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spravodajstvospravodajstvo22

Po troch rokoch sa 29. júna 2022 v priestoroch Di-Po troch rokoch sa 29. júna 2022 v priestoroch Di-
vadla Púchov pod taktovkou ZPOZ pri MsÚ Púchov vadla Púchov pod taktovkou ZPOZ pri MsÚ Púchov 
opäť uskutočnilo stretnutie spojené s gratuláciou opäť uskutočnilo stretnutie spojené s gratuláciou 
vedenia mesta všetkým seniorom - jubilantom, ktorí  vedenia mesta všetkým seniorom - jubilantom, ktorí  
v danom roku oslavujú životné jubileum. v danom roku oslavujú životné jubileum. 

Poslanci MsZ v Púchove Peter Žiačik a Irena Ková-Poslanci MsZ v Púchove Peter Žiačik a Irena Ková-
čiková spolu s viceprimátorom Lukášom Ranikom  čiková spolu s viceprimátorom Lukášom Ranikom  
a primátorkou Katarínou Henekovou obdarovali a primátorkou Katarínou Henekovou obdarovali 
kvetmi všetkých seniorov, oslavujúcich 65., 70., 75., kvetmi všetkých seniorov, oslavujúcich 65., 70., 75., 
80., 85., 90. jubileum a vyššie, ktorých bolo na stre-80., 85., 90. jubileum a vyššie, ktorých bolo na stre-
dajšie posedenie pri malom občerstvení, ľudovej dajšie posedenie pri malom občerstvení, ľudovej 
hudbe DĽH Lachovček, speve Bronislavy Riljakovej. hudbe DĽH Lachovček, speve Bronislavy Riljakovej. 
Pozvaných bolo 409 jubilantov, z ktorých pozvanie Pozvaných bolo 409 jubilantov, z ktorých pozvanie 
prijalo 136 z nich. Tí si svoj slávnostný okamih vy-prijalo 136 z nich. Tí si svoj slávnostný okamih vy-
chutnali s priateľmi a známymi, čo bolo pre seniorov chutnali s priateľmi a známymi, čo bolo pre seniorov 
príjemným spestrením ich jesene života. Najstarší-príjemným spestrením ich jesene života. Najstarší-
mi spomedzi seniorov boli 93-roční Jozef Škvarna  mi spomedzi seniorov boli 93-roční Jozef Škvarna  
a Alžbeta Rakytová. a Alžbeta Rakytová. 

Primátorka Katarína Heneková vo svojom príhovore Primátorka Katarína Heneková vo svojom príhovore 
jubilantom povedala: jubilantom povedala: „Nestrácajte vieru, radosť a chuť „Nestrácajte vieru, radosť a chuť 
do života. Prebúdzajte sa každé ráno s úsmevom na do života. Prebúdzajte sa každé ráno s úsmevom na 
tvári. Nenapĺňajte svoje dni pasivitou, pochmúrnosťou, tvári. Nenapĺňajte svoje dni pasivitou, pochmúrnosťou, 
zamračenosťou. Vaša jeseň života je totižto prameňom zamračenosťou. Vaša jeseň života je totižto prameňom 
rokmi zhromaždenej múdrosti, a my si uvedomujeme, rokmi zhromaždenej múdrosti, a my si uvedomujeme, 
kto ste Vy pre nás – ľudia, ktorých tváre sú zbrázdené kto ste Vy pre nás – ľudia, ktorých tváre sú zbrázdené 
vráskami a vlasy pokryté striebrom plynúceho času, vráskami a vlasy pokryté striebrom plynúceho času, 
ktoré odrážajú životné skúsenosti, tak cenné pre ďalšie ktoré odrážajú životné skúsenosti, tak cenné pre ďalšie 
generácie. Nezabúdajte na to, že nie ste osamelí, pokiaľ generácie. Nezabúdajte na to, že nie ste osamelí, pokiaľ 
máte okolo seba či už rodinu, alebo pravých priateľov, máte okolo seba či už rodinu, alebo pravých priateľov, 
a že ste pre všetkých ostatných stále rovnako dôležití.  a že ste pre všetkých ostatných stále rovnako dôležití.  
A verte, že práve toto poznanie práve spomalilo čas A verte, že práve toto poznanie práve spomalilo čas 
starnutia. Milí naši jubilanti, prajem Vám, aby ste ešte starnutia. Milí naši jubilanti, prajem Vám, aby ste ešte 
dlho prebývali medzi nami, nech Vás zdravie, láska  dlho prebývali medzi nami, nech Vás zdravie, láska  
a spokojnosť sprevádzajú každý deň. Možno aj preto a spokojnosť sprevádzajú každý deň. Možno aj preto 
je život nádherný, že stále je čo objavovať a hľadať aj je život nádherný, že stále je čo objavovať a hľadať aj 
v sebe samom, aj v nekonečnom vesmíre, aj v každom v sebe samom, aj v nekonečnom vesmíre, aj v každom 
blízkom, neznámom i známom.“blízkom, neznámom i známom.“  

Na ďalších jubilantov sa tešíme v druhom polroku Na ďalších jubilantov sa tešíme v druhom polroku 
už na jeseň. už na jeseň. 

Laura KrošlákováLaura Krošláková
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Stretnutie púchovských jubilantov za I. polrok 2022

Deň 7. júl 2022 patril v meste Púchov osobnosti, Deň 7. júl 2022 patril v meste Púchov osobnosti, 
ktorá sa zaslúžila o rozvoj mesta, a to či už z hľadis-ktorá sa zaslúžila o rozvoj mesta, a to či už z hľadis-
ka priemyselného, technologického, športového, ka priemyselného, technologického, športového, 

kultúrneho či akademického. Dr.h.c., Ing. Štefan Ro-kultúrneho či akademického. Dr.h.c., Ing. Štefan Ro-
sina, ktorý je od roku 2013 čestným občanom mesta sina, ktorý je od roku 2013 čestným občanom mesta 
Púchov, sa dožíva úctyhodného životného jubilea 90 Púchov, sa dožíva úctyhodného životného jubilea 90 

rokov.rokov.
Primátorka mesta Katarína Heneková Štefana Ro-Primátorka mesta Katarína Heneková Štefana Ro-

sinu osobne navštívila, aby mu za prítomnosti jeho sinu osobne navštívila, aby mu za prítomnosti jeho 
najbližšej rodiny odovzdala za Mesto Púchov Ďakov-najbližšej rodiny odovzdala za Mesto Púchov Ďakov-
ný list za celoživotné dielo pri rozvoji mesta Púchov ný list za celoživotné dielo pri rozvoji mesta Púchov 
a malý darček. Do ďalšieho životného obdobia mu a malý darček. Do ďalšieho životného obdobia mu 
zaželala predovšetkým veľa zdravia, ktoré je v živote zaželala predovšetkým veľa zdravia, ktoré je v živote 
človeka to najdôležitejšie, pretože potom už to všet-človeka to najdôležitejšie, pretože potom už to všet-
ko prichádza ruka v ruke - šťastie, spokojnosť, radosť ko prichádza ruka v ruke - šťastie, spokojnosť, radosť 
z početnej a láskavej rodiny, priateľov. Štefan Rosina z početnej a láskavej rodiny, priateľov. Štefan Rosina 
sa pri tejto výnimočnej príležitosti zapísal taktiež do sa pri tejto výnimočnej príležitosti zapísal taktiež do 
Pamätnej knihy Mesta Púchov, v ktorej už navždy os-Pamätnej knihy Mesta Púchov, v ktorej už navždy os-
tane tento moment zaznamenaný pre ďalšie generá-tane tento moment zaznamenaný pre ďalšie generá-
cie občanov mesta Púchov. cie občanov mesta Púchov. 

Po oficiálnej gratulácii nasledoval príjemný roz-Po oficiálnej gratulácii nasledoval príjemný roz-
hovor, v ktorom Štefan Rosina zaspomínal na svoju hovor, v ktorom Štefan Rosina zaspomínal na svoju 
činnosť v meste, zároveň vyzdvihol veci, ktoré sa  činnosť v meste, zároveň vyzdvihol veci, ktoré sa  
v posledných rokoch v meste vybudovali či posunuli v posledných rokoch v meste vybudovali či posunuli 
o niekoľko krokov vpred, čo nasvedčuje o progre-o niekoľko krokov vpred, čo nasvedčuje o progre-
sívnom prístupe k rozvoju mesta, o čo sa usiloval  sívnom prístupe k rozvoju mesta, o čo sa usiloval  
a zaslúžil aj on sám. V mene primátorky mesta Pú-a zaslúžil aj on sám. V mene primátorky mesta Pú-
chov ďakujeme za srdečné privítanie Štefanovi Rosi-chov ďakujeme za srdečné privítanie Štefanovi Rosi-
novi a jeho rodine - je nám cťou, že sme i my mohli novi a jeho rodine - je nám cťou, že sme i my mohli 
byť pri tomto dôležitom životnom okamihu. byť pri tomto dôležitom životnom okamihu. 

Ďakujeme a prajeme všetko najlepšie! Ďakujeme a prajeme všetko najlepšie! 
Laura KrošlákováLaura Krošláková

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Blahoželanie Štefanovi Rosinovi k jeho 90. narodeninám 



príhovor / oznampríhovor / oznam 33

Prázdninové obdobie začalo nie-Prázdninové obdobie začalo nie-
len horúcim počasím, ale aj veľkým len horúcim počasím, ale aj veľkým 
množstvom aktivít v meste, aj v celom množstvom aktivít v meste, aj v celom 
regióne. V plnom prúde sme spoloč-regióne. V plnom prúde sme spoloč-
ne spustili ne spustili Púchovské kultúrne letoPúchovské kultúrne leto,  ,  
v rámci ktorého sme vyžrebovali ceny v rámci ktorého sme vyžrebovali ceny 
pre samých jednotkárov a zabavili pre samých jednotkárov a zabavili 
sa na koncerte kapely Horkýže Slíže,  sa na koncerte kapely Horkýže Slíže,  
a veľa akcií organizovali aj viaceré a veľa akcií organizovali aj viaceré 
združenia našich seniorov, ako napr. združenia našich seniorov, ako napr. 
12. ročník 12. ročník športových hier ZO Slo-športových hier ZO Slo-
venského zväzu zdravotne postih-venského zväzu zdravotne postih-
nutýchnutých v Ladcoch, ktorého sa zúčast- v Ladcoch, ktorého sa zúčast-
nila aj 10 členná posádka z Púchova, nila aj 10 členná posádka z Púchova, 
kde sme zároveň prevzali do svojich kde sme zároveň prevzali do svojich 
rúk putovný pohár a o niekoľko dní rúk putovný pohár a o niekoľko dní 
neskôr sme spoločne športovali  neskôr sme spoločne športovali  
i v Hornej Porube - v disciplíne strieľa-i v Hornej Porube - v disciplíne strieľa-
nie zo vzduchovky, kde si ocenenie za nie zo vzduchovky, kde si ocenenie za 
1. miesto v ženskej kategórii prevzala 1. miesto v ženskej kategórii prevzala 
poslankyňa Irenka Kováčiková. poslankyňa Irenka Kováčiková. Denné Denné 
centrum seniorovcentrum seniorov mesta Púchov tiež  mesta Púchov tiež 
nezaháľalo a ja osobne som mala mož-nezaháľalo a ja osobne som mala mož-
nosť navštíviť členov tejto organizácie nosť navštíviť členov tejto organizácie 
v DK Hoštiná, kde sa konalo už tradič-v DK Hoštiná, kde sa konalo už tradič-
né zbieranie lipového kvetu. Ďakujem né zbieranie lipového kvetu. Ďakujem 
pani Emílii Luhovej za pozvanie a všet-pani Emílii Luhovej za pozvanie a všet-
kým členom za vytvorenie priateľskej kým členom za vytvorenie priateľskej 
atmosféry a skvelej nálady. atmosféry a skvelej nálady. 

