu, ktorý dokážu vyrobiť, zreštau-
rovať i na ňom bravúrne zahrať, spätý aj  
s našou školou, ktorú absolvovali (Ma-
rián v roku 1979 v triede p. Jenischovej  
a Roman v roku 1988 v triede p. Visel-
kovej). Okrem toho architekt Roman 
navrhol celkovú koncepciu projektu re-
novácie školy, knižnicu, prestrešenie nad 
spojovacou chodbou či slnečné hodiny 
na školskom dvore.

Obaja pracujete v umeleckých sfé-
rach - čo vo vašom živote znamená 
umenie? 

Roman: Asi to, čo pre hocikoho iného. 
Ale beriem ako dar, že ako profesiu robím 
to, čo mám rád. 

Marián: Umenie vypovedá o túžbe 
človeka vystihnúť krásu, šťastie, radosť, 
ba až snahu vyjadriť, či aspoň sa dotknúť 
niečoho, čo je ukryté ešte za tým – teda 
toho, čo je božské,  Božie. Zároveň je to 
však vyjadrované cez naše ľudské pocity, 
city, emócie, myšlienky, túžby. Je to mož-
no taká symbióza ľudského a božského, 
resp. náš pokus priblížiť sa čomusi ab-
solútnemu, tajomnému, skrytému. 

Organ je po stavebnej stránke naj-
väčší a najzložitejší hudobný nástroj. 
Prečo ste sa rozhodli vytvárať práve 
tento druh „monumentov“?

Roman: Nejde o monumentálnosť  – sú 
aj nástroje stredné aj veľké. Sú aj krásne 

maličké organy. Fascinuje ma, že organ je 
aj architektúra, aj hudba. Je to umelecké 
dielo - hudobný nástroj, ale aj konštrukč-
ne dômyselný „stroj“. A je to dizajnové 
dielo. Pri navrhovaní treba uvažovať nad 
priestorovými danosťami a charakterom 
prostredia, vycítiť esprit. Veľmi dôležitý 
je spirituálny rozmer organu, pretože je 
určený najmä pre duchovnú hudbu v sa-

králnom prostredí.
Marián: Organ znie naozaj monu-

mentálne, ale môže hrať aj veľmi jemne, 
rozmanito a farebne. Tie väčšie nástro-
je majú aj tisícky píšťal, ktorých drvivá 
väčšina je ukrytá vnútri. Ale aj tie malé 
(pozitívy) znejú pôvabne, iskrivo, veľmi 
autenticky.  Organ - kráľovský hudob-
ný nástroj - slúži v chrámoch Kráľovi 
všetkých kráľov. Esteticky a dizajnovo je 
významovo hádam hneď po hlavnom 
oltári, architektonicky dopĺňa interiéry 
chrámu. Má z nástrojov najväčší zvukový 
rozsah, dynamický rozsah sa môže meniť 
od najslabšieho pianissima po veľkolepé 
tutti (fortissimo), pomocou registrov do-
káže organ ako jeden z mála meniť farbu 
svojich zvukov. Je to najväčší a najzloži-
tejší nástroj s tisíckami prvkov a súčastí, 
z rôznych materiálov (napr. cín, drevo, 
koža, filc, papier, kov, nerez, farby, laky ale 
i plast, atď.), tie väčšie môžu obsahovať  
i počítač a elektronické  komponenty. 

Ako si spomínate na púchovské gym-
názium?  

Roman: Tak ako každý, spomínam s od-
stupom rokov na stredoškolské časy len 
v dobrom. Ale pokiaľ viem, práve naše 
gymnázium bolo považované za školu  
s vysokou úrovňou. Viem, že sem chodili 
aj žiaci, ktorí mali zemepisne bližšie iné 
gymnázium, ale rodičia ich dali práve 
sem. Veľa profesorov by stálo za zmi-
enku, ale teraz mi napadá neučiaci pra-
covník. Nám žiakom imponovali neza-
budnuteľné príhody napr. so školníkom 
(pán Tuček). Ten keď vpálil počas hodiny 
do triedy, neohradili sa ani najprísnejšie 
učiteľské kalibre. Spomínam si aj na ma-
lebnú „lietajúcu“ maturitnú komisiu v zlo-

žení:  Kukučka, Muška, Slavík, Straka - prví 
traja domáci, predseda Straka z Mikuláša.

Marián: Bola to výborná a kvalitná ško-
la, skvelí pedagógovia, dobrí a rozmanití 
spolužiaci. Zažil som ešte, ako sa kúrilo 
v kachliach. Pán školník vždy suverénne 
vletel do triedy,  hrmotne vysypal plný 
uhliak do pece. Žiaci pri kachliach od 
horúčavy omdlievali a kričali na spolužia-

kov pri oknách, aby 
vetrali. Tí zase po chví-
li mrzli, tak zatvárali 
okná a tak to šlo do-
kola. Viem, že kachle 
zažili aj to, keď môj 
otec nachytal spo-
lužiakov hrať karty, asi 
cez prestávku. Museli 
karty roztrhať a hodiť 
do pece.  Spomínam 
si aj na absolútne ti-
cho, keď naša triedna 
profesorka Elena Je-
nischová  na začiatku 
hodiny slovenčiny  
pomaly prechádzala 
pohľadom po me-
nách v triednej knihe 
a vyberala chudáka, 
čo pôjde odpovedať 
z literatúry. Ale mala 
nás rada, boli sme jej 
posledná trieda. Po-
čas štúdia na gymná-
ziu som hral prvý raz 
verejne slávnu Tokátu 
a fúgu d-mol od J. S. 
Bacha  na „organe“ 
v Dome kultúry po-
čas nejakej školskej 
akadémie. Boli to síce len elektronické 
dvojmanuálové varhany  požičané od 
jednej hudobnej skupiny, ale bolo to 

moje prvé organové koncertné vystúpe-
nie. Hrať vtedy v kostole v Púchove bolo 

ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Fascinuje ma, že organ je aj architektúra, aj hudba

V stredu  15.6.2022 sa učitelia našej 
školy zúčastnili Protestného zhromaž-
denia pracovníkov školstva v Bratisla-
ve. Svojou účasťou na zhromaždení 
chceli jasne deklarovať, že im  súčasný 
stav školstva ani jeho budúcnosť nie sú 
ľahostajné. Školstvo je prioritou všet-
kých vlád za posledné desaťročia. Sľu-
by sa však vôbec nenapĺňajú. Školy sa 
modernizujú len veľmi pomaly, zaostá-
va materiálne a technické vybavenie 
škôl, učiteľské zbory starnú, na peda-
gogické fakulty odchádza veľmi málo 
žiakov, pričom len zlomok z nich chce 
raz učiť. Kto a v akých podmienkach 
bude raz učiť naše, vaše deti? Budeme 
sa donekonečna vyhovárať na mo-
dernizačný dlh ešte z čias socializmu? 
Či spomínať na úroveň odborného 
školstva, keď patrilo pod priemyselné 
podniky, ktoré dnes zväčša neexistu-
jú? Financovanie, organizácia a obsah 
školstva výrazne zaostáva za krajina-
mi EÚ. Rozdiely sa neznižujú, ale prehl-
bujú. Naša krajina sa radí na chvost EÚ 
v pomere investícií do vedy, výskumu 
a školstva. Práve tieto sektory majú 
najvyššiu pridanú hodnotu a zabez-
pečujú zvýšenie konkurencieschop-

nosti krajiny, 
lebo vyššia 
v z d e l a n o s ť 
obyvateľstva 
prináša vyš-
šiu kvalifiko-
vanosť pra-
covnej sily 
a tá vyššiu 
produktivitu 
práce obča-
nov. Pozná-
me príklady 
krajín, ktoré 
d o s a h u j ú 
n a j v y š š i e 
h o d n o t y  
v investíci-
ách do týchto sektorov, ako Estónsko či 
Lotyšsko, a zároveň sa im úspešne darí 
dobiehať vyspelé krajiny EÚ. I my chce-
me pre vaše deti kvalitné, finančne 
zabezpečené školy, ktoré im  poskytnú 
veľký  priestor pre rozvoj ich nadania, 
pre ich rast. 

15. júna sme preto kráčali do Bra-
tislavy, aby sme prispeli k tomu, kam 
kráča a bude kráčať naše školstvo...

Miroslav Kubičár 

Quo vadis, naše školstvo?

Časť prac. kolektívu v montážnej hale - expedovanie do-
končeného nového organu apr. 2022. Zľava Marián, vedľa 
Roman.

Novostavba organu - Sielnica 2014

(Pokračovanie na 12. strane.)
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nemysliteľné, dalo sa to iba potajomky  
v Námestove, kde sme chodievali k starej 
mame.    

Ktorí učitelia vás najviac ovplyvnili 
v kariérnom raste? Váš otec bol roky 
súčasťou nášho gymnázia ako učiteľ 
slovenského a francúzskeho jazyka. 
Ako jeho učiteľstvo ovplyvnilo vaše 
životy?

Roman: Ťažko je spomenúť zopár uči-
teľov. Ja som vďačný všetkým učiteľom 
od jaslí, škôlky, cez základnú školu a gym-

názium až po vysokoškolských pedagó-
gov. A samozrejme aj  Ľudovú školu ume-
nia v Púchove (dnes ZUŠ), kde som chodil 
na klavír aj na výtvarný odbor (najdlhšie 
ma učil J. Olšák).  A tiež mame - celý život 
učila na ZŠ. Predsa len spomeniem profe-
sorov - tak sme vtedy oslovovali gymna-
ziálnych učiteľov - starú gardu - niečo ako  
typologický druh pedagógov. V mojich 
časoch to boli napríklad páni Lajčin, Pe-
niak, Muška... Pamätám si ešte z detstva, 
ako náš tatko chodil do školy každý deň  
v obleku s kravatou. Vždy dostatočne 
včas, pripravený a oholený. Celé de-
saťročia.  V detstve mi to bolo smiešne. 
Po rokoch to vidím tak, že to bol vonka-
jší prejav životného postoja, vnútorného 
kódu - úcty k  vzdelaniu, škole a žiakom. 
Okrem rodiny bolo učiť to najdôležitejšie 
v jeho (ich) živote. Podľa mňa nešlo o pre-
sadzovanie napr. konzervativizmu,  iba 
poctivo robili, čo považovali za správne. 
V poslaní učiteľa uplatňovali vedomie, že 
človek (žiak) nie je len pohyblivé tkanivo 
s občianskymi právami a pracovnými po-
vinnosťami, ale že má dušu. So slobod-
nou mysľou a citmi, s vlastným vnímaním 
sveta. A oni tie duše formujú a berú za 
to zodpovednosť. Myslím, že to tak cítia 
všetci dobrí učitelia aj teraz.

Náš tatko, ako aj všetci z jeho generá-

cie, prežil viacero režimov. Na základnú 
školu chodil  za prvej republiky, gymná-
zium v Žiline absolvoval za Slovenského 
štátu, univerzitu v Bratislave v tvrdých 
50.-tych rokoch. Mal tam spolužiakov aj 
neskôr známych jazykovedcov a literátov 
Števčeka, Feldeka a  Rúfusa. Počas so-
cializmu učil na púchovskom gymnáziu.  
Vtedy bol aj členom speváckeho Zboru 
slovenských učiteľov. Každoročne cesto-
vali po západnej Európe. Okrem druhé-
ho tenoru bol aj ich konferencierom vo 
francúzskom jazyku. Niekoľko semestrov 

prednášal na univerzite v Srb-
sku – v Novom Sade. Nikdy 
nebol v KSČ a po roku 1989 
ani v žiadnej inej strane, neve-
noval sa žiadnemu aktivizmu 
– ani spoločenskému, politic-
kému alebo napr. kresťanské-
mu, hoci bol hlboko veriaci. 
Napriek rôznym (i zahranič-
ným) ponukám považoval 
za jediné zmysluplné učiť na 
strednej škole v malom mes-
te. Najlepšie, ako vedel.

Marián: 
Boli tam pozoruhodní peda-

gógovia, napr. pán profesor 
Anzelm Peniak, tiež typ sta-
rej školy. Úžasne vysvetľoval 
limity, derivácie, integrály 
– svojím originálnym jazy-
kom a štýlom, obrovskými 
písmenami, s neuveriteľnou 
spotrebou kriedy.  Keď už 
šum prekračoval únosnú hla-
dinu, prudko sa otáčal k nám  
a s pohľadom ako filmový 
Fantomas  sa nás snažil uzem-
niť. Ale azda aj tí najslabší 
napokon matematike a jeho 
opakovanému výkladu poro-
zumeli.