Veľkou udalosťou pre mesto Púchov Veľkou udalosťou pre mesto Púchov 
bolo získanie významného ocenenia, bolo získanie významného ocenenia, 
ktorým sa zaradilo medzi vynikajúco ktorým sa zaradilo medzi vynikajúco 
spravované samosprávy. spravované samosprávy. Vyzname-Vyzname-
nanie v projekte Eloge Slovensko nanie v projekte Eloge Slovensko 
udelili partneri projektu: Rada Euró-udelili partneri projektu: Rada Euró-
py, OZ Dobrý úradník a Ministerstvo py, OZ Dobrý úradník a Ministerstvo 
vnútra SR, ktorí hodnotili fungovanie vnútra SR, ktorí hodnotili fungovanie 
samosprávy mesta Púchov podľa eu-samosprávy mesta Púchov podľa eu-
rópskych štandardov - 12 princípov rópskych štandardov - 12 princípov 
dobre spravovanej samosprávy. Na dobre spravovanej samosprávy. Na 
slávnostnom oceňovaní konanom dňa slávnostnom oceňovaní konanom dňa 
28. júna 2022 v Bratislave sme prevzali 28. júna 2022 v Bratislave sme prevzali 
toto krásne ocenenie a ja som mohla toto krásne ocenenie a ja som mohla 
aj na tomto mieste poďakovať svojim aj na tomto mieste poďakovať svojim 
kolegom, ktorí sa o jeho získanie priči-kolegom, ktorí sa o jeho získanie priči-
nili. Veľké poďakovanie patrí Mariánovi nili. Veľké poďakovanie patrí Mariánovi 
Ondričkovi a Ivetke Brindzovej za ich Ondričkovi a Ivetke Brindzovej za ich 
nasadenie pri preukazovaní všetkých nasadenie pri preukazovaní všetkých 
podmienok a princípov, ktorých splne-podmienok a princípov, ktorých splne-
nie tento projekt vyžadoval. Poďako-nie tento projekt vyžadoval. Poďako-
vanie odovzdávam všetkým kolegom vanie odovzdávam všetkým kolegom 
z mestského úradu, ktorí sa aj vďaka z mestského úradu, ktorí sa aj vďaka 
tomuto oceneniu môžu zaradiť medzi tomuto oceneniu môžu zaradiť medzi 
„dobrých úradníkov“. Blahoželám. „dobrých úradníkov“. Blahoželám. 

A s výhrami sme neskončili, pretože A s výhrami sme neskončili, pretože 
ste určite zaregistrovali, že aj mesto ste určite zaregistrovali, že aj mesto 
Púchov a aj samotný Mestský úrad  Púchov a aj samotný Mestský úrad  
v Púchove sa zapojili do projektu Do v Púchove sa zapojili do projektu Do 
práce na bicykli, a teda v mesiaci jún práce na bicykli, a teda v mesiaci jún 
sme trošku odľahčili životné prostredie sme trošku odľahčili životné prostredie 
a do práce sme využívali ako doprav-a do práce sme využívali ako doprav-
ný prostriedok bicykel. Naše úsilie sa ný prostriedok bicykel. Naše úsilie sa 
vyplatilo a vyhrali sme vyplatilo a vyhrali sme nové cyklosto-nové cyklosto-
jiskojisko, ktoré v blízkej dobe v meste pri-, ktoré v blízkej dobe v meste pri-
budne. Ďakujem poslancovi Mirkovi budne. Ďakujem poslancovi Mirkovi 
Bučkovi, kolegom z Oddelenia dopra-Bučkovi, kolegom z Oddelenia dopra-
vy a služieb na MsÚ a všetkým, ktorí vy a služieb na MsÚ a všetkým, ktorí 
sa do tohto projektu zapojili, podporili sa do tohto projektu zapojili, podporili 

skvelú myšlienku a urobili aj niečo pre skvelú myšlienku a urobili aj niečo pre 
svoje zdravie. svoje zdravie. 

Pár príjemných chvíľ som mala mož-Pár príjemných chvíľ som mala mož-
nosť stráviť nosť stráviť v Divadle Púchov s naši-v Divadle Púchov s naši-
mi oslávencamimi oslávencami z Púchova, ktorým  z Púchova, ktorým 
sme mohli spolu s niektorými poslan-sme mohli spolu s niektorými poslan-
cami osobne poblahoželať k život-cami osobne poblahoželať k život-
ným jubileám. Bolo to po dvoch ro-ným jubileám. Bolo to po dvoch ro-
koch, kedy sme mohli okrem kvetinky  koch, kedy sme mohli okrem kvetinky  
a malého občerstvenia potešiť všet-a malého občerstvenia potešiť všet-
kých prítomných aj príjemným slovom kých prítomných aj príjemným slovom 
a krásnym kultúrnym darčekom, o kto-a krásnym kultúrnym darčekom, o kto-
ré sa postarali deti zo Základnej ume-ré sa postarali deti zo Základnej ume-
leckej školy v Púchove pod vedením leckej školy v Púchove pod vedením 
Ivana Sadloňa a Bronka Riljaková. Ivana Sadloňa a Bronka Riljaková. „Nie-„Nie-
kto verí, že život začína po 40-tke. Iný zas kto verí, že život začína po 40-tke. Iný zas 
tvrdí, že až po 50 -tke. No pre mňa, život tvrdí, že až po 50 -tke. No pre mňa, život 
začína každé ráno, keď sa zobudím...“začína každé ráno, keď sa zobudím...“  
Aj toto môže byť myšlienka pre všet-Aj toto môže byť myšlienka pre všet-
kých, ktorí sa bez ohľadu na vek tešia kých, ktorí sa bez ohľadu na vek tešia 
z každého nového rána a nového dňa. z každého nového rána a nového dňa. 
A takýchto ľudí, s otvoreným srdcom A takýchto ľudí, s otvoreným srdcom 
a radosťou zo života, je medzi našimi a radosťou zo života, je medzi našimi 
seniormi naozaj veľa.seniormi naozaj veľa.

Ani naši členovia Mládežníckeho Ani naši členovia Mládežníckeho 
parlamentu mesta Púchov nezaháľali  parlamentu mesta Púchov nezaháľali  
a v rámci a v rámci projektu Hlas mládežeprojektu Hlas mládeže, pri-, pri-
vítali v meste svojich priateľov z Domu vítali v meste svojich priateľov z Domu 
dětí a mládeže z Kyjova s vedúcou Lu-dětí a mládeže z Kyjova s vedúcou Lu-
cii Pavlíčkovou, v rámci mládežníckej cii Pavlíčkovou, v rámci mládežníckej 
výmeny programu Erazmus+. V rámci výmeny programu Erazmus+. V rámci 
ich desaťdňového pobytu v Púchove ich desaťdňového pobytu v Púchove 
som privítala týchto aktívnych ľudí  som privítala týchto aktívnych ľudí  
v priestoroch Župného domu, po kto-v priestoroch Župného domu, po kto-
rom nasledovala voľná diskusia. Ria-rom nasledovala voľná diskusia. Ria-
diteľka Centra voľného času Včielka diteľka Centra voľného času Včielka 
Alenka Strýčková spolu s tímom mlá-Alenka Strýčková spolu s tímom mlá-
dežníckeho parlamentu pripravili za-dežníckeho parlamentu pripravili za-
ujímavý a na zážitky bohatý program ujímavý a na zážitky bohatý program 
pre svojich partnerov z Kyjova, aby tak pre svojich partnerov z Kyjova, aby tak 
vytvorili prepojenia medzi mládežníc-vytvorili prepojenia medzi mládežníc-
kymi tímami a vymenili si svoje skúse-kymi tímami a vymenili si svoje skúse-
nosti.nosti.

Deti nielen z Púchova, ale i zo široké-Deti nielen z Púchova, ale i zo široké-
ho okolia trávia prázdniny v rôznych ho okolia trávia prázdniny v rôznych 
letných táborochletných táboroch. Bola som osobne . Bola som osobne 
pozrieť deti v dennom tábore, kto-pozrieť deti v dennom tábore, kto-
rý organizuje CVČ Včielka a tiež deti  rý organizuje CVČ Včielka a tiež deti  
a mládež v pobytovom tábore, ktorý a mládež v pobytovom tábore, ktorý 
organizuje 6. zbor skautov a skautiek organizuje 6. zbor skautov a skautiek 
v Púchove a musím povedať, že deti v Púchove a musím povedať, že deti 
a animátori, aj organizátori, neskrývali a animátori, aj organizátori, neskrývali 
nadšenie z času, ktorí trávia rôznymi nadšenie z času, ktorí trávia rôznymi 
tvorivými činnosťami a získavajú nové tvorivými činnosťami a získavajú nové 
priateľstvá. priateľstvá. 

Pokračujeme však aj v plnení in-Pokračujeme však aj v plnení in-
vestičného plánu.vestičného plánu. Ukončili sa práce  Ukončili sa práce 
na budovaní chodníka a parkovacích na budovaní chodníka a parkovacích 
miest „za Plecháčom“, kde pribudlo 15 miest „za Plecháčom“, kde pribudlo 15 
parkovacích miest a tiež vo vnútroblo-parkovacích miest a tiež vo vnútroblo-
ku na Komenského ulici, kde pribudlo ku na Komenského ulici, kde pribudlo 
ďalších 11 parkovacích miest. Už tento ďalších 11 parkovacích miest. Už tento 
týždeň týždeň slávnostne otvoríme projekt slávnostne otvoríme projekt 
Pamäť lesaPamäť lesa, ktorý je nielen vyhliad-, ktorý je nielen vyhliad-
kou na krásny Púchov, ale zároveň kou na krásny Púchov, ale zároveň 
pripomienkou udalostí budovania pripomienkou udalostí budovania 
Jubilejného hája v Púchove, a ktorý Jubilejného hája v Púchove, a ktorý 
tvorí súčasť budovania Púchovského tvorí súčasť budovania Púchovského 

lesoparku. Viac o týchto, ale aj ďalších lesoparku. Viac o týchto, ale aj ďalších 
investičných akciách sa dočítate v bu-investičných akciách sa dočítate v bu-
dúcom vydaní Púchovských novín. dúcom vydaní Púchovských novín. 
Ukončenie prác v najbližších dňoch Ukončenie prác v najbližších dňoch 
očakávame na budovaní Amfiteátra očakávame na budovaní Amfiteátra 
Ilonka a následne sa vykonajú všetky Ilonka a následne sa vykonajú všetky 
práce súvisiace s úpravou okolia tejto práce súvisiace s úpravou okolia tejto 
krásnej stavby. krásnej stavby. 

Aktívne pokračujú práce aj na naj-Aktívne pokračujú práce aj na naj-
väčšej investícii, ktorú mesto momen-väčšej investícii, ktorú mesto momen-
tálne realizuje, a to je tálne realizuje, a to je budovanie 36 budovanie 36 
nájomných bytovnájomných bytov. Do konca mesiaca . Do konca mesiaca 
očakávame aj ukončenie prác na re-očakávame aj ukončenie prác na re-
konštrukcii a odvodnení komunikácie konštrukcii a odvodnení komunikácie 
na Ul. 1. mája (za Lidlom). Rozbehli na Ul. 1. mája (za Lidlom). Rozbehli 
sme verejné obstarávanie na budova-sme verejné obstarávanie na budova-
nie ďalšej časti kolumbária na cintorí-nie ďalšej časti kolumbária na cintorí-
ne v Púchove. Dokončené boli ne v Púchove. Dokončené boli opravy opravy 
ciest ciest na Okružnej ulici a Nimnickej na Okružnej ulici a Nimnickej 
ceste, zároveň práve prebieha verejné ceste, zároveň práve prebieha verejné 
obstarávanie na dodávateľa na opravy obstarávanie na dodávateľa na opravy 
ďalších komunikácií a chodníkov v Pú-ďalších komunikácií a chodníkov v Pú-
chove (na Ul. Športovcov, Novonosic-chove (na Ul. Športovcov, Novonosic-
kej (druhá časť), v Hoštine, v Ihrišťoch, kej (druhá časť), v Hoštine, v Ihrišťoch, 
na Ul. Pribinovej 1170, ale i chodní-na Ul. Pribinovej 1170, ale i chodní-
kov v lokalite Za cintorínom, Požiarna kov v lokalite Za cintorínom, Požiarna 
1638, Požiarna 1637 a i.), ktoré opravy 1638, Požiarna 1637 a i.), ktoré opravy 
začnú na konci prázdnin. Zároveň ma začnú na konci prázdnin. Zároveň ma 
teší, že sa podarilo vysúťažiť dodávate-teší, že sa podarilo vysúťažiť dodávate-
ľa na opravu Školskej ulice v Horných ľa na opravu Školskej ulice v Horných 

Kočkovciach, a tak možno očakávať Kočkovciach, a tak možno očakávať 
začiatok samotnej realizácie už v naj-začiatok samotnej realizácie už v naj-
bližších týždňoch. bližších týždňoch. 