Matematiku, aj vďaka nemu, 
som mal veľmi rád, bolo v nej 

toľko krásy a elegancie, ale aj abstraktnej 
dokonalosti.  I to bol jeden z dôvodov, 
prečo som išiel po gymnáziu študovať na 
elektrotechnickú fakultu, tam bola silná 
matematika aj  fyzika, moje obľúbené 
predmety. Ale hudba má k matematike 
veľmi blízko, takže to, že ma veľmi priťa-
hovala hudba, nakoniec po rokoch pre-
vážilo a venujem sa jej doteraz.

Otec ma síce neučil, ale francúzsky ja-
zyk a jeho najmä francúzska organová 
kultúra je mi veľmi blízka. Bol skrz-naskrz 
pedagógom, fascinovali ma napr. jeho 
diktáty hemžiace sa vybranými slovami, 
zostavené do veselých príbehov. Objavil 
som ich neskôr doma. Bol vždy  stoper-
centne pripravený - nielen vedomosťami, 
ale i zovňajškom, klasickým „profesor-
ským“ oblečením - no jednoducho stará 
škola. Venoval študentom celý svoj život, 
učil veľmi rád.  Rád počúvam na pomatu-
ritných stretnutiach spolužiakov, ktorých 
učil - o jeho metódach, vtipných situáci-
ách, o tom, čo s ním zažili... Je pre mňa 
vzorom, aj keď nedostižným. I ja som te-
raz učiteľ, jeho otec bol tiež, asi to máme 
v krvi či v génoch. Moja dcéra učí tiež.   

Aký je to pocit vidieť, že vaše návrhy 
vzhľadu školy sa pomaly, ale isto stá-
vajú skutočnosťou?

Roman: Ak sa výsledok blíži k navrho-

vanej predstave, je to pre architekta vždy 
dobrý pocit. Potešila ma napr. veža pocty 
vode (so slnečnými hodinami). Jednak, 
že je vôbec vôľa objednávateľa pre taký-
to druh „stavby“.  A aj to, že pri takýchto 
„stavbách“ má autor dosah na výsledok.

Čo vo vás vzbudilo záujem o hudbu? 
Odkedy ste sa jej venovali?

Marián: Chodil som na ĽŠU (teraz ZUŠ) 
súbežne so základnou školou i počas 
gymnázia, na klavír k pani učiteľke Kali-
vodovej. Spolu to bolo 11 rokov. Veľmi 
ma to bavilo, najmä odkedy som začal 
chodiť na súťaže (okresné  a raz i na kraj-
skú), boli aj prvé ceny a bola tak väčšia 
motivácia, hral som už náročné, a teda 
zaujímavé skladby. Vystupoval som aj na 
školských či mestských akciách, hudba sa 
stala súčasťou môjho života.  Doma som 
počul spev,  otec bol 33 rokov členom 
Speváckeho zboru slovenských učiteľov. 
Väčšinou v nedeľu poobede cvičil svoje 
party na zbor, ja som mu ich hral na kla-
víri.  V 15-tich rokoch som sa dostal prvý-
krát k organu v Námestove, počas poby-
tu u starých rodičov.  Kamarát bol synom 
kostolníka, ochotne ostával po večernej 
sv. omši, ja som  hral, on počúval.  

Pôvodne ste hudbu  nevyštudovali. 
Prečo?

Marián: Po gymnáziu som išiel študo-
vať na Elektrotechnickú fakultu STVŠ do 
Bratislavy, ako otec hovoril, aby som mal 
chlieb v rukách. Hudba mala ostať mojím 
koníčkom. Počas štúdií na technike som 
navštevoval súkromné hodiny organu u 
J. V. Michalka, pedagóga na VŠMU, chodil 
na organové koncerty, čítal dostupnú li-
teratúru o organoch, počúval veľa nahrá-
vok. Po skončení elektrofakulty som pra-
coval vo výskume počítačov v Žiline, ale 
vo voľnom čase som sa  na Orave venoval 
organu, cvičil rôzne skladby, hrával po-
čas sv. omší, spieval v zbore, venoval sa 
praktickej cirkevnej hudbe s partiou po-
dobne zmýšľajúcich hudobníkov. Tak ma 
to priťahovalo, že som o niekoľko rokov 
po revolúcii išiel študovať hru na organ 
na VŠMU k doc. J. V. Michalkovi. Štúdium 
som dokončil na Katedre hudby Žilinskej 
univerzity. Odvtedy učím na Kozervató-
riu v Žiline. S bratom sme začali ladiť or-
gany, otvoril som si živnosť, neskôr sme 
založili firmu Organárske dielne Žilina,  
s niekoľkými kolegami opravujeme a sta-
viame organy.

Prečo ste sa rozhodli vyštudovať ar-
chitektúru a scénografiu? Pracujete  
v oboch sférach?

Roman: Tie činnosti sú vlastne totožné 
– len sa na vec pozeráte z rôznych strán. 
Či je to budova, interiér, organ, scéna 
a kostýmy alebo grafický dizajn  – je to 
stále navrhovanie.  Usporadúvanie hmo-
ty tak, aby bol výsledok nakoniec pekný 
a účelný. A samozrejme vyrobiteľný. Po 
ukončení gymnázia som žil 13 rokov  
v Bratislave. Bola to taká etapa prelína-
nia. Ešte počas školy som založil živnosť 
a postupne som začal pracovať. Dva 
ročníky škôl sa mi prekrývali. Na školách 
takého typu sa to dalo. Ku koncu VŠMU 
som bol dokonca súčasne aj na voľnej 
nohe, aj zamestnaný na plný úväzok  
v Bábkovom divadle Žilina a zároveň na 
dennom štúdiu. Pamätám, ako sa s tým 
nevedeli vysporiadať na vojenskej správe 

pri vypisovaní dotazníkov. Navyše slovo 
Bábkové divadlo bolo pre vojenskú ko-
misiu  také podozrivé, že naozaj mysleli, 
že si z armády robím... V tej dobe som sa 
venoval najviac scénografii. V Bratislave 
a Žiline. Myslím, že keby som zostal žiť  
v Bratislave, asi by to tak zostalo. Postup-
ne sa témy zadaní  prelínali a prevláda-
la architektúra. Veľmi zaujímavá bola aj 
skúsenosť architektonickej tvorby pri 
obnove pamiatok. V súčasnej dobe som 
vyťažený hlavne dizajnom organov, ale aj 
s tým  súvisiacich sakrálnych tém.

Akú funkciu máte vo vašej organár-
skej dielni?

Roman: Koncepciu nového nástroja 
pripravujeme s bratom spoločne. On 
návrh zvuku – ja dizajn a konštrukciu. Po 
zadefinovaní základného kontextu navr-
hujem architektonické riešenie, vnútor-
né  rozloženie častí nástroja s prioritným 
ohľadom na šírenie zvuku. Ale súčasne – 
automaticky – treba zvažovať aj  prístup 
k ladeniu, údržbu, reguláciu a pod. Nako-
niec spracúvam výrobnú dielenskú do-
kumentáciu – vrátane digitálnych zadaní 
pre NC stroje, vodný lúč a šablóny M 1:1. 
Navrhnem všetky prvky organu zvonka 
aj vo vnútri.  A priebežne vlastne vediem 
výrobu po stránke konštrukčnej. 

Čo v praxi znamená byť organistom  
a odborníkom na organy?

Marián: Okrem koncertnej činnos-
ti - sólo organ i spolu so zbormi či or-
chestrom - je hra na bohoslužbách hlav-
nou úlohou chrámového organistu. Je to 
zodpovednosť aj radosť hrať na sv. omši 
–  rôzne predohry a improvizácie, spre-
vádzať hrou na organe spev zhromaž-
dených či sólistu (žalmistu), skrátka hrať 
čo najlepšie a najkrajšie na oslavu Boha 
a potešenie veriacich. Hrávam v nedele 
a sviatky v kostole sv. Barbory v Žiline, 
kde sú 2 organy – hlavný organ Rieger  
z r. 1923 a vzácny historický oltárny pozi-
tív P.Wernera z r. cca 1730, ktorý obnovili 
naše organárske dielne pri veľkej rekon-
štrukcii pred 12 rokmi.

Byť odborníkom na organy znamená 
rozumieť organu nielen ako hráč nástro-
ju, ale ho poznať ho aj ako zložitý stroj, 
vedieť ho opraviť, chrániť pred poškode-
ním. Znamená to aj bojovať o záchranu 
vzácneho, no už nefunkčného historic-
kého nástroja jeho kvalifikovanou ob-
novou, aby nedošlo k jeho odstráneniu 
či náhrade “umelým” elektronickým ná-
strojom. A kde organ chýba, tak ho tam 
dokážeme navrhnúť, vyrobiť, zostaviť,  
naintonovať a naladiť. 

Kde všade môžeme vidieť vašu prá-
cu? Na akom veľkom organovom pro-
jekte ste naposledy participovali?

Marián: Môžete si zahrať na nových 
organoch napr. v Dolných Kočkovci-
ach, veľký koncertný organ je v Sielnici,  
v novom kostole v Lendaku nájdete 
adaptovaný a prestavaný organ zo Zlín-
skej filharmónie, posledný organ sa bude 
dokončovať na jeseň v Brestovanoch pri 
Trnave, teraz pracujeme na menšom or-
gane pre kaplnku v Považskej Bystrici.

Nami obnovené historické organy hra-
jú napr. v Bolešove, Kysuckom Novom 
Meste, Mostovej, Zlatých Klasoch, v Rosi-
ne, u sv. Barbory v Žiline. 

Lucia Panáčková, sexta

Fascinuje ma, že organ je aj architektúra, aj hudba

Teraz v dielni - výroba nového organu, dizajn dre-
vených prvkov.

(Pokračovanie z o strany 11.)
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Študenti púchovského gymnázia  
v zložení Petra Bobotová (III.A), Katarí-
na Lazovanová (III.A), Ján Sivčák (III.A), 
Oliver Ondráško (II.B) a Rastislav Kráľ 
(sexta) sa  so svojimi učiteľkami Mgr. 
Brtišovou a Mgr. Cvachovou aktívne 
zúčastnili projektového stretnutia 
partnerských škôl (Litva, Taliansko, 
Chorvátsko, Grécko a Slovensko), 
ktoré prebehlo v hlavnom meste Litvy 
vďaka projektu Erasmus+. Projekt je 
venovaný udržateľnosti vo viacerých 
oblastiach života. Týždeň spolupráce 
vo Vilniuse  zacielil na udržateľné stra-
vovanie. Pre nás mal naviac rozmer 
poznávania života  hostiteľských rodín, 
ktoré nás veľmi prívetivo prijali.

Úvodný program odštartoval privíta-
ním a kultúrnym programom na gym-
náziu Žveryno. Ako prvé na nás čakali 
spoločné aktivity - možnosť spoznať 
našich rovesníkov a učiteľov z partner-
ských krajín. Odprezentovali sme tiež 
vlastnú prezentáciu o udržateľnosti, 
samozrejme v angličtine. Druhá časť 
dňa nám priniesla príležitosť spoznať 
hlavné mesto prostredníctvom úloh, 
ktoré si na stanovištiach v centre pri-
pravili litovskí študenti. Vilnius v nás 

zanechal tie najlepšie dojmy a jeho 
návštevu môžeme len a len doporučiť.