Ešte chcem upozorniť, že do konca Ešte chcem upozorniť, že do konca 
júla môžu požiadať študenti o poskyt-júla môžu požiadať študenti o poskyt-
nutie nutie mestského štipendiamestského štipendia, pričom  , pričom  
o všetkých podmienkach podania žia-o všetkých podmienkach podania žia-
dosti ako aj o možnostiach prispieť na dosti ako aj o možnostiach prispieť na 
účet mestského štipendia, ak chcete účet mestského štipendia, ak chcete 
podporiť talentovaných študentov  podporiť talentovaných študentov  
v meste, sa dočítate na webe mesta. v meste, sa dočítate na webe mesta. 

Svoj dnešný príspevok som začala Svoj dnešný príspevok som začala 
myšlienkou, kde je to správne miesto, myšlienkou, kde je to správne miesto, 
kde máme tráviť čas a ako máme trá-kde máme tráviť čas a ako máme trá-
viť čas. Jednoduché - tam, kde sa tvoja viť čas. Jednoduché - tam, kde sa tvoja 
duša usmieva. Každý z nás má také-duša usmieva. Každý z nás má také-
to miesto, kde sa cíti šťastný. Niekto to miesto, kde sa cíti šťastný. Niekto 
doma, či na dovolenke s rodinou, iný  doma, či na dovolenke s rodinou, iný  
v záhradke, ďalší v kostole, niekto mož-v záhradke, ďalší v kostole, niekto mož-
no v práci... Čítala som: no v práci... Čítala som: „Šťastie je voľba, „Šťastie je voľba, 
nie výsledok. Nič Ťa nepoteší, kým sa ne-nie výsledok. Nič Ťa nepoteší, kým sa ne-
rozhodneš byť šťastným. Žiaden človek rozhodneš byť šťastným. Žiaden človek 
Ťa neurobí šťastným, kým sa tak Ty sám Ťa neurobí šťastným, kým sa tak Ty sám 
nerozhodneš byť. Tvoje šťastie k Tebe ne-nerozhodneš byť. Tvoje šťastie k Tebe ne-
príde. Tvoje šťastie môže pochádzať len príde. Tvoje šťastie môže pochádzať len 
od Teba.“ od Teba.“ Takže, otvorme srdcia a daruj-Takže, otvorme srdcia a daruj-
me kúsok svojej lásky inému, možno aj me kúsok svojej lásky inému, možno aj 
to je cesta, ako si „zvoliť šťastie.“ Prajem to je cesta, ako si „zvoliť šťastie.“ Prajem 
Vám krásne dni plné slnka v srdci. Vám krásne dni plné slnka v srdci. 

  Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: „Kde sa tvoja duša 
usmieva, tam je to správne miesto“
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Karta REZIDENT umožní každému Púchovčanovi 
cestovať zadarmo v MHD od 1. 9. 2022

Asi už každý občan v Púchove zare-Asi už každý občan v Púchove zare-
gistroval rozhodnutie poslaneckého gistroval rozhodnutie poslaneckého 
zboru zo dňa 22.6.2022, poskytnúť zboru zo dňa 22.6.2022, poskytnúť 
zadarmo mestskú hromadnú dopra-zadarmo mestskú hromadnú dopra-
vu pre všetkých Púchovčanov teda vu pre všetkých Púchovčanov teda 
osoby majúce trvalý pobyt v meste osoby majúce trvalý pobyt v meste 
Púchov. Ako bolo prezentované na Púchov. Ako bolo prezentované na 
zastupiteľstve ide o pilotný projekt, zastupiteľstve ide o pilotný projekt, 
ktorý má dva základné ciele:ktorý má dva základné ciele:

- znížiť frekvenciu používania osob-- znížiť frekvenciu používania osob-
ných áut v meste (hlavne na cestu do ných áut v meste (hlavne na cestu do 
a zo zamestnania),a zo zamestnania),

- finančne pomôcť Púchovčanom  - finančne pomôcť Púchovčanom  
v dobe mimoriadneho rastu pohon-v dobe mimoriadneho rastu pohon-
ných hmôt a všetkých energii.ných hmôt a všetkých energii.

Už len ponúkaný ekonomický efekt Už len ponúkaný ekonomický efekt 
by mal každého presvedčiť, že mať kar-by mal každého presvedčiť, že mať kar-
tu “Rezident“ sa skutočne oplatí. tu “Rezident“ sa skutočne oplatí. 

Keďže sa postupne množia otázky Keďže sa postupne množia otázky 
cestujúcich ohľadne budúceho cesto-cestujúcich ohľadne budúceho cesto-
vania autobusmi v Púchove, ponúka-vania autobusmi v Púchove, ponúka-
me niekoľko vysvetľujúcich informácii me niekoľko vysvetľujúcich informácii 
už v tomto článku.už v tomto článku.

1. Všetci držitelia dopravnej karty, 1. Všetci držitelia dopravnej karty, 
ktorí mali nárok na doposiaľ posky-ktorí mali nárok na doposiaľ posky-
tované zľavy v zmysle platného cen-tované zľavy v zmysle platného cen-
níka MHD ostávajú stále v platnosti, níka MHD ostávajú stále v platnosti, 
rovnako ako možnosť uhrádzať ces-rovnako ako možnosť uhrádzať ces-
tovné v hotovosti! tovné v hotovosti! 

- Senior/Občania nad 65 rokov- Senior/Občania nad 65 rokov - ak  - ak 
patríte do tejto skupiny (nielen Pú-patríte do tejto skupiny (nielen Pú-
chovčan) bude vám poskytnutá zľava chovčan) bude vám poskytnutá zľava 
vo forme bezplatnej dopravy tak ako vo forme bezplatnej dopravy tak ako 
doteraz. Pre vás platí, že dopravná kar-doteraz. Pre vás platí, že dopravná kar-
ta vám poskytuje bezplatné cestova-ta vám poskytuje bezplatné cestova-
nie! Treba si len sledovať dokedy máte nie! Treba si len sledovať dokedy máte 
platnosť zľavy (zadarmo).platnosť zľavy (zadarmo).

- Deti od 6 do 15 rokov, žiaci a štu-- Deti od 6 do 15 rokov, žiaci a štu-
denti do 26 rokovdenti do 26 rokov - ak patríte do tejto  - ak patríte do tejto 
skupiny (nielen Púchovčan) bude vám skupiny (nielen Púchovčan) bude vám 
poskytnutá zľava vo forme bezplatnej poskytnutá zľava vo forme bezplatnej 
dopravy tak ako doteraz. Pre vás platí, dopravy tak ako doteraz. Pre vás platí, 
že karta - Žiak/študent - vám poskytu-že karta - Žiak/študent - vám poskytu-
je bezplatné cestovanie ! Na vydanie je bezplatné cestovanie ! Na vydanie 
novej alebo predĺženie platnosti exis-novej alebo predĺženie platnosti exis-
tujúcej zľavy (zadarmo) musíte tak ako tujúcej zľavy (zadarmo) musíte tak ako 
doteraz predložiť príslušné doklady doteraz predložiť príslušné doklady 
(návšteva školy atď.)(návšteva školy atď.)

- Osoba ZŤP alebo Sprievodca oso-- Osoba ZŤP alebo Sprievodca oso-
by ZŤP by ZŤP - ak patríte do tejto skupiny - ak patríte do tejto skupiny 
(nielen Púchovčan) bude vám poskyt-(nielen Púchovčan) bude vám poskyt-
nutá zľava alebo bezplatná doprava  nutá zľava alebo bezplatná doprava  
tak ako doteraz. Pre vás platí, že karta tak ako doteraz. Pre vás platí, že karta 
ZŤP a ZŤP sprievod, vám poskytuje ZŤP a ZŤP sprievod, vám poskytuje 
zľavnené alebo bezplatné cestovanie! zľavnené alebo bezplatné cestovanie! 
Na vydanie alebo predĺženie platnosti Na vydanie alebo predĺženie platnosti 
tejto dopravnej karty musíte predlo-tejto dopravnej karty musíte predlo-

žiť príslušné doklady. Prosím sledujte žiť príslušné doklady. Prosím sledujte 
platnosť vašich kariet.platnosť vašich kariet.

2. Cestujúci, ktorí nie sú občania 2. Cestujúci, ktorí nie sú občania 
Púchova a nespadajú do vyššie uve-Púchova a nespadajú do vyššie uve-
dených kategórií: dených kategórií: 

- pre tých je stále výhodné si zaobsta-- pre tých je stále výhodné si zaobsta-
rať neperzonalizovanú (prenosnú) do-rať neperzonalizovanú (prenosnú) do-
pravnú kartu, na ktorú si môžu dobíjať pravnú kartu, na ktorú si môžu dobíjať 
kredit, a ktorá im poskytuje výrazné kredit, a ktorá im poskytuje výrazné 
zľavy na cestovnom.zľavy na cestovnom.

3. Chcem dopravnú kartu „Rezi-3. Chcem dopravnú kartu „Rezi-
dent“, ako na to?dent“, ako na to?

Ak som občan Púchova a nespadám Ak som občan Púchova a nespadám 
pod žiadne vyššie uvedené kategórie pod žiadne vyššie uvedené kategórie 
(občan nad 65 rokov, žiak, študent, ZŤP (občan nad 65 rokov, žiak, študent, ZŤP 
atď...) a buď už mám vydanú neperzo-atď...) a buď už mám vydanú neperzo-
nalizovanú dopravnú kartu (prenosnú) nalizovanú dopravnú kartu (prenosnú) 
alebo nemám žiadnu dopravnú kartu. alebo nemám žiadnu dopravnú kartu. 
Tu je možné postupovať nasledovne: Tu je možné postupovať nasledovne: 

- ak už vlastním kartu neperzonalizo-- ak už vlastním kartu neperzonalizo-
vanú (prenosnú) požiadam o jej zme-vanú (prenosnú) požiadam o jej zme-
nu (prepis) na kartu „Rezident“ (predlo-nu (prepis) na kartu „Rezident“ (predlo-
žím doklady preukazujúce moje trvalé žím doklady preukazujúce moje trvalé 
bydlisko v Púchove) a pracovníčka PIC bydlisko v Púchove) a pracovníčka PIC 
pôvodnú kartu perzonalizuje, teda vy-pôvodnú kartu perzonalizuje, teda vy-
tlačí na nepopísanú stranu dopravnej tlačí na nepopísanú stranu dopravnej 
karty fotku, meno, názov karty,karty fotku, meno, názov karty,

- ak nevlastním dopravnú kartu, po-- ak nevlastním dopravnú kartu, po-
žiadam o vydanie karty“ Rezident“  žiadam o vydanie karty“ Rezident“  
a pracovníčka PIC vám vyhotoví rov-a pracovníčka PIC vám vyhotoví rov-
nako ako u vyššie uvedeného postupu nako ako u vyššie uvedeného postupu 
takúto kartu na základe predloženia takúto kartu na základe predloženia 
dokladu preukazujúceho trvalý pobyt dokladu preukazujúceho trvalý pobyt 
v Púchove. Prosím nezabudnite po-v Púchove. Prosím nezabudnite po-
skytnúť vaše údaje a fotografiu, ktorá skytnúť vaše údaje a fotografiu, ktorá 
sa zoskenuje a prenesie na dopravnú sa zoskenuje a prenesie na dopravnú 
kartu Rezident!kartu Rezident!

4. Mám neperzonalizovanú (pre-4. Mám neperzonalizovanú (pre-
nosnú) kartu a je na nej kredit,  nosnú) kartu a je na nej kredit,  
čo s tým?čo s tým?

Ak takúto kartu máte, môžete ju po-Ak takúto kartu máte, môžete ju po-
užívať vy alebo poskytnúť inej osobe užívať vy alebo poskytnúť inej osobe 
alebo požiadať o vyplatenie finančné-alebo požiadať o vyplatenie finančné-
ho zostatku. Na vyplatenie zostatku ho zostatku. Na vyplatenie zostatku 
musíte vyplniť tlačivo, ktoré je k dis-musíte vyplniť tlačivo, ktoré je k dis-
pozícií v kancelárii predajcu doprav-pozícií v kancelárii predajcu doprav-
ných kariet alebo na webovom sídle  ných kariet alebo na webovom sídle  
www.mhdpuchov.sk.www.mhdpuchov.sk.