V utorok sme cestovali na exkurziu 
do historického mesta Kaunas, kde 
sme navštívili mnoho  pamiatok. Za 
pozornosť určite stojí najrozsiahlejší 
kláštorný komplex v Litve – Pažaislis, 
ktorý prepája 16. storočie a najnovšie 
technológie v interaktívnom múzeu. 
Po prehliadke mesta sme zažili kuri-
óznu záležitosť - návštevu farmy pre 
chov cvrčkov, spojenú s ochutnávkou 
produktov s vysokým obsahom bielko-
vín. Cvrčky nám boli prezentované ako 
skvelá alternatíva k tradičným zdrojom 
živín - najmä dobytku, čo z nich robí 
ideálnu potravinu budúcnosti. Navyše 
ide o produkciu veľmi šetrnú k životné-
mu prostrediu. Predstava cvrčkového 
sendviča namiesto šunky na desiatu  
v nás vyvolala zmiešané pocity, ale vy-
skúšali sme… 

Nasledujúci deň sme mali možnosť 
zažiť kuchársku lekciu s profesionálny-
mi kuchármi, ktorí nám ukázali, ako vy-
užiť suroviny v kuchyni na maximum. 
Veľmi zaujímavé boli napríklad lupien-
ky z kože lososa či koláčik zo zvyškov 
kávových zŕn. Po návrate späť do ško-

ly sme v medzinárodných skupinách 
tvorili menu z udržateľných surovín. 
Snažili sme sa ho vyskladať tak, aby 
po varení z lokálnych surovín ostalo 
čo najmenej odpadu.  Vo štvrtok sme 
navštívili ďalšie veľmi pôsobivé miesto, 
a to Trakai. Ide o starobylé sídlo litov-
ských vládcov v podobe rozprávkové-
ho vodného hradu. Navštívili sme tiež 
ekofarmu, kde sme sa mohli naučiť  
a sami si vyskúšať  upiecť tradičný li-
tovský chlieb. Lektorka, ktorá nám celý 
interaktívny workshop pripravila, pre-
pojila prípravu chleba s kultúrou, tra-
díciami, históriou, morálnymi hodno-
tami aj ekológiu. Po tomto príjemnom 
zážitku sme sa presunuli do školy, kde 
prebehlo dokončovanie našich vlast-
ných návrhov udržateľných menu.

Záverečný deň bol venovaný odpre-

zentovaniu našich skupinových prác, 
čo bola pre nás nová a veľmi cenná 
skúsenosť. V Púchove bežne nemá-
me príležitosť spolupracovať v med-
zinárodnom tíme, preto sme si užili  
posledné chvíľky a možnosť precvičiť 
si angličtinu s našimi zahraničnými 
kamarátmi. Hoci sme sa tešili domov 
na svoje rodiny a na to,  ako im všetko 
porozprávame, bolo nám nesmierne 
smutno a ľúto, že už musíme odísť. Bol 
to naozaj jedinečný zážitok pre každé-
ho z nás.  Chceme sa poďakovať našim 
učiteľkám, pani Brtišovej a pani Cva-
chovej, ktoré nám vždy rady pomohli  
a umožnili nám celé toto dobrodruž-
stvo zažiť. Za projektový týždeň sme 
nazbierali množstvo zážitkov a nena-
hraditeľných  skúseností.

Katarína Lazovanová, III.A

Projekt Erasmus+ „Generation of Sustainability“

Vermikompostovanie je spôsob vy-
užitia organického odpadu na pou-
žiteľnú hmotu s využitím dážďoviek. 
V našej škole máme vďaka projektu 
ACC03P24 Vedieť-Rozumieť-Chrániť 
kalifornské dážďovky, o ktoré sa stará 
trieda sekunda. Dážďovky potrebu-
jú iba teplo, potravu, vlhkosť a tmu.  
A čo také dážďovky jedia? Bioodpad. 
Napríklad šupu z jabĺk, mrkvu alebo 
škrupiny z orechov, všetko nakrájané 
na malé kúsky.

Ale pamätajte - ak niekedy budete 
vermikompostovať, tak dážďovkám 
nikdy nedávajte žiadny živočíšny od-
pad, mliečne výrobky, mastné jedlá 
(oleje, tuky), presolené zvyšky jedál  
a zvierací trus.

Ak chcete aj vy doma vermikom-
postovať, postupujte takto:

Založte podstielku. Poschodia je 
potrebné vystlať 3-4 cm vrstvou z uh-
líkatého materiálu (hobliny, kokoso-
vá podstielka, kartón, suchá tráva...)  

Potom podstielku navlhčite vodou.
Vložte do podstielky dážďovky. 

Dážďovky by mali po prinesení ešte 
týždeň oddychovať. Potom môžete 
začať pridávať prvý bioodpad.

Prineste bioodpad. Nakrájajte ho 
na kúsky menšie ako palec. Dážďov-
kám viacej chutí už trochu nahnitý.

Dážďovky je potrebné pravidelne 
kŕmiť a pridávať im uhlíkatý mate-
riál. Ak sa budete o ne dobre starať, 
dokážu vám vyprodukovať „dážďov-
kový čaj“. Po zriedení môže slúžiť 
ako biohnojivo pre bytové rastliny, 
bylinky, záhradu a ako postrek na 
listy. Podporí rast, kvitnutie rastlín  
a zdravie plodov.

No čo, založíte si aj vermikompos-
tér aj vy? Ak áno, pravidelne pridávaj-
te uhlíkatý materiál a potravu, lebo 
pri nesprávnom dodržiavaní môže 
vnútri vzniknúť pleseň. 

Juraj Václavík, Adam Kováč, sekunda

Dážďovky gymnazistky
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V apríli 2022 sa konal v Púchove koncert s názvom 
Hudbou za mier, na ktorom mohla verejnosť pro-
stredníctvom dobrovoľného vstupného prispieť na 
pomoc ukrajinským utečencom.

S týmto nápadom prišli žiaci II.B. nášho gymná-
zia, ktorí ho zrealizovali ako ročníkový projekt. Boli 
to Samuel Bradáč, Rastislav Šerý, Stela Surovčíková, 
Kvetoslava Karasová a Elizabet Marmanová. Zariadili 
organizáciu aj samotný priebeh podujatia. Zhotovili 
plagát, rozoslali po-
zvánky a vytvorili 
dokonca aj kulisy. 
Celé pódium malo 
odkazovať na voj-
nu. 

Pri projekte spolu-
pracovali s mestom, 
ZUŠ a  Púchovskou 
kultúrou. Základ-
ná umelecká škola 
zariadila bohatý 
hudobný obsah 
programu plný 
nádhernej a jedi-

nečnej hudby rôznych žánrov. Mohli sme počuť rôz-
ne hudobné nástroje aj pôsobivý spev. Zároveň bolo 
prednesených niekoľko textov na tému vojny a mie-
ru. Koncert bol veľmi úspešný, pretože sa naplnila 
celá sála.

Z dobrovoľného vstupného sa celkovo vyzbieralo 
565 EUR. Sme hrdí na našich študentov, že zrealizo-
vali svoju skvelú myšlienku a pomohli ľuďom v núdzi.

Timotej Fabok, sekunda

Hudbou za mier na pomoc utečencom

V rámci Iambitious Academy sme sa zapojili do 
dobrovoľníckeho  projektu, ktorého témou bolo 
odbúravanie predsudkov voči ľuďom bez domova 
alebo rómskej komunite. Boli sme rozdelení do sku-
pín. Naša mala za úlohu doučovať deti z rómskej ko-
munity na Kasárenskej ulici  v Trenčíne. Každý mal na 
projekt vyhradený určitý čas a my sme mali priprave-
né dve stretnutia. 

Na začiatku sme mali veľký rešpekt a strach. Neve-
deli sme, aké deti prídu, či vôbec nejaké prídu a či sa 
budú chcieť s nami učiť.  Všetok strach ale odišiel, keď 
sme uvideli tie najmilšie a najodhodlanejšie stvore-
nia. Zo začiatku sa hanbili a neprišlo ich veľa, no keď 
videli, že sú u nás ich kamaráti, prišli aj oni. Vekové 
kategórie boli rôzne, od prvákov až po ôsmakov. Po-
máhali sme im s úlohami či s dobehnutím toho, s čím 
počas karantény zaostávali. 

Deti sme si zamilovali natoľko, že sme sa zhodli 

na pokračovaní aj mimo projektu. Dve stretnutia až 
taký rozdiel nespravia a my chceme deťom naozaj 
pomôcť.  Chodíme k nim každé dva týždne na dve 
hodiny, pomáhame im s úlohami a pripravujeme 
im pracovné listy na témy, s ktorými majú problém. 
Komunikujeme aj s rodičmi o tom, s čím potrebujú 
pomoc. Pomáhame deťom s čítaním, písaním, náso-
bilkou, angličtinou či nemčinou. Odkedy tam chodí-
me, pribudli  nám štyri ďalšie, ktoré sa hanbili prísť 
predtým. Deti sa však  nevydržia celé dve hodiny iba 
učiť a aj sa s nimi hráme či niečo vyrábame. 

Už sa s nami zoznámili a neboja sa nás. Chodia na 
stretnutia radi a vždy sa nás pýtajú, kedy prídeme 
znova. Veľakrát nám niečo vyrobia alebo dajú a to si 
neskutočne vážime. Každé stretnutie s nimi je krásne 
a zábavné a my sa tešíme na spoluprácu aj v ďalšom 
školskom roku. 

Jessica Drgová, kvinta

Každý si zaslúži pomoc pri učení

Redakčná rada: Sandra Kindernajová, Jessica Drgová, Kristína Staníková, Timotej Fabok,  Ema Kridlová, Emma Maceková, Tamara Budayová, Lucia Panáčková, Sára 
Struňáková. Odborný dozor: Martina Boleková, vyšlo v júni 2022 ako súčasť Púchovských novín.

Tento rok sa lúčime s vedúcou nášho časopisu, 
pani učiteľkou  Martinou Bolekovou. Za všetko, čo 
pre nás urobila, sme sa jej rozhodli venovať článok, 
vďaka ktorému by si mohla zaspomínať na čas strá-
vený v redakcii, za ktorý jej srdečne ďakujeme.

V časopise Gympsy ste pracovali dvadsať ro-
kov. Prečo ste sa rozhodli začať? 

Vlastne trochu menej. Začalo to v roku 2003, keď 
som začala učiť na gymnáziu. Motivovali ma štu-
denti – bola to silná generácia, ktorá prišla so svojím 
nápadom, názvom, koncepciou. Do ničoho ich ne-
bolo treba nútiť, stretávali sme sa po poobediach, 
na konci roka sme chodievali na výlet, mali sme do-
konca vlastnú kroniku.

Je aj vaša minulosť spojená so žurnalistikou? 
Takou amatérskou. Na vysokej škole som praco-

vala v kvalitnom časopise MyMimo, istý čas aj ako 
šéfredaktorka . Bola to úžasná skúsenosť. Mojou 
redaktorkou bola napríklad aj bývalá dlhoročná 
hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predaj-
ňová. 

Nestíhanie uzávierok, nechodenie na stretnu-
tia, ignorovanie správ... Čo vám na žiakoch naj-
viac prekáža? 

„Prekáža“ je možno silné slovo.  Len je mi smutno, 
že mnohým z dnešnej generácie chýba akási iskra, 
radosť z toho, že môžu urobiť niečo naviac pre seba 
aj pre svet, že strácajú angažovanosť a možno aj 
zmysel pre zodpovednosť a detail. Jazykový, grama-
tický, myšlienkový. Všetko toto je pre žurnalistiku 
dôležité. 

Vaša najobľúbenejšia spomienka na Gympsy? 
Mám ich veľa. Vlastne každé číslo, úspech časopisu 

na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov 
Štúrovo pero, posun každého jedného redaktora.

Keby ste mali náš časopis opísať troma slova-
mi, aké by to boli? A prečo? 

Gymnázium. Tvorba. Prezentácia. Je to časopis,  
z ktorého sa má verejnosť dozvedieť, čo sa deje na 
gymnázium a zároveň sa tí, ktorí na ňom participu-
jú, učia tvoriť, písať žurnalistické žánre, vkladať do 
textu svoje videnie sveta a svoju originalitu.

Myslíte, že tie roky s  Gympsy stáli za to? 
Určite áno. Za tie roky som mala krátku prestávku, 

keď časopis viedli iní učitelia (p. Vasková, p. Justus, 
p. Gajdoš), ale nikomu to neprischlo tak dlho ako 
mne. Verím, že moja práca mala zmysel pre školu aj 
pre žiakov, ktorí v časopise  pracovali. Boli to pekné 
roky, ale už je čas posunúť štafetu ďalej.

Jessica Drgová, sexta
                                         

Vďaka, pani učiteľka !
Sme možno trocha nesmelí, 
no poďakovať by sme sa chceli
našej perfektnej pani učiteľke.
Ochota, pomoc, rady od nej-
boli vždy cenné a veľké.
V Gympsy nás všeličomu priučila, 
i keď sme nedodržiavali uzávierky,
bola vždy veľmi milá.
Časopis sa opustiť rozhodla, 
neviem, či sme na vine,
my jej to však vynahradíme 
každý na slovine. 
Spisovatelia, podmet, prísudok, slovesá či zámená,
dáme jej jasne najavo, čo pre nás znamená.
PPB je kamoška naša veľká,
čas strávený s GYMPSY bol lepší ako telka.

Kristína Staníková, sekunda

Už je čas posunúť 
štafetu ďalej
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Do práce na bicykli jazdí rekordný počet župných zamestnancov  
Ďalší ročník celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ďalší prekonaný 
rekord. Od roku 2014 sa každoročne zvyšuje počet tímov aj zamestnancov 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zapojených do tejto 
populárnej súťaže.

„Tento rok za Trenčiansku župu počas kampane Do práce na bicykli šliape 
do pedálov rekordných 12 tímov a 46 zamestnancov. Vážim si, že župní 
zamestnanci jazdia do práce na bicykli nielen počas tohto jedného mesiaca, ale aj 
zvyšok roka. Vo veľkej miere sú využívané cyklotrasy vybudované Trenčianskym 
samosprávnym krajom, len počas minulého roka sa po cyklotrase vedúcej  
z Trenčína do Nemšovej previezlo takmer 231 tisíc cyklistov,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška. Už tradične spolu s predsedom TSK otvoril kampaň 
aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka. „Páči sa mi, že Trenčiansky 
samosprávny kraj odštartoval tohtoročnú kampaň spojením mladej generácie  
s tou staršou. Práve pre nich župa buduje bezpečné cyklotrasy a zároveň im 
svojou aktivitou ide príkladom. Heslom tohtoročnej kampane je Zmenu máme 
na dosah ruky. Neznamená to, že musíme okamžite z áut presadnúť na bicykle, 
kolobežky či do verejnej osobnej dopravy, ale môžeme o tom aspoň začať 
uvažovať,“ uviedol Klučka. „Je to moja prvá účasť v kampani. Do práce chodím na 
bicykli počas celého roka, keďže to mám 5 kilometrov. Bicykel považujem za rýchly  
a ekologický spôsob dopravy. Odporúčam ľuďom, aby aj oni využívali bicykle  
a odľahčili tak motorovú dopravu vo svojom okolí,“ povedal cyklokoordinátor 
TSK Ondrej Repka.

Župa zrekonštruuje ďalší historický kaštieľ  
Vďaka kompletnej rekonštrukcii renesančného 
kaštieľa zo 17. storočia, v ktorom sídli Domov 
sociálnych služieb Zemianske Podhradie, sa zníži 
jeho energetická náročnosť a zlepší život klientov, 
ktorí v ňom našli svoj druhý domov.
Stavebné práce budú pozostávať zo sanácie 
zavlhnutých murív, búracích prác poškodeného 
sokla a častí obvodového plášťa, reštaurovania 
kamenných pätiek a drevených hlavíc stĺpov, 
zateplenia podkrovia, obnovy strechy či 
dobudovania dažďovej kanalizácie. „Vopred 

sa ospravedlňujem zamestnancom a klientom 
zariadenia za stavebný ruch, ktorý potrvá 15 
mesiacov a za plnej prevádzky zariadenia. 
Rekonštrukcia kaštieľa je plne hradená  
z rozpočtu Trenčianskej župy v hodnote takmer  
1,5 mil. eur s DPH. Nejde pritom o prvú 
investíciu do tohto zariadenia. V minulosti 
sme vybudovali prístavbu nového výťahu či 
zrekonštruovali pavilón pracovnej terapie,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
„V mene klientov a občanov obce, ďakujem  

Trenčianskej župe za to, že v tejto neľahkej 
dobe sa podarilo nájsť finančné prostriedky 
na takúto zložitú rekonštrukciu. Po nej bude 
kaštieľ ozdobou nielen obce, ale aj širokého 
okolia. V neposlednom rade zlepší život tým, 
ktorí tu nachádzajú svoj domov. Veľmi si to  
vážime,“ povedala riaditeľka DSS Zemianske 
Podhradie Ivana Kosová.                   - Matej Plánek -

Aký je Váš názor?: Na rastúce ceny tovarov  
a služieb a ako ovplyvnia život obyvateľov kraja 

„Zvyšovanie cien tovarov, 
služieb a energií, ale aj rastúca 
inflácia, ktorá už presiahla 12%, 
sa dotýka všetkých občanov 
Slovenska. Je to jav, ktorý nikto 
nepredpokladal a my sa s tým 
musíme vyrovnať. Máme len 
niekoľko možností na riešenie. 
Teraz sa ukáže, ktoré mesto a 

ktorá župa má aké vedenie a ako 
promptne dokáže reagovať na 
tento cenový vývoj a zabezpečiť 
jednotlivé investičné akcie, 
ktoré boli naplánované. Som 
rád, že Nové Mesto nad Váhom 
patrí medzi tie samosprávy, 
ktoré majú dostatok finančných 
zdrojov v rezervnom fonde 

a nemám obavy, že by sme 
museli obmedzovať služby pre 
občanov.“

Jozef Trstenský, podpredseda 
TSK a primátor mesta Nové 
Mesto nad Váhom 

Práce na rekonštrukcii obchodnej  
akadémie v Trenčíne sú v plnom prúde  

Jeden z najvýznamnejších skvostov slovenskej  
architektúry nesúci odkaz funkcionalizmu pod-
stupuje rekonštrukciu, jej cieľom je znížiť ener-
getickú náročnosť budovy školy, ktorá dlhodobo 
patrí k najlepšie hodnoteným stredným odbor-
ným školám v kraji i na Slovensku.
„Dnes síce symbolicky poklepkávame základný ka-
meň rekonštrukcie, ale na tejto stavbe sa už niekoľko 
týždňov pracuje. Celá investícia, vrátane staveb-
ného dozoru, je v hodnote 1,8 mil. eur s DPH,“ 
povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Stavebné 
úpravy sa dotknú všetkých blokov budovy, zre-
novujú sa výplne otvorov, zrealizuje kontaktný za-
tepľovací systém a zrekonštruuje strešný plášť. 
Modernizáciou prejdú aj silnoprúdové rozvody, 
osvetlenie a bleskozvody. „Trvalo naozaj veľmi 

dlho pripraviť projektovú dokumentáciu aj stavebné 
povolenie. Nebolo to jednoduché, pretože ide sčasti 
o kultúrnu pamiatku a museli sme vyhovieť aj pa-
miatkarom,“ vysvetlil predseda. „Pre našu školu je 
táto rekonštrukcia veľmi významná udalosť. Zatiaľ 
sa realizuje za plnej prevádzky, teda bez prerušenia 
vyučovania. Veríme, že hlavné práce sa budú vyko-
návať počas letných prázdnin, my sa na to veľmi 
tešíme,“ povedala riaditeľka školy Monika Bulková. 
Rastúce ceny stavebných materiálov, ale aj práce, 
sa prejavili aj na tejto stavbe. „Budeme so zhoto-
viteľom rokovať. Všetky navýšenia cien musia byť 
zdôvodnené a obhájiteľné pred ÚVO aj pred inves-
torom, ktorým je TSK,“ vysvetlil župan a dodal, 
že pre takéto prípady vydal ÚVO usmernenie, 
ktorým sa bude župa riadiť.  Zároveň chce svoje 

investície ochrániť aj tým, že prípadné dodatky 
podpíše, no účinnosť nadobudnú až po kontrole 
príslušných orgánov.                 - Lenka Kukučková -
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 28.6.
Polievka: Vrchárska 
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Cigánsky stehenný kurací steak, 
varené zemiaky
Streda: 29.6.
Polievka: Frankfurtská s párkom
1. Hovädzia roštenka Esterházi, 
dusená ryža
2. Čínska kuracia placka, zemiaková 
kaša, uhorka
Štvrtok: 30.6.
Polievka:  Peruánska fazuľová
1. Prírodný bravčový rezeň,  
belehradské zemiaky
2. Kuracie prsia Hawai, dusená ryža
Piatok: 1.7.
Polievka: Kulajda
1. Vyprážaný kurací rezeň v karot-
kovom cestíčku, štuchané zemiaky
2. Bravčové pliecko na cesnaku,  
slovenská ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 28.6.
Polievka:   Zeleninová s krupicovými 
knedličkami, chlieb
1. Hovädzí stroganov, dusená ryža
2. Krémové rizoto s krevetkami
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

Streda: 29.6.
Polievka:  Fazuľová na kyslo so ze-
miakmi a sušenými slivkami, chlieb    
1. Bravčové rebierko cigánske, 
pečené zemiaky v šupke  
2. Kapustové fliačky z hlávkovej  
kapusty s údenou slaninkou
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
Štvrtok:  30.6.
6.Polievka: Hovädzia s mäsom  
a cestovinou, chlieb
1. Vyprážaný bravčový rezeň,  
slovenský zemiakový šalát
2. Grilovaný tofu syr, zemiakové 
hranolky, dresing
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
Piatok: 1.7.
Polievka:  Bryndzová „Demikát“, 
chlieb
1. Bravčové dusené v keli, varené 
zemiaky
2. Škoricové hniezda, ľadový čaj
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
4. Pizza – podľa vlastného výberu 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 28.6.
Krúpková so zeleninou 
Kapustové fliačky so slaninkou  
Kurací špíz so zeleninou, ze miaky, 

jogurtovo-bylinkový deresing 
Tibet: Bravčové Thai curry, ryža 
basmati 
Streda: 29.6.
Kôprová s vajíčkom, chlieb  
Cestoviny so syrovou omáčkou  
a kúskami gril. kuracieho mäska  
Bravčové soté so zeleninou, tar-
hoňa, kyslá uhorka 
India: Kuracie mäsko Saagwala, 
chlieb Lachha Paratha, zel. šalát 
Štvrtok: 30.6.
Kalerábová s pohánkou  
Šopský šalát, bagetka 
Kurací zalievaný rezeň, zemiakové 
pyré, uhorkový šalát 
Tibet: Bravčové mäsko v citrónovej 
omáčke, Hakka špagety 
Piatok: 1.7.
Fazuľová nakyslo, chlieb 
Bryndzové halušky so slaninkou 
Medailóniky z br. panenky so 
šampiňónmi, opekané zemiaky  
India: Kuracie Tikka Masala, cesna-
kový chlieb Naan, zel. šalát 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 € 
Utorok: 28.6.
Polievka: Kelová polievka so zemiak-
mi   
Slepačí vývar s cestovinou a zele-
ninou
1. Zapekané kuracie prsia so šunkou  

a syrom, dusená ryža   
2. Sviečková na smotane, parená 
knedľa 
3. Zeleninové rizoto s kuracím ragú
Streda: 29.6.
Polievka: Hrachová polievka  
s párkom  
Hovädzí vývar Rissi-Bissi
1. Kuracie soté na zelenine, pečené 
zemiaky, šalát     
2. Teľací kebab (Drüm), hranolky, 
cesnakový dip      
3. Semolínové cestoviny s Gorgon-
zolovou omáčkou   
Štvrtok: 30.6.
Polievka: Batátový krém     
Slepačí vývar s vaječnou sedlinou
1. Kuracie nugetky Kung-Pao, curry 
ryža 
2. Hovädzie varené, chrenová omáč-
ka, parená knedľa       
3. Zapekaná cuketa so syrom, 
domáci chlieb 
Piatok: 1.7.
Polievka: Šampiňónová polievka    
Slepačí vývar s fritatmi 
1. Kurací rezeň v bylinkovom 
cestíčku, zemiaková kaša, šalát  
2. Bravčové varené s volským okom, 
dusená ryža  
3. Domáce šišky s ovocnou penou   
Špecialita na tento týždeň:
1.Boloňské Špagety s parmezánom   
2. Hovädzí jazyk, chren, horčica, 
domáci chlieb 
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Dajme im šancu žiť!