5. Je možné dopravnú kartu  5. Je možné dopravnú kartu  
Rezident vybaviť skôr teda pred Rezident vybaviť skôr teda pred 
1.9.2022?1.9.2022?

Všetky dopravné karty sa aktivujú Všetky dopravné karty sa aktivujú 
okamžite pri vydaní, preto momen-okamžite pri vydaní, preto momen-
tálne nie je možné vám vydať kartu  tálne nie je možné vám vydať kartu  
Rezident, ktorej zľava na cestovnom Rezident, ktorej zľava na cestovnom 
platí až od 1.9.2022.platí až od 1.9.2022.

Ako ale uvádzame v úvode, počas Ako ale uvádzame v úvode, počas 
nasledujúcich dní budeme dolaďovať nasledujúcich dní budeme dolaďovať 
technickú stránku projektu. Kontakto-technickú stránku projektu. Kontakto-
vali sme spoločnosť Transdata, dodá-vali sme spoločnosť Transdata, dodá-
vateľa softvéru a požiadali o úpravu vateľa softvéru a požiadali o úpravu 
programu, tak, aby sme už v auguste programu, tak, aby sme už v auguste 
boli schopní vydávať karty „Rezident“ boli schopní vydávať karty „Rezident“ 
s tým, že sa automaticky aktivujú od s tým, že sa automaticky aktivujú od 
1.9.2022. O takejto možnosti budete 1.9.2022. O takejto možnosti budete 
včas informovaní.včas informovaní.

Ak si myslíte, že mať dopravnú kar-Ak si myslíte, že mať dopravnú kar-
tu Rezident sa oplatí, je vhodné od tu Rezident sa oplatí, je vhodné od 
1.8.2022 poslať na mail pic@mhd-1.8.2022 poslať na mail pic@mhd-
puchov.sk žiadosť o vydanie karty  puchov.sk žiadosť o vydanie karty  
„Rezident“ s vašou fotografiou a me-„Rezident“ s vašou fotografiou a me-
nom. Následne po vyhotovení karty nom. Následne po vyhotovení karty 
budete kontaktovaný a môžete si ju budete kontaktovaný a môžete si ju 
prevziať. Poplatok za vydanie karty ale-prevziať. Poplatok za vydanie karty ale-
bo zmenu karty na „Rezident“ je 5,- eur.bo zmenu karty na „Rezident“ je 5,- eur.

Platnosť zľavy karty „Rezident“ bude Platnosť zľavy karty „Rezident“ bude 
nastavená do 31.12.2022. Ak nové za-nastavená do 31.12.2022. Ak nové za-
stupiteľstvo túto zľavu nezruší, bude stupiteľstvo túto zľavu nezruší, bude 
vám zľava bezplatne predĺžená aj v na-vám zľava bezplatne predĺžená aj v na-
sledujúcom roku.sledujúcom roku.

IDEME AUTOBUSOM, VOZÍME IDEME AUTOBUSOM, VOZÍME 
SA ZADARMO!SA ZADARMO!

Práve vyhodnotenie tohto pilotného Práve vyhodnotenie tohto pilotného 
projektu koncom roka nám dá odpo-projektu koncom roka nám dá odpo-
veď na otázku: „Sú občania Púchova veď na otázku: „Sú občania Púchova 
ochotní vymeniť pohodlie svojho auta ochotní vymeniť pohodlie svojho auta 
za ekologickejšie a bezplatné cestova-za ekologickejšie a bezplatné cestova-
nie?“ Ak áno, nie je dôvod nepokračo-nie?“ Ak áno, nie je dôvod nepokračo-
vať. Ak nie, nové vedenie mesta roz-vať. Ak nie, nové vedenie mesta roz-
hodne ako ďalej. Isté však je, že máte hodne ako ďalej. Isté však je, že máte 
možnosť znížiť vaše mesačné náklady možnosť znížiť vaše mesačné náklady 
na pohonné hmoty a tým šetriť rodin-na pohonné hmoty a tým šetriť rodin-
ný rozpočet. Veď len ak budete využí-ný rozpočet. Veď len ak budete využí-
vať túto možnosť cestovania do práce vať túto možnosť cestovania do práce 
a späť, ako manželia máte možnosť a späť, ako manželia máte možnosť 
mesačne ušetriť minimálne 40 eur.mesačne ušetriť minimálne 40 eur.

Na záver pre tých kritikov, ktorí Na záver pre tých kritikov, ktorí 
všetko považujú len za predvolebnú všetko považujú len za predvolebnú 
ponuku. Existuje jednoduché rieše-ponuku. Existuje jednoduché rieše-
nie, nekúpte si kartu „Rezident“, ale nie, nekúpte si kartu „Rezident“, ale 
prosím, pomôžte doprave a ekológii, prosím, pomôžte doprave a ekológii, 
odložte auto a cestujte autobusmi za odložte auto a cestujte autobusmi za 
štandardné cestovné. Bude to vaše štandardné cestovné. Bude to vaše 
slobodné rozhodnutie. Viac informácii slobodné rozhodnutie. Viac informácii 
zverejníme koncom júla resp. začiat-zverejníme koncom júla resp. začiat-
kom augusta. Prosím sledujte stránku kom augusta. Prosím sledujte stránku 
mesta ako aj stránku mestskej spoloč-mesta ako aj stránku mestskej spoloč-
nosti Autobusová doprava Púchov, a.s. nosti Autobusová doprava Púchov, a.s. 
(www.mhdpuchov.sk).(www.mhdpuchov.sk).

Viliam Karas, Viliam Karas, ADP, a.s. ADP, a.s. 
Ilustr. foto: Slavomír FlimmelIlustr. foto: Slavomír Flimmel

OZNAM O ZMENE PREDAJA 
PARKOVACÍCH KARIET

PARKOVACIE KARTY V ELEKTRONICKEJ PODOBE
Od 1. 9. 2022 prechádza Mesto Púchov na elektronický  

systém zakupovania parkovacích kariet  
(10 denných a ročných PK).

Parkovacie karty vydané od 1. 9. 2022 nebudú mať  
fyzickú podobu, budú vydávané výlučne vo forme  

elektronického záznamu v databáze parkovacích kariet  
v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Parkovaciu kartu si občania vybavia a kúpia z pohodlia  
domova, bez čakania v rade prostredníctvom  

portálu www.datamesta.puchov.sk

Parkovacie karty zakúpené do 31. 8. 2022 ostávajú  
naďalej v platnosti počas celej doby na ktorú boli vydané.

Podmienky, všetky informácie a spôsob predaja  
parkovacích kariet budú zverejnené na webovom  

sídle Mesta Púchov www.puchov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte referenta  
predaja city PARK kariet - mail: karty@puchov.sk,  

tel. č.: 0908783176. 
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Púchovská samospráva sa po prvý-
krát zapojila už do druhého ročníka 
projektu ELoGE Slovensko 2021 – Za-
bezpečenie dobrej správy vecí verej-
ných. Registráciou a následným absol-
vovaním online školení i vypracúvaním 
jednotlivých úloh zo strany členov OZ 
Dobrý úradník, ktorý je akreditovaným 
partnerom Rady Európy a Ministerstva 
vnútra SR, úspešne dokázalo Mesto 
Púchov - v zastúpení poverených úrad-
níkov, že napĺňa 12 princípov dobrého 
demokratického vládnutia a zaradilo 
sa tak do Európskeho klubu vynikajú-
co spravovaných samospráv, do kto-
rého sa v rámci Slovenska tento rok 
zaradilo ďalších 6 samospráv.

Slávnostné vyhodnotenie druhého 
ročníka projektu ELoGE (European 
Label of Governance Excellence) Slo-
vakia 2021, ktorý riadi Rada Európy 
a jej Centrum expertízy pre dobre 
spravovanú spoločnosť vo viacerých 
európskych krajinách, sa uskutočni-
lo v utorok 28. júna 2022 v Bratislave, 
kde sa stretli zástupcovia 7 samospráv, 
ktoré úspešne v tomto roku dokončili 
projekt: Bellova Ves, Bratislava – Staré 
Mesto, Bratislava – Vrakuňa, Dubnica 
nad Váhom, Handlová, Košice – Sídlis-
ko Ťahanovce, Púchov.

Na úvod privítala všetkých štatutár-
ka OZ Dobrý úradník, Markéta Toma-
ga, ktorá podotkla, že druhý ročník 
projektu, ktorého zahájenie prebehlo  
v novembri 2021, opäť sprevádzali 
protipandemické opatrenia a zároveň 
vojnový konflikt na Ukrajine, avšak aj 
napriek tomu bola práca na projekte 
zo strany samospráv úspešne ukon-
čená. Účasť na programe ELoGE pre 
samosprávy charakterizovala ako ne-

nahraditeľný priestor na zhodnotenie 
vlastného potenciálu vďaka mentorin-
gu lokálnych a zahraničných expertov 
a know-how podľa medzinárodných 
skúseností. Za Ministerstvo vnútra SR 
vystúpila Naďa Kurilová z odboru mie-
stnej správy, samosprávy a zahranič-
ných vzťahov, pričom vyzdvihla dôle-
žitosť najpopulárnejšej aktivity Rady 
Európy. „Ide o univerzálny nástroj, ktorý 
vďaka presne stanoveným kritériám 
dáva samosprávam príležitosť v porov-
naní s ďalšími samosprávami zistiť svoje 
silné a slabé stránky, podľa 12 princípov 
dobrého demokratického vládnutia, 
a zároveň im umožňuje získať spätnú 
väzbu spokojnosti s výkonom od svojich 
obyvateľov,“ uviedla Naďa Kurilová.

Prostredníctvom online projekcie sa 
prítomným hosťom ďalej prihovorila 
Nathalie Berger, riaditeľka sekcie DG 
reform pri Európskej komisii, ktorá 
zagratulovala všetkým zúčastneným 
samosprávam, ktoré zvládli projekt 
ELoGE za uplynulý kalendárny rok  
a vyzdvihla, že uplynulá pandemická 
doba ilustruje, čo všetko je na ple-
ciach samospráv a musia to zvládnuť 
– v skutočnosti je toto podľa nej dôka-
zom dobre fungujúcej verejnej správy, 
ktorá nielen, že pracuje dôkladne, ale  
i transparentne a stáva sa súčasťou 
moderného sveta. Taktiež uviedla, že 
samosprávy tak musia byť pripravené 
na výzvy a nepredvídateľné skutoč-
nosti, ktoré prinesie budúcnosť.

Ocenenie – certifikát Európskej znač-
ky excelentnosti dobrej správy vecí 
verejných a krištáľový dvanásťsten  
s 12 princípmi dobrého demokratic-
kého vládnutia – prevzala za mesto 
Púchov primátorka Katarína Heneko-

vá: „Tento projekt, do ktorého sa mesto 
zapojilo, bol pre nás veľkou skúškou, 
ktorá mala preveriť, či naša samosprá-
va funguje správne. Výsledky a aj cel-
kové hodnotenie zo strany odborníkov 
nám dokázalo, že patríme medzi skvele 
fungujúce samosprávy na Slovensku.  
V tejto súvislosti je dôležité sa poďakovať 
všetkým kolegom z mestského úradu, 
ako dobrým úradníkom, a najmä Ma-
riánovi Ondričkovi, asistentovi, a pred-
nostke Ivete Brindzovej, za ich nasadenie  
a snahu splniť všetky požiadavky a pred-
poklady, ktorých naplnenie sa v tomto 
projekte vyžadovalo. Naším cieľom do 
budúceho obdobia je zlepšiť sa a zabo-
jovať o ďalší titul aj v budúcom roku. Bla-
hoželám mestu Púchov za získanie tohto 
ocenenia.“

Slávnostného podujatia sa za mesto 
Púchov zúčastnil aj Marián Ondrička zo 
sekretariátu primátorky mesta, ktorý 
spolu s prednostkou MsÚ Púchov Ive-
tou Brindzovou pripravovali potrebné 
podklady do projektu, ktoré okrem 
dotazníku sebahodnotenia samosprá-
vy obsahovali aj dotazníky – dôkazy  
o hodnotení samosprávy zo strany vo-
lených predstaviteľov (poslancov MsZ 
v Púchove) či občanov pôsobiacich  
v záujmových komunitách. V celkovom 
hodnotení tak mesto Púchov získalo  
z maximálnych 4 bodov hodnotenie 
3,6. Samosprávy teda mali príležitosť 
poukázať na svoju progresivitu, ino-
vatívnosť a zlepšovanie kvality života 
miestnych komunít.