Žijú s nami a medzi nami. Nie sú to Žijú s nami a medzi nami. Nie sú to 
ľudia, ale malé zvieratá a vtáci. Áno aj ľudia, ale malé zvieratá a vtáci. Áno aj 
tí, ktorí nás ráno budia svojim spevom tí, ktorí nás ráno budia svojim spevom 

a ohlasujú nám príchod nového dňa. a ohlasujú nám príchod nového dňa. 
Až vtedy si s úľavou uvedomíme, že Až vtedy si s úľavou uvedomíme, že 
nežijeme vo vyprahnutej púšti. Ale nežijeme vo vyprahnutej púšti. Ale 
pre zvieratá voľne žijúce okolo nás, pre zvieratá voľne žijúce okolo nás, 
nás ktorí žijeme v meste, na sídlis-nás ktorí žijeme v meste, na sídlis-
kách, ktoré sú obkolesené asfaltom kách, ktoré sú obkolesené asfaltom 
a betónom, sa život v určitých mo-a betónom, sa život v určitých mo-
mentoch môže zdať ako život na vy-mentoch môže zdať ako život na vy-
prahnutej púšti. Nemajú totiž prístup prahnutej púšti. Nemajú totiž prístup 
k vode. Pomôžme im, dajme do tie-k vode. Pomôžme im, dajme do tie-
nených priestorov napríklad plastové nených priestorov napríklad plastové 
vaničky z obalov potravín naplnené vaničky z obalov potravín naplnené 
vodou a vodu priebežne doplňuj-vodou a vodu priebežne doplňuj-
me. Vodu, ktorú všetky žijúce tvory me. Vodu, ktorú všetky žijúce tvory 
potrebujú k životu. Aj tie, ktoré žijú  potrebujú k životu. Aj tie, ktoré žijú  
s nami a medzi nami. Ďakujem.s nami a medzi nami. Ďakujem.

Daniel Lako, poslanec MsZ Daniel Lako, poslanec MsZ 
Foto: pixabayFoto: pixabay

Štúrovci v súradniciach národných dejín

Dňa 7. 6. 2022 sa členky MO MS Zárie-Dňa 7. 6. 2022 sa členky MO MS Zárie-
čie – Marta Vodárova, Mária Chodúrová, čie – Marta Vodárova, Mária Chodúrová, 
Eva Almanová, Mária Ofúkaná a Božena Eva Almanová, Mária Ofúkaná a Božena 
Katreňáková zišli na stanici a spoločne Katreňáková zišli na stanici a spoločne 
nastúpili do vlaku. Po vystúpení z vozňa nastúpili do vlaku. Po vystúpení z vozňa 
sa pridala ku nim predsedníčka Krajskej sa pridala ku nim predsedníčka Krajskej 
rady v Trenčíne Žofka Hrančová s ka-rady v Trenčíne Žofka Hrančová s ka-
marátkou a spoločne si to zamierili cez marátkou a spoločne si to zamierili cez 
mesto smerom k budove Matice slo-mesto smerom k budove Matice slo-
venskej. Tam sa ku skupinke pridali ďalší venskej. Tam sa ku skupinke pridali ďalší 
dvaja členovia MO MS Záriečie a to Eva dvaja členovia MO MS Záriečie a to Eva 
Albertová a Tibor Albert.Albertová a Tibor Albert.

A čo bolo dôvodom tejto cesty? No A čo bolo dôvodom tejto cesty? No 
predsa „Slávnosť pri príležitosti dvojsté-predsa „Slávnosť pri príležitosti dvojsté-
ho výročia narodenia významných štú-ho výročia narodenia významných štú-
rovcov“. Program podujatia mal názov rovcov“. Program podujatia mal názov 
Štúrovci v súradniciach národných dejín. Štúrovci v súradniciach národných dejín. 
Matičné kultúrne podujatie sa začalo Matičné kultúrne podujatie sa začalo 
o 11.00 h na nádvorí druhej historickej o 11.00 h na nádvorí druhej historickej 
budovy Matice slovenskej v Martine. Za-budovy Matice slovenskej v Martine. Za-
čiatok programu otvorili deti v krojoch  čiatok programu otvorili deti v krojoch  
a mladí matičiari. Návštevníci si mohli a mladí matičiari. Návštevníci si mohli 
tiež prezrieť sídelnú budovu ustanovizne tiež prezrieť sídelnú budovu ustanovizne 
ako národnú kultúrnu pamiatku v rámci ako národnú kultúrnu pamiatku v rámci 

otvorených dverí od 12.00 do 14.00 h. V otvorených dverí od 12.00 do 14.00 h. V 
budove boli vystavené originálne Stano-budove boli vystavené originálne Stano-
vy Matice slovenskej z roku 1863, ucho-vy Matice slovenskej z roku 1863, ucho-
vávané v zdobenom obale, ktoré sú ná-vávané v zdobenom obale, ktoré sú ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou. Pripravená rodnou kultúrnou pamiatkou. Pripravená 
bola aj vernisáž výstavy Odkaz štúrovskej bola aj vernisáž výstavy Odkaz štúrovskej 
generácie o 14.00 h. generácie o 14.00 h. 

Mužský spevokol z Tisovca zaspieval Mužský spevokol z Tisovca zaspieval 
pieseň“ Ponad Tatru blýska“, z ktorej pieseň“ Ponad Tatru blýska“, z ktorej 
vznikla hymna SR. S príhovormi vystú-vznikla hymna SR. S príhovormi vystú-
pili viacerí rečníci, ako napr. Boris Kollár pili viacerí rečníci, ako napr. Boris Kollár 
- predseda NR a predseda strany Sme ro-- predseda NR a predseda strany Sme ro-
dina, či primátori miest Martin a Tisovec, dina, či primátori miest Martin a Tisovec, 
no príhovor predsedu Matice slovenskej no príhovor predsedu Matice slovenskej 
Mariana Gešpera bol výstižný a veľmi Mariana Gešpera bol výstižný a veľmi 
poučný. Dovolím si citovať krátky úryvok  poučný. Dovolím si citovať krátky úryvok  
z jeho slov: „Odkaz slávnej štúrovskej ge-z jeho slov: „Odkaz slávnej štúrovskej ge-
nerácie je v slovenskom národe stále živý, nerácie je v slovenskom národe stále živý, 
veď plody jej práce a celoživotného úsilia veď plody jej práce a celoživotného úsilia 
využívame dodnes. Či už hovoríme o spi-využívame dodnes. Či už hovoríme o spi-
sovnej slovenčine, národnej svojbytnosti sovnej slovenčine, národnej svojbytnosti 
a štátnej suverenite alebo dokonca vo-a štátnej suverenite alebo dokonca vo-
jenských historických tradíciách. Štúrovci  jenských historických tradíciách. Štúrovci  
v 19. storočí reprezentovali Slovákov  v 19. storočí reprezentovali Slovákov  
v čase národnostného útlaku a tvrdých v čase národnostného útlaku a tvrdých 
perzekúcií, keď za slová o zlepšení ná-perzekúcií, keď za slová o zlepšení ná-
rodnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne rodnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne 
končili mnohé naše osobnosti vo väzení. končili mnohé naše osobnosti vo väzení. 
Venovaním aktuálneho roka 2022 odka-Venovaním aktuálneho roka 2022 odka-
zu štúrovcov im prejavujeme vďaku aj za zu štúrovcov im prejavujeme vďaku aj za 
to, že ako moderný a emancipovaný ná-to, že ako moderný a emancipovaný ná-
rod Európy sme dosiahli život v slobod-rod Európy sme dosiahli život v slobod-
nej, samostatnej a demokratickej Sloven-nej, samostatnej a demokratickej Sloven-
skej republike.“ skej republike.“ 

Predseda Matice slovenskej zároveň Predseda Matice slovenskej zároveň 

zdôraznil, že je dôležité, aby boli štúrov-zdôraznil, že je dôležité, aby boli štúrov-
ci neustále prítomní v povedomí kaž-ci neustále prítomní v povedomí kaž-
dej nastupujúcej generácie. Po tomto dej nastupujúcej generácie. Po tomto 
nasledoval o 14.30 hodine hlavný bod nasledoval o 14.30 hodine hlavný bod 
programu – slávnostné odhalenie busty programu – slávnostné odhalenie busty 
Štefana Marka Daxnera v Aleji národných Štefana Marka Daxnera v Aleji národných 
dejateľov na nádvorí. Po jej odhalení dejateľov na nádvorí. Po jej odhalení 
položili členky nášho MO spomienkový položili členky nášho MO spomienkový 
veniec k buste Štefana Marka Daxnera. veniec k buste Štefana Marka Daxnera. 
Následne sa zhromaždenie presunulo Následne sa zhromaždenie presunulo 
v alegorickom sprievode mestom na v alegorickom sprievode mestom na 
Národný cintorín, kde delegácie z obcí Národný cintorín, kde delegácie z obcí 
pôvodu štúrovcov položili vence na ich pôvodu štúrovcov položili vence na ich 
hroby pri príležitostí dvojstého výročia hroby pri príležitostí dvojstého výročia 
ich narodenia. ich narodenia. 

Členovia MO MS si stihli do odchodu Členovia MO MS si stihli do odchodu 
vlaku pozrieť aj dom Jozefa Cígera Hron-vlaku pozrieť aj dom Jozefa Cígera Hron-
ského, kde je zaujímavá expozícia a veľa ského, kde je zaujímavá expozícia a veľa 
sme sa dozvedeli o tomto našom sloven-sme sa dozvedeli o tomto našom sloven-
skom spisovateľovi, učiteľovi, maliarovi, skom spisovateľovi, učiteľovi, maliarovi, 
redaktorovi, nakladateľovi, publicistovi, redaktorovi, nakladateľovi, publicistovi, 
autorovi literatúry pre mládež a neskôr autorovi literatúry pre mládež a neskôr 
tajomníkovi a správcovi Matice sloven-tajomníkovi a správcovi Matice sloven-
skej, po roku 1945 v emigrácií. Expozíciou skej, po roku 1945 v emigrácií. Expozíciou 
nás sprevádzala a fundovaný výklad nám nás sprevádzala a fundovaný výklad nám 
predniesla PhDr. Zuzana Pavelcová, riadi-predniesla PhDr. Zuzana Pavelcová, riadi-
teľka Krajanského múzea Matice sloven-teľka Krajanského múzea Matice sloven-
skej, za čo jej patrí veľká vďaka. skej, za čo jej patrí veľká vďaka. 

Celé podujatie bolo pripravené na vy-Celé podujatie bolo pripravené na vy-
sokej úrovni. Za seba aj ostatných členov sokej úrovni. Za seba aj ostatných členov 
nášho MO MS Záriečie sa chcem veľmi nášho MO MS Záriečie sa chcem veľmi 
pekne poďakovať pracovníkom Matice pekne poďakovať pracovníkom Matice 
slovenskej v Martine za ich prácu a želám slovenskej v Martine za ich prácu a želám 
si, aby aj v budúcnosti takéto podujatia si, aby aj v budúcnosti takéto podujatia 
organizovali.  organizovali.  Mária ChodúrováMária Chodúrová

Ráno deviateho júna to vyzeralo s po-Ráno deviateho júna to vyzeralo s po-
časím všelijako. Mnohí členovia denného časím všelijako. Mnohí členovia denného 
centra teda rozmýšľali – mám či nemám centra teda rozmýšľali – mám či nemám 
ísť do Kúpeľov Nimnica? kde sa mal usku-ísť do Kúpeľov Nimnica? kde sa mal usku-
točniť športový deň. Prišli všetci, ktorí sa točniť športový deň. Prišli všetci, ktorí sa 
prihlásili a určite neľutovali.prihlásili a určite neľutovali.

Športový deň sa začal na začiatku cyk-Športový deň sa začal na začiatku cyk-
lotrasy v našom meste pri Športcentre. Na lotrasy v našom meste pri Športcentre. Na 
zahájení turistiky nás čakalo prekvapenie. zahájení turistiky nás čakalo prekvapenie. 
Zavítala medzi nás pani primátorka Ka-Zavítala medzi nás pani primátorka Ka-
tarína Heneková a tak nás vystrojila na tarína Heneková a tak nás vystrojila na 
trasu Púchov - Kúpele Nimnica a zaželala trasu Púchov - Kúpele Nimnica a zaželala 
nám veľa športových zážitkov. Sústredilo nám veľa športových zážitkov. Sústredilo 
sa tam do tridsať účastníkov z celkového sa tam do tridsať účastníkov z celkového 
počtu štyridsaťsedem. Tí menej zdatnejší počtu štyridsaťsedem. Tí menej zdatnejší 
a zdravotne znevýhodnení prišli auto-a zdravotne znevýhodnení prišli auto-
busom. Kým prišli turisti, cvičilo sa na busom. Kým prišli turisti, cvičilo sa na 
vonkajších fitness prvkoch, ktorých je po  vonkajších fitness prvkoch, ktorých je po  

areáli nimnických kúpeľov neúrekom.areáli nimnických kúpeľov neúrekom.
Keď som už ten areál kúpeľov spome-Keď som už ten areál kúpeľov spome-

nula, treba zdôrazniť ústretovosť vedenia nula, treba zdôrazniť ústretovosť vedenia 
kúpeľov a ich prevádzkovej manažérky kúpeľov a ich prevádzkovej manažérky 
Ing. Ivety Kutejovej , ktorí na našu po-Ing. Ivety Kutejovej , ktorí na našu po-
žiadavku uskutočniť športový deň v ich žiadavku uskutočniť športový deň v ich 
priestoroch súhlasili. Preto aj vedeniu Kú-priestoroch súhlasili. Preto aj vedeniu Kú-
peľov Nimnica úprimne ďakujeme. Sme peľov Nimnica úprimne ďakujeme. Sme 
radi, že vďaka nim a nášmu mestu sme po radi, že vďaka nim a nášmu mestu sme po 
mesiacoch odriekania sa stretávať a udr-mesiacoch odriekania sa stretávať a udr-
žiavať sociálny kontakt, mohli spoločne žiavať sociálny kontakt, mohli spoločne 
stráviť celý deň v ich prekrásnom prostre-stráviť celý deň v ich prekrásnom prostre-
dí. Niet divu, že nám všetkým športové dí. Niet divu, že nám všetkým športové 
zápolenie aj chutilo. Rovnako nám veľmi zápolenie aj chutilo. Rovnako nám veľmi 
chutilo aj cateringové občerstvenie, ktoré chutilo aj cateringové občerstvenie, ktoré 
nám pripravili a vyzdobili dievčatá na ich nám pripravili a vyzdobili dievčatá na ich 
prevádzkach – úprimná vďaka aj vám. prevádzkach – úprimná vďaka aj vám. 

No a ako nám išlo športovanie? Roz-No a ako nám išlo športovanie? Roz-
hodli sme sa spoločne, že nám nejde  hodli sme sa spoločne, že nám nejde  
o súťaženie a tak sme v úvode aj zdôraz-o súťaženie a tak sme v úvode aj zdôraz-
nili, že nebude vyhodnocovanie jednotli-nili, že nebude vyhodnocovanie jednotli-
vých disciplín, ale že je dôležité, aby kaž-vých disciplín, ale že je dôležité, aby kaž-
dý účastník podujatia absolvoval všetky dý účastník podujatia absolvoval všetky 
disciplíny podľa svojich možností. A bolo disciplíny podľa svojich možností. A bolo 
to skutočne tak.to skutočne tak.

Už v prvej disciplíne v behu na 20 met-Už v prvej disciplíne v behu na 20 met-
rov niekto bežal, iný kráčal, ba boli i takí, rov niekto bežal, iný kráčal, ba boli i takí, 
ktorí išli spolu na prechádzku. Masové ktorí išli spolu na prechádzku. Masové 
bolo športovanie aj v priestoroch rozkvit-bolo športovanie aj v priestoroch rozkvit-
nutej tzv. kúpeľnej versaillskej záhrade. nutej tzv. kúpeľnej versaillskej záhrade. 
Podľa predpisu sme cvičili a dvíhali nohy Podľa predpisu sme cvičili a dvíhali nohy 
vo vonkajšom Kneippovom kúpeli – tak vo vonkajšom Kneippovom kúpeli – tak 
poctivo, že sme to robili i za dažďových poctivo, že sme to robili i za dažďových 
kvapiek. So záujmom sme si vypočuli kvapiek. So záujmom sme si vypočuli 
prednášku MUDr. Zuzany Mikulovej, kto-prednášku MUDr. Zuzany Mikulovej, kto-
rá nás informovala o postcovidovom syn-rá nás informovala o postcovidovom syn-
dróme a zodpovedala aj na naše otázky dróme a zodpovedala aj na naše otázky 
spojené s týmto ochorením.spojené s týmto ochorením.

Po krátkej prestávke, ktorú sme využi-Po krátkej prestávke, ktorú sme využi-

li na prehliadku pekného parku v okolí li na prehliadku pekného parku v okolí 
kúpeľov, sme sa presťahovali do nového kúpeľov, sme sa presťahovali do nového 
Kursalonu. Súťažili tam štyri až šesťčlenné Kursalonu. Súťažili tam štyri až šesťčlenné 
družstvá v bowlingu. Aj v tomto športe, družstvá v bowlingu. Aj v tomto športe, 
ak niekto nesúťažil, tak si aspoň každý po-ak niekto nesúťažil, tak si aspoň každý po-
ťažkal bowlingovú guľu a skúsil ju hodiť ťažkal bowlingovú guľu a skúsil ju hodiť 
do dráhy. Bolo že to radosti a výkrikov pri do dráhy. Bolo že to radosti a výkrikov pri 
zhodení všetkých figúr, ale i smiechu pri zhodení všetkých figúr, ale i smiechu pri 
nezdare. nezdare. 

Mali sme pred sebou ešte posedenie Mali sme pred sebou ešte posedenie 
pod altánkom, pri speve s harmonikou  pod altánkom, pri speve s harmonikou  
a ozembuchom. No „Medardove kvapky“ a ozembuchom. No „Medardove kvapky“ 
sa asi ani v tomto roku nezaprú. Nestačilo, sa asi ani v tomto roku nezaprú. Nestačilo, 
že nás rozháňali pri zápolení, ale dobre sa že nás rozháňali pri zápolení, ale dobre sa 
rozpršalo a tak sme nemohli pokračovať rozpršalo a tak sme nemohli pokračovať 

vo vonkajších priestoroch, zároveň aj cvi-vo vonkajších priestoroch, zároveň aj cvi-
čiť na vonkajších fitness prvkoch.čiť na vonkajších fitness prvkoch.

No i napriek tomu sme boli veľmi spo-No i napriek tomu sme boli veľmi spo-
kojní a ešte raz ďakujeme všetkým z Kú-kojní a ešte raz ďakujeme všetkým z Kú-
peľov Nimnica ako aj mestu Púchov za peľov Nimnica ako aj mestu Púchov za 
to, že sme tento deň mohli byť v pohybe  to, že sme tento deň mohli byť v pohybe  
a v prírode, spolu v kolektíve. Sme radi, a v prírode, spolu v kolektíve. Sme radi, 
že prišli všetci, ktorí sa prihlásili a držali že prišli všetci, ktorí sa prihlásili a držali 
sa hesla: „Pohyb prospieva telu aj mysli  sa hesla: „Pohyb prospieva telu aj mysli  
a vydali sme sa spoločne na cestu k pev-a vydali sme sa spoločne na cestu k pev-
nejšiemu zdraviu.“ Presvedčili sme sa  nejšiemu zdraviu.“ Presvedčili sme sa  
o tom sami – a spomenuli sme si na to, že o tom sami – a spomenuli sme si na to, že 
sa o tom nedávno písalo aj v Púchovských sa o tom nedávno písalo aj v Púchovských 
novín. novín. 

Emília LuhováEmília Luhová

Z vydareného športového dňa Denného centra seniorov



športšport1818

V dňoch 14. – 15. júna 2022 sa v športovej hale 
M-šport na ostrove v Trenčíne uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska v bedmintone chlapcov  
a dievčat základných a stredných škôl. Turnaja 
sa zúčastnili víťazné družstvá chlapcov a dievčat  
z krajských kôl, celkovo 7 družstiev zo základných 
škôl a 6 družstiev zo stredných škôl. Je potešiteľné, 
že naše mesto malo zástupcov aj medzi základný-
mi aj medzi strednými školami. Medzi finalistov 
základných škôl postúpilo družstvo dievčat zo ZŠ 
Mládežnícka a medzi strednými školami bojovali 
o medaily chlapci aj dievčatá z Gymnázia Púchov. 
Dvojčlenné družstvo chlapcov aj dievčat odohralo 
v rámci jedného stretnutia s inou školou vždy jed-
nu štvorhru a dve dvojhry. Všetky tri púchovské 
družstvá si vybojovali v prvý deň účasť v bojoch 
o medaily, ktoré sa hrali na druhý deň. Nakoniec 
družstvo dievčat zo základnej školy Mládežnícka  
v zložení Černáčková Linda a Žiačiková Emma, pod 
vedením Mgr. Patrika Mynářa, obsadilo krásne  
3. miesto. 

Chlapci z púchovského gymnázia, Matej Plevák  
a Lukáš Vojtek skončili rovnako na 3. mieste. Na-
koniec najkrajší výsledok dosiahli dievčatá z Gym-
názia Púchov, v zložení Kováčová Rebeka a Skor-
kovská Lea, ktoré sa stali Majsterkami Slovenska  
v bedmintone žiačok SŠ pre rok 2022!!! Naviac, Lea 

Skorkovská sa stala najlepšou hráčkou medzi stre-
doškoláčkami. 

Obidve družstvá z gymnázia viedol Mgr. Miro-
slav Klučka. Je treba však vyzdvihnúť prácu bed-

mintonového klubu RACQUETS PÚCHOV, ktoré-
ho členmi sú všetci účastníci finálového turnaja  
z Púchova. Žiakom srdečne blahoželáme!

Miroslav Klučka 

Majstrovstvá Slovenska v bedmintone ZŠ a SŠ

Po dlhšej prestávke, spôsobenej pandémiou Co-
vid-19, sa konali 18. 6. 2022 v Leviciach opäť štan-
dardné Majstrovstvá Slovenska. Pretekári z Púchova 
v dôsledku choroby nie v najsilnejšej zostave,  na 
nich nechýbali.

Ako býva zvykom, súťaže začali kategóriami naj-
mladších pretekárov, kde nás reprezentovala Ninka 
Zjavková. Ninka je veľký talent, nakoľko s najnižším 
pásom v kategórii skončila na peknom druhom 
mieste a získala striebro.

V kategórii 11-ročných v najťažšej kategórii sme 
mali iba dvoch zástupcov, nakoľko Matej Behro, 
stabilný člen družstva ochorel a súťaže sa nemohol 
zúčastniť. Tým došlo ku situácii, že družstvo doplnil 
Radko Čač, ale museli súťažiť medzi 13 ročnými a tam 

skončili na peknom 2.mieste. Na to, že trénovali spo-
lu len jeden tréning a súhra pretekárov je jeden z naj-
dôležitejších parametrov je to však skvelý výsledok.

V jednotlivcoch svoju kategóriu po tuhom boji, kde 
rozhodcovia museli nariadiť o prvé miesto rozstrel, 
nakoniec skončil na 1. mieste Maťko Jancík. V rozstre-
le za neho hlasovali všetci piati rozhodcovia.

U 11-ročných dievčat prišla chybou v prvom kole  
o lepšie umiestnenie Nikol Arany a získala len bronz. 
Je to smola, lebo je to veľký talent a vzhľadom na tvr-
dosť techník a ich čistotu,má pred sebou ešte lepšie 
výsledky.

V ostatných vekových skupinách boli štyria pre-
tekári z Púchova spravidla nováčikmi na majstrovs-

tvách Slovenska a tomu odpovedali aj ich výsledky. 
Medaile sa im nepodarilo vybojovať, ale získali skúse-
nosti.

Na záver však prišlo to najpríjemnejšie. V GOJU RYU 
kata dospelých mužov, čo je najťažšia kata kategória 
majstrovstiev, si išiel po dlhej pauze vyskúšať zasúťa-
žiť úspešný reprezentant Púchova Michal Kunst. Mi-
chal je výborný karatista, neprestal cvičiť, naviac učí 
aj púchovské deti a kobudo – cvičenie so zbraňami 
aj dospelých, takže sme neočakávali zlý výsledok. No 
titul Majster Slovenska v tejto kategórii urobil naozaj 
veľkú radosť. Takže nálada pred budúco týždňovým 
športovým dňom je v klube výborná.

František Komora 

Majstrovstvá Slovenska SFKaBU v Karate 2022
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Volejbal

V nedeľu 19. júna 2022 volejbalis-
tky 1.VK Púchov uzavreli súťažnú 
sezónu na spoločnom stretnutí všet-
kých hráčok a rodičov s vedením 
klubu a trénermi. 