„Projekt ELoGE bol pre nás nová skúse-
nosť, pričom sme mohli našu prácu po-
rovnať s 12 princípmi európskej značky 
dobrej samosprávy. Vďaka tomuto pro-
jektu sme zistili, kde sa môžeme ako sa-
mospráva stále zlepšovať, ale aj to, kam 
patríme medzi tými najlepšími u nás. 
Samotné ocenenie nás veľmi potešilo, 
napriek tomu, že bolo časovo veľmi ná-
ročné venovať sa projektu naplno popri 
svojej práci,“ ozrejmil Marián Ondrička.

ELoGE Slovensko 2021Ani na toh-
toročnom vyhodnotení už druhého 

ročníka projektu nechýbala, za Platfor-
mu národných odborníkov, riaditeľka 
Únie miest Slovenska Jana Červená-
ková. Vo svojom príhovore vyslovila 
znepokojenie nad neporozumením 
dobrého demokratického vládnutia 
zo strany najvyšších vládnych pred-
staviteľov. Pokračovala: „Každý, kto tu 
sedí, rozumie tomu, čo robí a snaží sa to 
robiť najlepšie, ako vie. V súčasnosti sme  
v samospráve v defenzívnej situácii, keď 
sa snažíme obrániť výdobytky, ktoré sa-
mospráva za 20 rokov dosiahla. Prístup 
ústredných orgánov štátnej správy  
k mestám je otrasný, akákoľvek žiadosť 
o informáciu či usmernenie ostáva bez 
odozvy. V tejto situácii, v akej sme, je 
pred samosprávou obrovská výzva, ako 
sa vysporiadať s nepriateľstvom štátu, 
ktoré sa voči samospráve vyvinulo. Nikto 
nechodí ministrovi búchať na okno, ale 
vedeniu miest, teda tým, ktorým naozaj 
záleží na ich občanoch. Je dôležité mať 
na pamäti, že správne rozhodnutia sú 
tie, ktoré by ste urobili znova aj keď po-
znáte ich dôsledky. Pevne verím, že sa 
princípy demokracie podaria uhájiť na 
území samospráv a získajú vyššie posta-
venie aj z pohľadu štátnych úradníkov, 
respektíve postačí, ak sa ich postavenie 
nebude zhoršovať.“

Za odborníkov Rady Európy sa vyja-
drili experti Jon Barber a Boris Lazov. 
Barber prítomným zosumarizoval míľ-
niky druhého ročníka projektu pod 
jeho vedením, vyzdvihol ochotu par-
ticipujúcich samospráv zotrvať v pro-
jekte napriek náročným okolnostiam, 
ktorým čelili samosprávy súbežne po-
pri svojom bežnom výkone manažujúc 
krízové opatrenia v súvislosti s pandé-
miou ako aj utečeneckou krízou. Lazov 
v závere podujatia prejavil potešenie, 
že sa po druhýkrát opäť zapojilo dosta-
točné množstvo samospráv, ktoré sa 
tak môžu zlepšovať a verí, že ich vede-
nie všetky praktické znalosti aplikuje  
a budú sa v princípoch dobrého vlád-
nutia naďalej zlepšovať.

Laura Krošláková

Mesto Púchov získalo európsku značku excelentnosti 
dobrej správy vecí verejných
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Mestská polícia

Dňa 2.7.2022 náš modelársky klub Púchov, organi-
zoval tretie medzinárodné preteky PMP – Pohár mie-

ru a priateľstva. Preteky sa jazdia s ručne vyrobenými 
modelmi v merítku 1:24. Predlohou týchto modelov 
sú skutočné typy pretekárskych áut, ktoré niekedy 
skutočne jazdili na naších, aj na medzinárodných 
pretekárskych okruhoch.

Tento medzinárodný seriál sa skladá zo šiestich 
pretekov a jazdí sa na autodráhach v Revúcej, Zubří  
a v Púchove. Jazdí sa v troch kategóriách: cestovné 
autá – KLASIK, formule EASTER s modelmi MTX 1 – 
03 a kategória spider B5 – bez obmedzenia motora.

Preteky sme začínali ako obvykle kategóriou KLA-
SIK. Aj napriek tomu, že automodelárske krúžky už 
skončili a začali prázdniny, pár detí z našich krúžkov 
dostalo možnosť sa pretekov zúčastniť a porovnať si 
svoje modely s modelmi „dospelých“ a skúsenejších 
pretekárov. Deti začínali ako prví a svojou jazdou 
veľmi milo prekvapili, vlastne v tejto kategórii domi-
novali. Po roku jazdenia v krúžkoch boli rovnocen-
nými súpermi dospelým kolegom. V tejto kategórii 
štartovalo 22 pretekárov a celkové víťazstvo si od-
niesol starší junior Štancel Alexander z MK Púchov 
so svojou Š130 RS vo farbách MINI RACING - Gérarda 

Caupèna. Naviac zajazdil aj najrýchlejšie kolo a zapí-
sal si rekord kola. Deti z krúžkov CVČ Včielka Púchov 
jazdili nádherne a napokon na celkovom štvrtom 
mieste a prvý v junioroch sa umiestnil Mazák Matias, 
tesne za ním Šedivý Matúš, Janto Tomáš, Šedivý Lu-
káš a Panáček Sebastián. Veľká GRATULÁCIA všetkým 
juniorom a držíme palce, nech sa im darí.

Vo formule EASTER svojou jazdou potešil starší ju-
nior z MK Zubří, Daniel Janošek, ktorý obsadil prvé 
miesto a zajazdil aj rekord kola v tejto kategórii. Dru-
hé a tretie miesto obsadili pretekári z Revúcej, Koter-
ba Ladislav a Bokor Miro.

V kategórii B5 – najrýchlejšej kategórii, kde sa jazdí 
bez obmedzenia motora, dominujú spidery. Prvé 
miesto obsadil Bokor Miro z Revúcej so spiderom 
MTX 2-01, druhé miesto obsadil Bednárik Roman 
z MK Púchov tak isto so spiderom MTX 2-01 a tretí 
skončil Koterba Ladislav z Revúcej so spiderom MTX 
2-03. Na štvrtom mieste skončil Štancel Alexander  
z MK Púchov so spiderom Škoda 728 a aj keď nevy-
hral, zajazdil najrýchlejšie kolo a zapísal si rekord kola 
aj v tejto kategórií. Štvrté preteky tohto seriálu budú 
20. 8. 2022 na autodráhe v Revúcej.

Martin Kumičak, Modelársky klub Púchov

Medzinárodné preteky na autodráhe - 
Pohár mieru a priateľstva

V priebehu mesiaca jún 2022 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 273 výjazdov. 

Z tohto počtu bolo najviac - 101 technických 
zásahov. Nasledovalo 71 výjazdov k dopravným 
nehodám, 68 zásahov pri požiaroch a 20 eko-
logických zásahov. Okrem toho hasiči v priebe-
hu uplynulého mesiaca vykonali 12 požiarno-
previer kových cvičení a 1 výjazd k udalosti, pri 
ktorej napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 
mesiac jún vyčíslené na 653.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušní-
kov Hasičského a záchranného zboru v Trenčian-
skom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 2.841.000 eur. KR HaZZ Trenčín 

Hasičský a záchranný zbor

Zrazená laň
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého ležala v priekope 
na ceste z Viesky-Bezdedova do Púchova zrazená 
laň. Hliadka kontaktovala predsedu poľovného 
združenia, ktorý zabezpečil odstránenie zvieraťa.

Zhorené párky
Dymenie z bytu na Dvoroch nahlásili na odde-

lenie mestskej polície. Hliadka sa po opätovnom 
búchaní na dvere bytu na piatom poschodí do-
stala do bytu, ktorý bol celý zadymený. Majiteľ 
bytu informoval, že si varil párky a zaspal. Na 
miesto prišli aj príslušníci HaZZ, ktorí byt odvetra-
li. Prípad prevzali hasiči a štátna polícia. 

Spadnutý strom
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého v Púchove smerom 
na Kocku spadol na cestu strom. Mestskí policajti 
požiadali o súčinnosť Hasičský a záchranný zbor. 
Hasiči následne strom rozpílili a odstránili.  

Neustrážil labradora
Hliadka MsP odchytila na základe telefonické-

ho oznámenia vo Vieske-Bezdedove labradora 
pieskovej farby. Umiestnili ho do koterca v PTMS. 
Následne zistili majiteľa a psa vrátili. Majiteľovi 
uložili blokovú pokutu. 
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V nedeľu 3. júla bolo na pešej zóne otvorené Púchovské kultúrne leto 2022. Naj-V nedeľu 3. júla bolo na pešej zóne otvorené Púchovské kultúrne leto 2022. Naj-
skôr primátorka mesta Katarína Heneková spolu s riaditeľom Púchovskej kultúry, skôr primátorka mesta Katarína Heneková spolu s riaditeľom Púchovskej kultúry, 
s.r.o. Pavlom Pivkom a riaditeľkou CVČ Alenou Strýčkovou vyhodnotili súťaž „Za s.r.o. Pavlom Pivkom a riaditeľkou CVČ Alenou Strýčkovou vyhodnotili súťaž „Za 
samé jednotky leto na jednotku“ a ocenili jej víťazov. Do súťaže sa tento rok zae-samé jednotky leto na jednotku“ a ocenili jej víťazov. Do súťaže sa tento rok zae-
vidovalo za I. a II. stupeň ZŠ a všetky stredné školy viac ako 200 žiakov. vidovalo za I. a II. stupeň ZŠ a všetky stredné školy viac ako 200 žiakov. 

Vyvrcholením nedeľného večera bol koncert punkrockovej skupiny Horkýže slí-Vyvrcholením nedeľného večera bol koncert punkrockovej skupiny Horkýže slí-
že, ktorý zaplnil takmer celú pešiu zónu nadšenými poslucháčmi a fanúšikmi tejto že, ktorý zaplnil takmer celú pešiu zónu nadšenými poslucháčmi a fanúšikmi tejto 
populárnej nitrianskej kapely. Kultúrne leto v 2. týždni júla pokračovalo Bažant populárnej nitrianskej kapely. Kultúrne leto v 2. týždni júla pokračovalo Bažant 
kinematografom a 24. 7. bude na pešej zóne koncert Hornosrnianskej dychovky.kinematografom a 24. 7. bude na pešej zóne koncert Hornosrnianskej dychovky.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Dňa 7.7. sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy „SpojeNie“ maliarky Zuza-
ny Vaverčákovej. Akademická maliarka Zuzana Vaverčáková pochádza z Púchova 
a žije ako umelkyňa v slobodnom povolaní v susednej obci Nimnica, kde tvorí 
vo svojom ateliéry. Vyštudovala dve vysoké školy: maľbu na Akadémií umení  
v Banskej Bystrici a literatúru a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Trnav-
skej univerzity v Trnave. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, krajinomaľbe, portrétu 
a reklame. Taktiež pracuje v oblasti dizajnu interiérov a exteriérov, venuje sa tiež 
nástennej maľbe, fotografi a inštalácii. Podľa vlastných slov Zuzany Vaverčáko-

vej je jej tvorba predovšetkým o človeku, o jeho vnímaní, cítení, myslení, ener-
gii a slobode. O hľadaní podstaty bytia a zmyslu života, o harmónií dobra a zla,  
o sebazdokonaľovaní, komunikácii, o novom a lepšom človeku. Inšpiráciou pre jej 
výtvarné diela je hlavne svetlo, každodenný život, krása kombinácie farieb, tva-
rov, tieňov, kvetov, ľudí, prírody a človeka. Pokúša sa o hĺbkovú sondu k podstate 
človeka a jeho poslaniu v tomto svete. Dôraz kladie na silu človeka, na jeho city, 
rozum, slobodnú vôľu, na jeho spojitosť s prírodou a s hrou svetla. Púchovská 
výstava v Divadle potrvá do konca augusta.   Slavomír Flimmel

Púchovské kultúrne leto 2022 otvorili Horkýže slíže

Vernisáž výstavy „SpojeNie“ maliarky Zuzany Vaverčákovej
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Základná škola Gorazdova: Ahoj, prázdniny! 