V priestoroch telocvične ZŠ Go-
razdova prišla pozdraviť 51 mládež-
níckych hráčok klubu aj primátorka 
mesta Púchov Katarína Heneková.  
1.VK Púchov mal v uplynulej sezóne 
celkovo 5 družstiev. Sezónu odštarto-
vali družstvá 1.augusta 2021, príprav-
né obdobie prebehlo optimálne, bez 
problémov a v októbri sa začali súťaže. 
Rozbehnuté súťaže boli najskôr skom-
plikované protipandemickými opatre-
niami, až boli v novembri úplne zasta-
vené. Opätovne sa súťaže rozbehli až 
v druhej polovici februára, a v uprave-

nom rozsahu s nahustenými termínmi 
sa ich však podarilo dohrať.

Družstvo junioriek štartovalo vo vý-
chodnej skupine 1.ligy junioriek. Po 
dobrom prípravnom období sa druž-
stvu v jednom týždni zranili 2 hráčky 
zo základnej zostavy tak nešťastne, že 
na operáciu kolena sa pre pandémiu 
dostanú až v nasledujúcich týždňoch.  
K tomu sa pridali ďalšie „covid pozitív-
ne“ hráčky aj ďalšie 4 zranenia, a tak 
družstvu museli vypomáhať na zápa-
soch aj žiačky. V danej situácii možno 
považovať plné dohratie súťaže za 
uspokojivé, 14 kôl súťaže odohrali 
vždy v inom hráčskom zložení.

Družstvo starších žiačok bolo zložené 
z dievčat narodených v rokoch 2007 
až 2009, väčšina  v roku 2008. Veková 

hranica v tejto 
sezóne bola 
pre staršie 
žiačky od roč-
níka narodenia 
2006, a tak sa 
klub rozhodol 
zaradiť toto 
družstvo do 2. 
triedy starších 
žiačok, kde 
dievčatá mohli 
bez tlaku na 
výsledok zís-
kavať základné 
herné skúse-
nosti po predchádzajúcej úplne zru-
šenej sezóne. Celú sezónu mali vlastne 
dlhodobú prípravu na novú sezónu 
2022/23.  Celkové 4.miesto je navyše 
taktiež dobrým výsledkom.

Tri družstvá mladších žiačok: MIDI, 
Mini A a Mini B mali pred sebou svoje 
premiérové štarty v oficiálnych súťa-
žiach riadených Slovenskou volejba-
lovou federáciou. Nemali žiadne oča-
kávania, ani výsledkové plány, okrem 
odohratia všetkých zápasov. Dievčatá 
utvorili skvelú partiu, ktorej zachutil 
volejbal. Klubová história sa vďaka nim 
prepisovala až tri krát. Prvý raz postu-
pom MIDI družstva na finálový turnaj 
Majstrovstiev SR v Pezinku. Zo 48 druž-
stiev sa do finále dostalo iba 12. Ešte 
viac prekvapilo družstvo Mini A postu-
pom do celoslovenského 12-členného 
finále z pomedzi 61 družstiev. Prepí-

sali tým históriu klubu druhý raz, keď 
okrem samotného postupu postúpili 
prvýkrát v 25 ročnej existencii klubu 
naraz dve družstvá do finále v jednej 
súťažnej sezóne. Naposledy štartovalo 
družstvo 1.VK mladšie žiačky v 6-tko-
vom volejbale, vo finále  Majstrovstiev 
SR v roku 2014 v Leviciach. O tretí zápis 
do histórie klubu sa zaslúžilo usporia-
danie záverečného finálového turnaja 
M-SR v mini-volejbale v Púchove, ako 
vôbec prvý finálový turnaj vo volejbale 
mládeže v histórii mesta Púchov.

Napriek komplikáciám, zraneniam  
a opatreniam má 1.VK Púchov za se-
bou úspešnú sezónu s prísľubom roz-
voja do novej súťažnej sezóny. Ďaku-
jeme všetkým hráčkam a trénerom za 
odvedenú prácu, ďakujeme rodičom, 
mestu Púchov a našim partnerom za 
dlhoročnú podporu nášho klubu.

Michal Suchánek, predseda klubu 

Volejbalistky bilancovali sezónu 2021/2022

Cez víkend 11. a 12. júna sa  
v Púchove uskutočnili po ročnej 
odmlke opäť obľúbené Majstrovs-
tvá Slovenska v sudoku a logických 
úlohách. Podujatia sa uskutočnili  
v priestoroch Základnej školy Slo-
vanská, v miestnej časti Horné 
Kočkovce. V priateľskej atmosfére  
a pod organizačnou taktovkou Jozefa 
Chana, prebehli súťaže bez najmen-
ších problémov a tridsiatka súťažiacich 
si do sýtosti zalúštila na pestrých a za-
ujímavých úlohách z dielne českých 
expertov Roberta Babilona a Jana 
Zvěřinu. Súťaže boli zároveň súčasťou 
kvalifikácie o postup na majstrovstvá 
sveta 2022.

V sobotu sa súťažilo v riešení logic-
kých úloh. Súťaž pozostávala zo šty-
roch kôl. Najlepšie a zároveň najrých-
lejšie si so všetkými úlohami poradil 
29-ročný Matúš Demiger zo Zlatých 
Moraviec a zaslúžene si vybojoval titul 
Majster Slovenska v logike. Striebornú 
medailu získal 36-ročný Košičan Peter 
Hudák a bronzový kov si z domácej 
pôdy odniesol 42-ročný Púchovčan 
Štefan Gašpár. Výborný výsledok do-

siahla aj 20-ročná Púchovčanka Na-
tália Chanová (6. miesto). V kategórii 
nad 45 rokov získal bronzovú medailu 
Púchovčan Peter Gašpár. Nestratila sa 
ani 20-ročná Michaela Bernátová z Po-
važskej Bystrice (12. miesto)

Nedeľa patrila priaznivcom populár-
neho sudoku. Takmer tridsiatka súťa-
žechtivých fanúšikov hry s číslami zá-
polila o čo najlepší výsledok v štyroch 
kolách. Po sčítaní bodov zo všetkých 
úloh sa podobne, ako v sobotu, maj-
strom Slovenska v sudoku stal Matúš 
Demiger, ktorý tak korunoval svoj 
veľmi úspešný víkend. V tesnom a veľ-
mi vyrovnanom púchovskom súboji 
o strie bornú medailu uspela Natália 
Chanová pred Štefanom Gašpárom, 
ktorého celkovo zdolala o štyri body.

Súčasťou víkendových zápolení boli 
aj súťaže družstiev. V logike zvíťazil 
krúžok K1Z z Bratislavy a v sudoku do-
máci Gumkáči v zostave Natália Cha-
nová, Štefan Gašpár a Pavel Jaselský.

Výsledky oboch súťaží jednotlivcov 
boli súčasťou kvalifikácie o postup na 
majstrovstvá sveta 2022, ktoré sa usku-
točnia na jeseň v poľskom meste Kra-

kow. Slovensko budú v logike repre-
zentovať Matúš Demiger, Peter Hudák, 
Štefan Gašpár a Matej Uher. V sudoku 
to budú Natália Chanová, Matúš Demi-
ger, Štefan Gašpár a Pavel Jaselský.

Na záver by sme veľmi radi poďa-
kovali sponzorom podujatia, ktorými 

boli: Slovenský zväz hádankárov a krí-
žovkárov, firma Isadore, mesto Púchov 
a poslanci miestnej časti Horné 
Kočkovce. V neposlednom rade patrí 
poďakovanie vedeniu školy Slovanská 
v zastúpeni riaditeľky Mgr. Michaely 
Váňovej.                                  Peter Gašpár 

Púchovčania úspešní na majstrovstvách SR v sudoku a logike

Sudoku - medailisti. Zlava: N. Chanová, M. Demiger, Š. Gašpár
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Keď vo štvrtok o polnoci uplynula lehota na 
podanie prihlášok do druhej najvyššej futbalovej 
súťaže na Slovensku, evidovali len štrnásť záujem-
cov.

Druhá liga má 
však od sezóny 
2017/18 až šestnásť 
tímov. Po postupe 
druhej Banskej Bys-
trice či tretej Skali-
ce do elitnej súťaže, 
tak prišla šanca pre 
mužstvá, ktoré mali 
podľa pravidiel vy-
padnúť.

Posledné Námes-
tovo nemalo právo na zotrvanie v súťaži, pokra-
čovanie juniorky Slovana bolo otázne a Rohožník 
ani Bardejov však neprejavili záujem pokračovať 
v súťaži.

„Mám oficiálne stanovisko z Rohožníka, že urči-
te nechcú hrať druhú ani tretiu ligu,“ povedal pre 
Sportnet Miroslav Richtárik, predseda komisie pre 
riadenie II. ligy na SFZ.

Situácia sa napokon vyjasnila v priebehu naj-
bližších dní. Už v piatok večer potvrdilo vedenie 
II. ligy na sociálnej sieti, že sa slovanisti rozhodli 
pokračovať v súťaži. A to napriek tomu, že vypad-
li už tretiu sezónu po sebe, skončili v tabuľke na 
spodných priečkach.

„Slovan má možnosť podať prihlášku do ne-
dele, už v piatok však v klube potvrdili úmysel 
udržať druhú ligu pre svojich juniorov,“ písalo sa  
v príspev ku na facebooku.

V sobotu sa definitívne skompletizovala druho-
ligová šestnástka, keď sa do celoštátnej súťaže 
vráti Spartak Myjava. Kopaničiari si zahrajú celo-
slovenskú súťaž prvýkrát od sezóny 2016/17, keď 
sa odhlásili z Fortuna ligy pre finančné problémy.

„V zmysle Súťažného poriadku SFZ bolo miesto  
v druhej lige po Seredi, ktorá nedostala licenciu 
pre dve najvyššie súťaže, ponúknuté druhému 
mužstvu 3. ligy ZsFZ po postupujúcej MŠK Považ-

ská Bystrica (podľa regionálnej príslušnosti ŠKF 
Sereď). Spartak Myjava z tohto miesta ponúknutú 
príležitosť využil a doplní tak druholigový pe-
lotón,“ vysvetľujú na facebooku.

„Všetkých 16 účastníkov súťaže musí schváliť vý-
konný výbor, inak je však menoslov klubov, ktoré 
odohrajú druholigovú sezónu 2022/2023 známy,“ 
dopĺňa vedenie druhej ligy.

Účastníci II. ligy pre sezónu 2022/2023
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
KFC Komárno
FC Košice
FK Humenné
FC ŠTK 1914 Šamorín
FC Petržalka
MŠK Žilina B
Slavoj Trebišov
FK Dubnica nad Váhom
MŠK Púchov

MŠK Považská Bystrica
1. FC Tatran Prešov
MFK Dolný Kubín
FK Rača Bratislava
ŠK Slovan Bratislava U21
Spartak Myjava
V druhej futbalovej lige tak bude v porovna-

ní s minuloročnou sezónou v súťažnom ročníku 
2022/2023 až šesť nových účastníkov - z Fortuna 
ligy zostupujúce FK Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa, víťazi štyroch skupín tretích líg re-
gionálnych futbalových zväzov - MŠK Považská 
Bystrica (Západoslovenský futbalový zväz), 1. FC 
Tatran Prešov (Východoslovenský futbalový zväz), 
MFK Dolný Kubín (Stredoslovenský futbalový 
zväz) a FK Rača Bratislava (Bratislavský futbalový 
zväz). Šiestym novicom v druhej lige je Spartak 
Myjava, ktorá postúpila z druhého miesta z 3. ligy 
Západ.    Zdroj: Futbalnet.sk

Druhá futbalová liga je kompletná, v budúcom 
ročníku bude mať šestnásť účastníkov

V druhej lige čaká na Púchovčanov aj šesť nováčikov

Slovenský futbal čaká reorganizácia regionál-
nych súťaží. Sportnet prináša prehľad zloženia 
krajských regionálnych súťaží na západnom Slo-
vensku.

V novej tretej lige Západ má západné Slovensko 
desať miesteniek. Jedna z nich patrí exligistovi ŠKF 
Sereď, ktorý nedostal licenciu na najvyššiu súťaž.

Druhý tím III. ligy Západ Spartak Myjava si po-
lepšil. Podľa informácií Sportnetu Myjava bude 
hrať v druhej najvyššej súťaži. Predseda klubu 
Pavol Halabrín na oficiálnej stránke klubu sa ešte  
v pondelok vyjadril, že takúto možnosť akceptovali. 
„Ak ponuka príde, rozhodli sme sa, že ju prijmeme  

a do druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 
sa prihlásime,“ uviedol.