Začiatok letných prázdnin je predzves-Začiatok letných prázdnin je predzves-
ťou začiatku táborových turnusov a nie ťou začiatku táborových turnusov a nie 
je tomu inak ani v Púchove, kde zača-je tomu inak ani v Púchove, kde zača-
lo hneď viacero táborov naraz. Jeden lo hneď viacero táborov naraz. Jeden 
neobyčajne dobrodružný si pripravil neobyčajne dobrodružný si pripravil 
aj 6. zbor skautov a skautiek Púchov,  aj 6. zbor skautov a skautiek Púchov,  
s finančnou podporou Trenčianskeho s finančnou podporou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, kam sa prihlá-samosprávneho kraja, kam sa prihlá-
silo 25 nadšených skautiek a skautov, silo 25 nadšených skautiek a skautov, 
malých i veľkých, ktorí chcú zažiť počas malých i veľkých, ktorí chcú zažiť počas 
letných prázdnin niečo viac - nocovanie letných prázdnin niečo viac - nocovanie 
v stane, hry vo voľnej prírode, turistika, v stane, hry vo voľnej prírode, turistika, 
„bojovky“, kreatívne tvorenie, a ďalšie „bojovky“, kreatívne tvorenie, a ďalšie 
aktivity, ktoré prináša skautský tábor. aktivity, ktoré prináša skautský tábor. 
Skautov prišla vo štvrtok 7. júla navštíviť Skautov prišla vo štvrtok 7. júla navštíviť 
aj primátorka mesta Katarína Heneková, aj primátorka mesta Katarína Heneková, 
ktorá priniesla malý sladký darček pre ktorá priniesla malý sladký darček pre 
každého táborníka. Vedúci skautov Juraj každého táborníka. Vedúci skautov Juraj 
Mašek spolu s manželkou previedli pri-Mašek spolu s manželkou previedli pri-
mátorku prostredím, ktoré si sami - ale  mátorku prostredím, ktoré si sami - ale  
i s pomocou niektorých rodičov mladých i s pomocou niektorých rodičov mladých 
skautov - postavili, ukázali jej sprchu vo skautov - postavili, ukázali jej sprchu vo 
voľnej prírode v potoku, kde sú pripra-voľnej prírode v potoku, kde sú pripra-
vené aj stužky modrej a červenej farby, vené aj stužky modrej a červenej farby, 
ktoré sa vyvesia podľa toho, či sa práve ktoré sa vyvesia podľa toho, či sa práve 

sprchuje dievča alebo chlapec, vo veľ-sprchuje dievča alebo chlapec, vo veľ-
kom hangári spoločne skauti kreatívne kom hangári spoločne skauti kreatívne 
tvorili prírodné okrasné vence, a už sa tvorili prírodné okrasné vence, a už sa 
nemohli dočkať obeda - špagiet, ktorý nemohli dočkať obeda - špagiet, ktorý 
mal nasledovať. Nechýbajú ani táboro-mal nasledovať. Nechýbajú ani táboro-
vé pravidlá a riadny program dňa, ktoré vé pravidlá a riadny program dňa, ktoré 
je dôležité dodržiavať. Zvládli by ste aj je dôležité dodržiavať. Zvládli by ste aj 
Vy splniť podmienky ako ranný nástup Vy splniť podmienky ako ranný nástup 
na zvuk píšťalky, rozcvičku, hygienu vo na zvuk píšťalky, rozcvičku, hygienu vo 
voľnej prírode? Skauti tiež majú rozde-voľnej prírode? Skauti tiež majú rozde-
lenú službu dňa, siestu a absolvovať lenú službu dňa, siestu a absolvovať 
musia taktiež večerný nástup, kontrolu-musia taktiež večerný nástup, kontrolu-
je sa aj poriadok v jednotlivých stanoch  je sa aj poriadok v jednotlivých stanoch  
a rozdelení sú do troch tímov - Šmolko-a rozdelení sú do troch tímov - Šmolko-
via (Modrý tím), Karkulki (Červený tím) via (Modrý tím), Karkulki (Červený tím) 
a Skautmoni (Žltý tím), v ktorých každý a Skautmoni (Žltý tím), v ktorých každý 
pre svoj tím zbiera body za splnenie rôz-pre svoj tím zbiera body za splnenie rôz-
nych úloh. nych úloh. 
Čo sa primátorke mesta páčilo v tábore Čo sa primátorke mesta páčilo v tábore 
najviac? najviac? „Nádherné prostredie, príjem-„Nádherné prostredie, príjem-
ní ľudia, veselé a usmiate deti, nemôže  ní ľudia, veselé a usmiate deti, nemôže  
v nás vyvolať nič iné, ako radosť z toho, že v nás vyvolať nič iné, ako radosť z toho, že 
sú medzi nami ľudia, ktorým záleží na de-sú medzi nami ľudia, ktorým záleží na de-
ťoch, na prírode, ochrane životného pro-ťoch, na prírode, ochrane životného pro-
stredia, vážia si základné hodnoty, ktoré stredia, vážia si základné hodnoty, ktoré 

vštepujú aj prostredníctvom takýchto vštepujú aj prostredníctvom takýchto 
táborov mladej generácii. Ja sama som sa táborov mladej generácii. Ja sama som sa 
vrátila myšlienkami do detských krásnych vrátila myšlienkami do detských krásnych 
čias, keď nás neovládali sociálne siete, ale čias, keď nás neovládali sociálne siete, ale 
tešili sme sa z nových priateľstiev a dob-tešili sme sa z nových priateľstiev a dob-
rodružstiev. Prajem všetkým ešte krásny rodružstiev. Prajem všetkým ešte krásny 

pobyt v tomto skvelom tábore.“pobyt v tomto skvelom tábore.“ Mladé  Mladé 
skautky a skauti už zbalili svoje stany  skautky a skauti už zbalili svoje stany  
v nedeľu, avšak ani potom nebudú za-v nedeľu, avšak ani potom nebudú za-
háľať a strávia naplnené letné prázdni-háľať a strávia naplnené letné prázdni-
ny, pretože „Raz skautom, navždy skau-ny, pretože „Raz skautom, navždy skau-
tom.“  tom.“  Laura KrošlákováLaura Krošláková

Dobrodružný tábor 6. zboru skautov a skautiek Púchov

Tradícia Denného centra seniorov mesta Púchov

Koniec školského roka 2021/2022 sa Koniec školského roka 2021/2022 sa 
pred ZŠ Gorazdova niesol v príjemnej pred ZŠ Gorazdova niesol v príjemnej 
atmosfére, zúčastnila sa ho aj primátor-atmosfére, zúčastnila sa ho aj primátor-
ka mesta Katarína Heneková. Riaditeľka ka mesta Katarína Heneková. Riaditeľka 
školy Viera Flimmelová vo svojom prího-školy Viera Flimmelová vo svojom prího-
vore poďakovala žiakom za ich nasade-vore poďakovala žiakom za ich nasade-
nie, pedagogickým i nepedagogickým nie, pedagogickým i nepedagogickým 
zamestnancom za vytrvalosť a podporu zamestnancom za vytrvalosť a podporu 
žiakov, ako aj rodičom za spoluprácu, žiakov, ako aj rodičom za spoluprácu, 
a popriala všetkým pekné prázdniny. a popriala všetkým pekné prázdniny. 
Zároveň boli ocenení najlepší z najlep-Zároveň boli ocenení najlepší z najlep-
ších, vecné ceny si prevzali žiaci za zber ších, vecné ceny si prevzali žiaci za zber 
papiera (ten sa uskutočnil v novembri papiera (ten sa uskutočnil v novembri 
2021 a škola vyzbierala celkom 1.870 2021 a škola vyzbierala celkom 1.870 
kg), zber vrchnákov z PET fliaš či zber kg), zber vrchnákov z PET fliaš či zber 
batérií. batérií. 
„Žiakmi roka na Gorazdke” sa stali Mi-„Žiakmi roka na Gorazdke” sa stali Mi-
chal Kaššovic (I. stupeň) a Šimon Ja-chal Kaššovic (I. stupeň) a Šimon Ja-
novec (II. stupeň), ktorí si za svoje štu-novec (II. stupeň), ktorí si za svoje štu-
dijné úspechy, výborné výsledky vo dijné úspechy, výborné výsledky vo 
vedomostných i recitačných súťažiach vedomostných i recitačných súťažiach 
a vzorné správanie prevzali tablety, a vzorné správanie prevzali tablety, 
ktoré im budú veľkou pomôckou pri ktoré im budú veľkou pomôckou pri 
ďalšom vzdelávaní sa. Primátorka Kata-ďalšom vzdelávaní sa. Primátorka Kata-

rína Heneková vyjadrila potešenie, že sa rína Heneková vyjadrila potešenie, že sa 
konečne mohol uskutočniť záver škol-konečne mohol uskutočniť záver škol-
ského roka osobnejšou formou, kedy ského roka osobnejšou formou, kedy 
bolo vidieť radostné úsmevy nadšených bolo vidieť radostné úsmevy nadšených 
detí, poďakovala všetkým pedagógom  detí, poďakovala všetkým pedagógom  
i nepedagogickým zamestnancom za i nepedagogickým zamestnancom za 
ich prácu, taktiež rodičom a zaželala žia-ich prácu, taktiež rodičom a zaželala žia-
kom dobrodružné prázdniny i poďako-kom dobrodružné prázdniny i poďako-
vala za možnosť zúčastniť sa rozlúčky so vala za možnosť zúčastniť sa rozlúčky so 
školou na ZŠ Gorazdova. školou na ZŠ Gorazdova. 
Riaditeľka školy Viera Flimmelová po-Riaditeľka školy Viera Flimmelová po-
vedala, že je hrdá na všetkých žiakov vedala, že je hrdá na všetkých žiakov 
školy, ktorí sú šikovní a šíria dobré meno školy, ktorí sú šikovní a šíria dobré meno 
školy. So základnou školou sa dnes lúči-školy. So základnou školou sa dnes lúči-
li aj deviataci, a ako doplnila riaditeľka li aj deviataci, a ako doplnila riaditeľka 
Flimmelová, nechýbali ani slzy na oboch Flimmelová, nechýbali ani slzy na oboch 
stranách, včera prebehla slávnostná stranách, včera prebehla slávnostná 
akadémia, ktorou sa tak deviataci srdeč-akadémia, ktorou sa tak deviataci srdeč-
ne poďakovali svojim pedagógom. Na ne poďakovali svojim pedagógom. Na 
záver dodala, že už sa tešia na prázdniny záver dodala, že už sa tešia na prázdniny 
a oddych, ktoré po náročnom období a oddych, ktoré po náročnom období 
každý rád privíta. Aj my prajeme všet-každý rád privíta. Aj my prajeme všet-
kým žiakom nezabudnuteľné leto!kým žiakom nezabudnuteľné leto!

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Každoročne, zväčša koncom mesiaca Každoročne, zväčša koncom mesiaca 
jún, organizuje Denné centrum senio-jún, organizuje Denné centrum senio-
rov mesta Púchov tradičné zbieranie rov mesta Púchov tradičné zbieranie 
lipového kvetu, ktorý následne spracú-lipového kvetu, ktorý následne spracú-
vajú na sirup či sušia na čaj do zimného vajú na sirup či sušia na čaj do zimného 
obdobia. Tentokrát sa seniori stretli na obdobia. Tentokrát sa seniori stretli na 
tradičnom podujatí v priestoroch Domu tradičnom podujatí v priestoroch Domu 
kultúry, v mestskej časti Hoštiná, na za-kultúry, v mestskej časti Hoštiná, na za-
čiatku mesiaca júl, pričom so zberom čiatku mesiaca júl, pričom so zberom 
lipového kvetu im pomohli zamestnan-lipového kvetu im pomohli zamestnan-
ci Podniku technických služieb mesta ci Podniku technických služieb mesta 
Púchov. Púchov. 
Predsedníčka Denného centra senio-Predsedníčka Denného centra senio-
rov mesta Púchov Emília Luhová si váži rov mesta Púchov Emília Luhová si váži 
tradíciu, ktorú si v kolektíve zaviedli, tradíciu, ktorú si v kolektíve zaviedli, 
pretože tieto stretnutia nie sú len o zbe-pretože tieto stretnutia nie sú len o zbe-
re lipového kvetu, ale predovšetkým re lipového kvetu, ale predovšetkým 
o spoločných chvíľach, ktoré členovia o spoločných chvíľach, ktoré členovia 
strávia pri tejto príležitosti. Okrem toho, strávia pri tejto príležitosti. Okrem toho, 
že si pripravia lipové kvety k ďalšiemu že si pripravia lipové kvety k ďalšiemu 
spracovaniu, strávia popoludnie v prí-spracovaniu, strávia popoludnie v prí-
jemnom prostredí prírody v Hoštinej  jemnom prostredí prírody v Hoštinej  
a zároveň sa venujú aj športovým akti-a zároveň sa venujú aj športovým akti-
vitám či si opečú špekáčiky a zaspievajú vitám či si opečú špekáčiky a zaspievajú 

pri vlastnej hudbe, ktorá však tento rok pri vlastnej hudbe, ktorá však tento rok 
chýbala pre neprítomnosť členov den-chýbala pre neprítomnosť členov den-
ného centra - hudobníkov. ného centra - hudobníkov. 
Seniorov pri tejto príležitosti prichádza Seniorov pri tejto príležitosti prichádza 

navštíviť aj primátorka mesta Katarí-navštíviť aj primátorka mesta Katarí-
na Heneková, s ktorou vždy diskutujú  na Heneková, s ktorou vždy diskutujú  
o dianí v meste a upozorňujú ju na svo-o dianí v meste a upozorňujú ju na svo-
je podnety či nápady: je podnety či nápady: „Dnes opäť milé „Dnes opäť milé 

stretnutie s členmi nášho Denného centra, stretnutie s členmi nášho Denného centra, 
ktoré bolo plné vône a dobrej nálady. Veď ktoré bolo plné vône a dobrej nálady. Veď 
akoby aj nie, keď sa zbieral lipový kvet, va-akoby aj nie, keď sa zbieral lipový kvet, va-
ril voňavý čaj a zajedal chlebík s masťou ril voňavý čaj a zajedal chlebík s masťou 
a cibuľkou v krásnom prostredí.  Ďakujem a cibuľkou v krásnom prostredí.  Ďakujem 
pani Luhovej Emílli a členom Denného pani Luhovej Emílli a členom Denného 
centra za pozvanie a vytvorenie skvelej centra za pozvanie a vytvorenie skvelej 
priateľskej atmosféry, v rámci ktorej sme priateľskej atmosféry, v rámci ktorej sme 
okrem ich plánov na leto, riešili aj veľa okrem ich plánov na leto, riešili aj veľa 
nových nápadov a podnetov na zlepšenie nových nápadov a podnetov na zlepšenie 
života v meste.“života v meste.“
Tohtoročného zberu lipy sa zúčastnilo Tohtoročného zberu lipy sa zúčastnilo 
takmer 60 členov Denného centra se-takmer 60 členov Denného centra se-
niorov mesta Púchov, medzi ktorými sa niorov mesta Púchov, medzi ktorými sa 
objavili aj noví členovia, ktorí túto tradí-objavili aj noví členovia, ktorí túto tradí-
ciu absolvovali po prvýkrát. Seniorom ciu absolvovali po prvýkrát. Seniorom 
do ďalšieho obdobia prajeme hlavne do ďalšieho obdobia prajeme hlavne 
veľa energie a spokojne prežitých dní, veľa energie a spokojne prežitých dní, 
ktoré - ako prezradili - majú už teraz vy-ktoré - ako prezradili - majú už teraz vy-
hradené napríklad na jednodňový výlet hradené napríklad na jednodňový výlet 
na Oravu, cvičenia či pravidelné tema-na Oravu, cvičenia či pravidelné tema-
tické posedenia v Europarku.tické posedenia v Europarku.

Laura KrošlákováLaura Krošláková
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A je to tu! Na jeseň, v posledný 
októbrový víkend, nás čakajú komuná-
lne voľby spojené s voľbami do vyšších 
územných celkov. Dovolil som si po mo-
jej dvanásťročnej práci poslanca mest-
ského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) 
napísať pár informácií pre kandidátov 
na túto funkciu, teda v podstate súhrn 
aktivít a požiadaviek, ale zároveň aj ako 
informáciu pre voličov. 

Je pekné, ak sa niekto chce stať poslan-
com. Ale to ešte nestačí. Kandidátom 
musí byť občan Slovenskej republiky 
alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt 
v obci, kde kandiduje a dovŕšený vek  
v deň konania volieb 18 rokov. Prekáž-
kou práva byť volený je výkon trestu od-
ňatia slobody, právoplatné odsúdenie, 
pozbavenie spôsobilosti na právne úko-
ny. Vo voľbách musí kandidát presved-
čiť voličov na svoju stranu a získať ich 
mandát v odovzdaných hlasovacích líst-
koch. Je otázne, či to bude prirodzeným 
šarmom kandidáta, jeho odbornosťou, 
osobnosťou podčiarknutou životnými 
skúsenosťami, príslušnosťou k politickej 
strane, či svojou prefíkanosťou. Jazýč-
kom na váhach úspešnosti vie byť dobre 
zvolená volebná kampaň. Možno viacerí 
z vás v podstate ani netušia, čo všetko 
má mestský poslanec v portfóliu svojej 
činnosti vykonávania volebného man-
dátu, ktorý zvyčajne trvá 4 roky. Môže 
nastať aj situácia, že zvolený poslanec 
sa predčasne vzdá svojho mandátu sám 
alebo mu bude odobraný v súlade so 
zákonom.

Prvým predpokladom na zodpoved-
né vykonávanie funkcie poslanca je už 
spomínaný vek dospelosti, čistý regis-
ter trestov, aby bol silnou osobnosťou  
s dobrým psychickým zdravím a aby do-

konale poznal svoj volebný obvod. Kan-
didát na poslanca musí žiť s obvodom, 
za ktorý kandiduje a platí to aj naopak, 
aby ho ľudia aj poznali. Preto je ideálne 
ak kandidát, či budúci poslanec aj býva 
v obvode, za ktorý kandiduje. Na to by 
som si ako volič dal zvlášť pozor. Osob-
ne by som nevolil kandidáta žijúceho 
mimo môjho obvodu. Nemenej dôle-
žitým aspektom je tiež mať víziu, ako 
obvod s mestom nasmerovať k rozvoju  
a zlepšeniu životných podmienok  
v ňom. Analýza potrieb obyvateľov 
nezaškodí, ktorá sa samozrejme bude 
dopĺňať a meniť podľa požiadaviek ob-
čanov, spoločnosti a doby, ktorú žijeme.

Pri vykonávaní poslaneckej práce je 
dôležitá komunikácia, ktorá musí byť 
pravdivá, otvorená a zároveň slušná.  
A tu často vzniká problém s verejnos-
ťou. Čakajte, že si narobíte veľa „nepria-
teľov“. Zmení sa váš súkromný a voľný 
čas, ktorý vymeníte za prácu vo verej-
nom záujme, lebo táto práca nie je va-
šim hlavným pracovným pomerom. Tu 
podotýkam, že nie každý poslanec má 
rovnaké podmienky na vykonávanie 
funkcie z pohľadu svojho zamestnania, 
respektíve vo výhode sú podnikatelia  
a SZČO alebo osoby, ktoré majú voľnú 
pohyblivú pracovnú dobu. Po zvolení 
okrem funkcie poslanca MsZ budete 
nanominovaní a zvolení do niektorých 
odborných komisií zriadených pri MsZ, 
čaká vás práca v dozorných radách  
v mestských spoločnostiach. Tešiť 
sa budú na vás v školských radách v 
niektorých našich mestských ZŠ a MŠ,  
v základnej umeleckej škole a CVČ. A ak 
bude zriadený a fungujúci poslanecký 
klub, môžete sa uchádzať o členstvo 
v ňom. Aj keď ste verejná osoba, no 

nijako nie ste chránená osoba, obča-
nia vás postavia do role „fackovacieho 
panáka“ a tam musíte byť silný. Zistí-
te, že verejnosť do vás môže všetko 
– nadávať, urážať, osočovať, vyhrážať, 
podávať na vás trestné oznámenia, 
ale podľa nich vy nemôžete nič, iba 
sklopiť uši a byť ticho. Ale hlavu hore, 
nebojte sa. Ak si prácu konáte čestne 
a ste spravodlivý a dodržiavate zákony 
a schválené VZN mesta, budete víťazi 
vy a v pohode môžete večer zaspávať  
a každé ráno sa pozrieť do zrkadla. Tu 
podotýkam, že komunálny politik a ním 
sa mestský poslanec automaticky stá-
va, by mal byť pripravený znášať väčšiu 
mieru zdravej kritiky, nakoľko budete 
vystavení spoločenskému tlaku a ako sa 
ľudovo vraví, idete s kožou na trh.

V každom volebnom obvode sú  
zriadené výbory mestských častí, kde  
v tíme okrem poslancov za daný obvod 
sú aj nie poslanci z radu ľudí, ktorých si 
vybe riete na ustanovujúcom stretnu-
tí výboru z verejnosti. Podotýkam, že 
spravidla predsedom takéhoto výboru 
je poslanec. Tieto výbory slúžia na zapo-
jenie značnej časti občanov do verejné-
ho života a slúžia ako podpora pre prácu 
poslanca v MsZ.

Všetky aktivity na viac, napríklad ne-
jaká vami organizovaná brigáda čistenia 
verejného priestranstva alebo spolo-
čenské a kultúrne akcie, budú pridanou 
hodnotou vašej služby občanom vo ve-
rejnom záujme.

Musíte si uvedomiť a majte na mysli, 
že budete pracovať nielen pre svoj ob-
vod, ale pre celý Púchov a svojimi roz-
hodnutiami a hlasovaním ho budete 
posúvať na vyššiu úroveň ako v oblasti 
služieb, dopravy, investícií, športu, kul-

túry, energetiky a podobne.
Každý rok v jarnom období budete po-

vinný zo zákona podať oznámenie funk-
cií, zamestnaní, činnosti a majetkových 
pomerov verejného funkcionára za prí-
slušný predchádzajúci rok. Toto tlačivo 
je archivované na úrade a tiež je dostup-
né verejnosti k nahliadnutiu.

Zdá sa vám to málo? Ozaj, užijete si 
aj zopár okamihov slávy na TV Považie, 
napr. z prenosov konania MsZ, ktoré 
sú vopred naplánované a spolu s mi-
moriadnymi MsZ, s poslaneckými gré-
miami a štúdiom materiálov pred ich 
konaním strávite ťažké desiatky hodín 
ročne. Niektorí z poslancov budú mať 
to „šťastie“ a budú zastupovať kolegov  
v mestskej rade. Úvodom som spomí-
nal dobrú komunikáciu, ktorú využijete  
v riešení podnetov s primátorom, pred-
nostom, jednotlivými vedúcimi odde-
lení na mestskom úrade, ich referentmi  
a s konateľmi mestských spoločností, či 
s Mestskou Políciou a podobne.

No a na koniec aj pláca. Za toto všetko 
bude odmena v podobe dobrého poci-
tu z vykonanej práce a finančná odme-
na, ktorá je vyplácaná 1x mesačne. K dá-
tumu, kedy píšem tento článok, to činí 
198,94 eur v čistom. Výška odmeny sa 
upravuje každý rok v závislosti od výšky 
priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve. Verím, že som vás až tak 
moc nevystrašil a rozhodnutých kandi-
dátov neodradil od úmyslu kandidovať, 
no bolo by super, že skôr naopak nie-
koho som oslovil. Očakávam po tohto-
ročných komunálnych voľbách veľkú 
výmenu v poslaneckom zbore mesta 
Púchov. Prajem všetkým kandidátom 
veľa šťastia! 

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Portfólio mandátu poslanca mestského zastupiteľstva

V PN č. 22 som avizoval, že vede-
nie NsP Zdravie pripravuje ako jeden  
z kľúčových regulačných krokov spo-
platnenie parkovania motorových vozi-
diel (MV) na parkovacích miestach (PM) 
umiestnených na pozemkoch v jeho 
vlastníctve. V ostatných týždňoch pri-
budli na vstupe na samotné parkovisko 
rampy, nové terminály, zvislé dopravné 
značenie a mechanické zábrany okolo 
parkoviska a na PM pre zamestnancov. 