Do novej tretej ligy Západ by sa tak mali pre-
sunúť mužstvá z 3. až 10. miesta III. ligy Západ  
z uplynulej sezóny, a to Beluša, Šaľa, Kalná nad 
Hronom, Malženice, Častkovce, Galanta, Nové 
Mesto nad Váhom, Veľké Ludince.

Jedno miesto je rezervované ešte aj pre Senicu, 
ktorá tiež nedostala licenciu na najvyššiu súťaž. 
Rôzne indície však ukazujú na to, že Senica možno 
v budúcej sezóne nebude mať družstvo mužov.  
V tom prípade by sa do III. ligy Západ presunuli aj 
Nové Zámky.

Pod Západoslovenský futbalový zväz budú 
patriť:

IV. liga - Majstrovstvá regiónu Západ (16 účast-
níkov)

V. liga - dve skupiny (Severozápad, Juhovýchod 
- 16 účastníkov)

VI. liga - päť skupín (Sever, Západ, Juh, Východ, 
Stred)

Uzávierka prihlášok do krajských súťaží riade-
ných ZsFZ bola v stredu 22. júna o polnoci. Do 
nových tretích líg sa mohli mužstvá prihlasovať až 
do nedele. 

Zdroj: SFZ - Sportnet, Titanilla Bőd

Kto bude hrať krajské súťaže na západe?
Futbal - Západoslovenský futbalový zväz

Stredné Považie sa v nasledujúcej druholigovej sezóne môže tešiť na ďalšie oblastné derby. Púchovčania sa okrem 
Dubničanov (v modrom) stretnú so svojim susedom z Považskej Bystrice.              Ilustračné foto: Milan Podmaník 
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Hoci sa sezóna 2021/2022 skončila vo všetkých 
hraných súťažiach a úrovniach slovenského futba-
lu a ten by si mal dožičiť krátku prestávku, Asoci-
ácia klubov II. futbalovej ligy považuje za dôležité 
reagovať na dianie na slovenskej klubovej scéne  
v uplynulých týždňoch.

S veľkým potešením sme vnímali fakt, že až tri 
kluby z nášho druholigového pelotónu si vybo-
jovali účasť v najvyššej súťaži pre novú sezónu 
2022/2023. Vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu 
na športovej aj funkcionárskej úrovni so zástupca-
mi klubov FK Železiarne Podbrezová, MFK Dukla 
Banská Bystrica a MFK Skalica sme presvedčení, 
že budú pre najvyššiu súťaž prínosom, nielen na 
ihrisku, ale posunú kvalitu súťaže aj na funkcio-
nárskej úrovni. Druhá liga s ich odchodom stráca 
troch výrazných hráčov, na druhej strane však do 
súťaže prichádzajú takisto kvalitne organizované 
kluby, či už zostupujúci z Fortuna ligy alebo po-
stupujúce z tretích líg, ktoré prispejú k napredo-
vaniu II. futbalovej ligy.  

Čo však neprispieva k jej napredovaniu, je aktu-
álna situácia na úrovni vytvorenia podmienok pre 
kluby, snažiace sa o rozvoj futbalu a pôsobenie 
v dvoch profesionálnych súťažiach, ktoré na Slo-

vensku máme. S veľkým zármutkom sme prijali 
oficiálnu správu o neprihlásení sa FC Rohožník do 
novej sezóny 2FL, hoci im, ako vypadávajúcemu 
tímu, bola táto možnosť ponúknutá. FC Rohožník 
od svojho historického postupu do 2FL vyvinul 
obrovské úsilie, aby sa nielen zaradil, ale posunul 
druholigové fungovanie ďalej, za čo patrí vedeniu 
a celému klubu pochvala. Jedným dychom ale 
musíme dodať, že rozhodnutie FC Rohožník nie 
je pre Asociáciu klubov II. futbalovej ligy prekva-
pením ani ojedinelým javom. Hrozí, že ani ďalšie 
kluby neprejavia záujem o účinkovanie v druhej 
lige, rovnako ako pred dvoma rokmi, keď sa na 
poslednú chvíľu neprihlásil MFK Ružomberok B či 
pred rokom, keď o postup neprejavili záujem víťa-
zi tretích líg.

Roky sa snažíme v interných diskusiách upozor-
ňovať Slovenský futbalový zväz na to, že kluby 
nemajú vytvorené podmienky na to, aby sa kon-
cepčne a dlhodobo rozvíjal profesionálny futbal. 
Aj tento rok, po uvoľnení pandemických výni-
miek, sa opäť sprísnili požiadavky kladené na in-
fraštruktúru, či už hovoríme o nutnosti rozšírenia 
vnútorných priestorov kabín, alebo o predpísanej 
kapacite 1.000 miest na sedenie, hoci návštevnosť 
súťaže dlhodobo takéto čísla nedosahuje. To sa  
v spojení s aktuálnou ekonomickou situáciou, nie-
len v športe, podpisuje pod nemožnosť zvládnu-
tia druholigových požiadaviek aj pre kluby, ktoré 
na to hráčsku či organizačnú kapacitu majú.

Asociácia klubov 2FL dlhodobo volá po odľah-
čení náročnosti pôsobenia v druhej najvyššej fut-
balovej súťaži a svojou činnosťou sa snaží o aktív-
nu pomoc klubom pôsobiacim na profesionálnej 
úrovni. Avšak udalosti z uplynulých týždňov,  
v ktorých sme videli neudelenie licencie dvom klu-
bom z najvyššej súťaže, boj ďalších o to, aby mohli 
svoje zápasy hrávať na svojich štadiónoch, ktoré 
len v maličkostiach nezodpovedajú predstavám 
licenčných požiadaviek, rozhodnutie FC Rohožník 
či aktuálny problém so zabezpečením 16-členné-
ho druholigového pelotónu, nasvedčujú tomu, že 
také podmienky v slovenskom futbale vytvorené 
nie sú. Aj v tejto súvislosti je dôležitým faktorom 

najmä to, že druholigová súťaž stále nemá titu-
lárneho partnera, hoci jej fanúšikovský poten-
ciál, s ohľadom na počet obyvateľov v spádových 
oblastiach jednotlivých klubov, ale aj na zvýšený 
záujem o súťaž, ktorý ako Asociácia evidujeme  
v ostatných dvoch-troch rokoch, je obrovský.  

Čelíme kríze, v ktorej sa kluby ako aktéri jednot-
livých súťaží a poskytovatelia priestoru pre špor-
tové aktivity mládeže či seniorských kategórií, 
nemôžu snažiť o napĺňanie svojich športových 
ambícií. Profesionálny futbal sa stáva niečím ne-
dosiahnuteľným, čo má v konečnom dôsledku 
efekt na celé fungovanie slovenského futbalové-
ho hnutia, od mládežníckeho a amatérskeho fut-
balu, až po reprezentačnú úroveň, čo sledujeme aj 
v uplynulých týždňoch. V rámci Asociácie klubov 
II.futbalovej ligy preto aj naďalej budeme volať 
po lepšom nastavení podmienok pre fungovanie 
profesionálnych futbalových klubov, aby sa situá-
cia z tejto sezóny, v ktorej sme boli svedkami ne-
prehľadného a nepredvídateľného diania na klu-
bovej úrovni dokonca až troch najvyšších súťaží, 
už nemusela v budúcnosti opakovať. 

Zdroj: Facebook II. futbalová liga

Futbal - 2. liga muži

Po týždňovej príprave privítali druholigoví fut-
balisti MŠK Púchov v prvom prípravnom stretnutí 
mužstvo, s ktorým sa stretnú aj v majstrovských 
zápasoch. Nováčik 2. ligy FK Rača vyhral tretiu 
bratislavskú ligu s trojbodovým náskokom pred 
Ivankou na Dunaji a šesťbodovým pred Interom 
Bratislava. Púchovčania zvíťazili rozdielom triedy, 
o dva góly sa postaral dvadsaťročný záložník Csa-
ba Biricz, ktorý v uplynulej sezóne hosťoval z AS 
Trenčín v Námestove.

Kormidelník MŠK Púchov Vladimír Cifranič poslal 
na trávnik v každom polčase inú zostavu. 

MŠK Púchov - FK Rača 3:0 (2:0) 
Góly: Biricz 2, Hundák
Zostava v 1. polčase: Strelčík - Kaufman, Slovák, 

Pavlovič, Lacko -  Kapusniak, Biricz, Michlík - Mar-
tinček, Petráš, Šimon

Zostava v 2. polčase: Pilný P. - Ozimý, Hunana, 
Kopičár, Mrkva - Šeroň, Kopiš, Pucheľ - Chupáň, 
Haviar, Hundák 

MŠK Púchov sa v druhom prípravnom stretnu-
tí predstaví v stredu o 16.00 hodine na hlavnom 
ihrisku proti FK Třinec.    

Zdroj: Facebook MŠK Púchov

V príprave hladká výhra s nováčikom

Vyjadrenie Asociácie klubov druhej futbalovej 
ligy k aktuálnej druholigovej situácii

Najlepším strelcom v 2. lige mladšieho doras-
tu (U17) sa stal futbalista MŠK Púchov Timotej 
Vavrík. V 27 druholigových stretnutiach vsietil 
úctyhodných 30 gólov. Streleckú potenciu po-
zorne sleduje aj vedenie futbalového klubu MŠK 
Púchov. Odmenou Timotejovi za vydarenú sezó-
nu bola nielen zlatá kopačka, ktorú mu odovzdal 
manažér MŠK Púchov Marek Šimáček, ale aj mož-
nosť absolvovať tréningovú jednotku s mužmi 
Púchova.                              Zdroj: MŠK Púchov

Timotej Vavrík najlepším 
strelcom 2. ligy U17

2. liga muži - príprava
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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
„Ťažko sa hľadajú tie správ-
ne slová, keď vynáraš sa 
mama v pamäti znova. 
Spomienka na Teba stále 
živá, kiežby nikdy neprišla 
tá smutná chvíľa. My chceli  
sme Ťa pre seba, Pán Boh 
Ťa zobral do neba.“ Dňa 
1.7.2022 si pripomenieme  
7. výročie úmrtia našej dra-
hej manželky, mamy, babky a prababky Alžbety 
Trníkovej z Nosíc. S láskou a úctou spomína man-
žel a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 29. júna sme si pripo-
menuli 6. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, 
otca, dedka, učiteľa a pria-
teľa Jozefa Zekana. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S  láskou 
a úctou jeho najbližší.  

SPOMIENKA
„Drahého človeka nám 
osud vzal a v srdci hlboký 
žiaľ zanechal.“ Dňa 24.6. 
2022 sme si pripomenuli 
4. výročie, čo nás navždy 
opustil náš dráhy man-
žel, otec a starý otec Emil  
Fedor. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. Spomínajú 
manželka, syn a dcéra s rodinami.

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL REHÁK - kvalitné paplóny, 
vankúše, prikrývky, obliečky za staré ceny. 
Šijeme striešky, epedá, sedáky, závesy a  iné. 
AKCIA na matrace.
• 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
• Maľovanie, natieranie. 0902356631
• Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, 
altánky, prístrešky, izolácie, čistenie a nátery 
strešných krytín, výmena rýn. 0910 331 137
• VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech 
a iných. 0910 331 137

INÉ
• Kúpim garáž v Púchove. Tel. číslo: 0907 412 036
• Predám poštové známky. Námety – fauna, flóra, 
šport - futbal, kozmonautika. Nerazítkované aj 
razítkované. 0908256210
• Výkup parožia,tel.0904834937

PRÁCA
• Hľadám brigádu popri zamestnaní 0949 494 511.
• Hľadám brigádu na 1-2 hod. denne. 0944 341 880
• Hľadám si prácu v okolí Púchova, mám dlhoročnú 
prax v administratíve. Vodičský preukaz B - aktívna 
vodička. T.č. 0907776922

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

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
„Ťažké a bolestivé je čakanie na niekoho, kto už 
nepríde. Kto už tu nie je. Smutné sú odchody bez 
návratov a bez nádeje.“ Ďakujeme všetkým, ktorí  
prišli dňa 15. júna 2022 odprevadiť na poslednej 
ceste nášho milovaného tatinka Jána Kaššovica. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a za kveti-
nové dary. 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. 



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

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

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

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



inzerciainzercia
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SLNEČNÉ POLARIZOVANÉ 
OKULIARE

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK          0915 378 744                      WWW.DROPTIC.SK             
Akcia platína vybrané slnečné okuliare značky Cecil. Platí do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. 

%%5050
MORAVSKÁ 11  PÚCHOV