Podľa čerstvých informácií od riaditeľa 
NsP Zdravie sa spustenie nového reži-
mu začne v tomto týždni už reálne aj 
spoplatnenou skúšobnou prevádzkou 
na „doladenie systému“ a následne na-
behne nový parkovací režim do „ostrej“ 
prevádzky. Všetky parkovacie miesta vy-
hradené pre zamestnancov sú vybave-
né mechanickými zábranami, vzhľadom 
na nerešpektovanie ZDZ návštevníkmi. 
Pre návštevníkov a pacientov bude vy-
členené cca 50 PM. 

Samotný režim pre návštevníka je už 
dlhodobo prezentovaný v objekte NsP  

a spočíva vo vyzdvihnutí si parkovacie-
ho lístku pri stojane na vstupnej rampe. 

Prvá polhodina parkovania bude zdar-
ma, každá ďalšia začatá hodina bude 
spoplatnená sumou 1EUR. Úhrada bude 
možná na informáciách v pokladni buď 
v hotovosti alebo platobnou kartou. 
Druhá možnosť bude terminál pri vý-
jazde z parkoviska, ale len bezhotovost-
ne - platobnou kartou.

Verím, že nový parkovací režim zvýši 
„obrátkovosť“ MV a tým zvýši aj reál-
nu využiteľnosť obmedze nej kapacity 
existujúcich PM. Pre Púchovčanov od-
porúčam pripraviť sa alternatívne aj na 
využívanie „tiež skúšobnej“ bezplatnej 
MAD, schválenej na ostatnom zasadnu-
tí MsZ. Vedenie NsP Zdravie žiada ná-
vštevníkov o trpezlivosť a pochopenie 
a dopredu sa ospravedlňuje za prípadný 
diskomfort, ktorý môže byť spojený so 
skúšobnou prevádzkou parkovacieho 
systému.

Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Aktuálne spod Lachovca: Skúšobná prevádzka 
parkovacieho režimu pri Zdraví
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Športové hry Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

Uplynulé obdobie bolo veľmi podnetné Uplynulé obdobie bolo veľmi podnetné 
a zaujímavé pre siedmich seniorov pat-a zaujímavé pre siedmich seniorov pat-
riacich k Jednote seniorov Slovenska, riacich k Jednote seniorov Slovenska, 
ktorí prostredníctvom Mesta Púchov ktorí prostredníctvom Mesta Púchov 
úspešne absolvovali projekt cez MIRRI úspešne absolvovali projekt cez MIRRI 
SR a v rámci svojej aktívnej jesene života SR a v rámci svojej aktívnej jesene života 
tak získali nové zručnosti vo svete digi-tak získali nové zručnosti vo svete digi-
tálnom.tálnom.
Siedmi členovia zo základných organi-Siedmi členovia zo základných organi-
zácií OO JDS Púchov: Gelnarová H. (OO zácií OO JDS Púchov: Gelnarová H. (OO 
JDS), Duníková D. (ZO JDS – LR Horenic-JDS), Duníková D. (ZO JDS – LR Horenic-
ká Hôrka), Panáčková M. (ZO JDS Lysá ká Hôrka), Panáčková M. (ZO JDS Lysá 
pod Makytou), Sekáčová D. (ZO JDS pod Makytou), Sekáčová D. (ZO JDS 
Lúky), Gabčová H. (ZO JDS Horné Koč-Lúky), Gabčová H. (ZO JDS Horné Koč-
kovce), Čviriková E. (ZO JDS Dohňany)  kovce), Čviriková E. (ZO JDS Dohňany)  
a Farkaš P. (ZO JDS Púchov), úspešne ab-a Farkaš P. (ZO JDS Púchov), úspešne ab-
solvovali kurz projektu „Zlepšovanie di-solvovali kurz projektu „Zlepšovanie di-
gitálnych zručností seniorov“ v priesto-gitálnych zručností seniorov“ v priesto-
roch Základnej školy s materskou školou roch Základnej školy s materskou školou 
Slovanská.Slovanská.
Kurz trval v období päť týždňov (od Kurz trval v období päť týždňov (od 

25.4.2022 do 30.6.2022) v dĺžke 15 ho-25.4.2022 do 30.6.2022) v dĺžke 15 ho-
dín  pod vedením fundovaného ško-dín  pod vedením fundovaného ško-
liteľa Mgr. Jozefa Domanického. Pro-liteľa Mgr. Jozefa Domanického. Pro-
jekt bol ukončený záverečným testom  jekt bol ukončený záverečným testom  
a následným odovzdaním „Osvedčenia a následným odovzdaním „Osvedčenia 
o absolvovaní školenia v digitálnych o absolvovaní školenia v digitálnych 
zručnostiach seniorov“, ktoré bolo or-zručnostiach seniorov“, ktoré bolo or-
ganizované pod záštitou Ministerstva ganizované pod záštitou Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a infor-investícií, regionálneho rozvoja a infor-
mácií SR.mácií SR.
OO JDS a absolventi - seniori ďakujú  OO JDS a absolventi - seniori ďakujú  
MIRRI SR a za podporu primátorke MIRRI SR a za podporu primátorke 
mesta Kataríne Henekovej, vedúcej mesta Kataríne Henekovej, vedúcej 
oddelenia školstva a sociálnych vecí oddelenia školstva a sociálnych vecí 
MsÚ Daniele Gabrišovej a riaditeľke ZŠ MsÚ Daniele Gabrišovej a riaditeľke ZŠ 
s MŠ Slovanská Michaele Váňovej za s MŠ Slovanská Michaele Váňovej za 
poskytnutie priestoru na školenie a za-poskytnutie priestoru na školenie a za-
bezpečenie vždy odborne pripraveného  bezpečenie vždy odborne pripraveného  
a komunikatívneho školiteľa Jozefa Do-a komunikatívneho školiteľa Jozefa Do-
manického.manického.

Peter Farkaš, kronikár JDSPeter Farkaš, kronikár JDS

Zo života JDS: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov

Činnosť Jednoty dôchodcov Púchov a Horné Kočkovce

Okresná rada Slovenského zväzu zdra-Okresná rada Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých Ilava zorganizovala, votne postihnutých Ilava zorganizovala, 
pod patronátom starostu obce Ladce Ja-pod patronátom starostu obce Ladce Ja-
roslava Koyša, už 12. ročník športových roslava Koyša, už 12. ročník športových 
hier pre členov organizácie z priľahlých hier pre členov organizácie z priľahlých 
obcí i Púchova, ktoré odštartovali  obcí i Púchova, ktoré odštartovali  
v piatok 1. júla od ôsmej hodiny rannej v piatok 1. júla od ôsmej hodiny rannej 
v priestoroch športového areálu Ladce. v priestoroch športového areálu Ladce. 

Prítomní boli aj členovia ZO Sloven-Prítomní boli aj členovia ZO Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých ského zväzu zdravotne postihnutých 
Púchov (ďalej len SZZP), predseda Ján Púchov (ďalej len SZZP), predseda Ján 
Petro zároveň prevzal z rúk predsedu Petro zároveň prevzal z rúk predsedu 
Okresnej organizácie SZZP Ilava Ladisla-Okresnej organizácie SZZP Ilava Ladisla-
va Mazána putovný pohár, čo značí, že va Mazána putovný pohár, čo značí, že 
nasledujúci 13. ročník športových hier nasledujúci 13. ročník športových hier 
sa uskutoční pod patronátom ZO SZZP sa uskutoční pod patronátom ZO SZZP 

Púchov v Púchove. Na stretnutie boli Púchov v Púchove. Na stretnutie boli 
pozvaní aj primátor mesta Ilava Viktor pozvaní aj primátor mesta Ilava Viktor 
Wiedermann, primátorka mesta Púchov Wiedermann, primátorka mesta Púchov 
Katarína Heneková s manželom, zástup-Katarína Heneková s manželom, zástup-
ca primátora Dubnica nad Váhom To-ca primátora Dubnica nad Váhom To-
máš Truchlý a v zastúpení starostu obce máš Truchlý a v zastúpení starostu obce 
Ladce p. Koštialik.Ladce p. Koštialik.
Slnečné, avšak veľmi horúce počasie Slnečné, avšak veľmi horúce počasie 
prilákalo viacero aktívnych seniorov, prilákalo viacero aktívnych seniorov, 
ktorí predvídavo prišli vyzbrojení v klo-ktorí predvídavo prišli vyzbrojení v klo-
búkoch a šiltovkách, aby sa ochránili  búkoch a šiltovkách, aby sa ochránili  
a užili si dnešný deň v zdraví a pohode. a užili si dnešný deň v zdraví a pohode. 
Pripravené boli pre nich viaceré súťažné Pripravené boli pre nich viaceré súťažné 
disciplíny, v ktorých si mohli zmerať sily disciplíny, v ktorých si mohli zmerať sily 
so svojimi priateľmi a známymi: streľba so svojimi priateľmi a známymi: streľba 
zo vzduchovky (ženy a muži), trojboj – zo vzduchovky (ženy a muži), trojboj – 
kop na bránku (ženy a muži), hod do kop na bránku (ženy a muži), hod do 
koša (ženy a muži) a streľba z luku (ženy koša (ženy a muži) a streľba z luku (ženy 
a muži). Kop na bránku a hod do koša a muži). Kop na bránku a hod do koša 
absolvovali súťažiaci na umelom ihrisku absolvovali súťažiaci na umelom ihrisku 
v areáli, ostatné boli situované na ved-v areáli, ostatné boli situované na ved-
ľajšie „pomocné ihrisko“.ľajšie „pomocné ihrisko“.
Primátorka Katarína Heneková vyjadrila Primátorka Katarína Heneková vyjadrila 
podporu desiatim púchovským senio-podporu desiatim púchovským senio-
rom, ktorí si včera odniesli putovný po-rom, ktorí si včera odniesli putovný po-
hár zo športového podujatia a postupne hár zo športového podujatia a postupne 
tak môžu začať pripravovať nasledujúci tak môžu začať pripravovať nasledujúci 

ročník. ročník. „Prišla som našim seniorom po-„Prišla som našim seniorom po-
priať, aby sa im darilo, získali veľa športo-priať, aby sa im darilo, získali veľa športo-
vých úspechov, užili si pekný deň a hlavne, vých úspechov, užili si pekný deň a hlavne, 
aby to zvládli v dnešnom počasí,“ aby to zvládli v dnešnom počasí,“ uviedla uviedla 
Katarína Heneková. Katarína Heneková. 
Predseda Ján Petro neskrýval nadšenie, Predseda Ján Petro neskrýval nadšenie, 
s akým so svojím tímom prišiel na špor-s akým so svojím tímom prišiel na špor-
tové hry, a s cieľom získať ocenenia z ab-tové hry, a s cieľom získať ocenenia z ab-
solvovaných disciplín. solvovaných disciplín. „Samozrejme, že „Samozrejme, že 
nás to baví, a veríme, že aj budúcoročné nás to baví, a veríme, že aj budúcoročné 
hry budú ešte lepšie, pretože ich budeme hry budú ešte lepšie, pretože ich budeme 
organizovať my, v Púchove. Skúsenos-organizovať my, v Púchove. Skúsenos-
tí máme viacero už z predchádzajúcich tí máme viacero už z predchádzajúcich 
ročníkov, takže budeme mať z čoho čer-ročníkov, takže budeme mať z čoho čer-
pať tak, aby sme trinásty ročník pripravili pať tak, aby sme trinásty ročník pripravili 
najlepšie, ako budeme vedieť,“najlepšie, ako budeme vedieť,“ doplnil  doplnil 
Ján Petro. Športovci sa do jednotlivých Ján Petro. Športovci sa do jednotlivých 
disciplín registrovali priamo pred štar-disciplín registrovali priamo pred štar-
tom, aby tak mohli získať zručnosť ešte tom, aby tak mohli získať zručnosť ešte 
v niekoľkých pokusoch nanečisto. Tí, v niekoľkých pokusoch nanečisto. Tí, 
ktorí úspešne absolvovali svoju štafe-ktorí úspešne absolvovali svoju štafe-
tu, sa schovávali v tieni a odmenou pre tu, sa schovávali v tieni a odmenou pre 
všetkých bol už od rána rozvoniavajúci všetkých bol už od rána rozvoniavajúci 
guláš. Všetkým seniorom gratulujeme  guláš. Všetkým seniorom gratulujeme  
k úspechom a želáme im do nadchádza-k úspechom a želáme im do nadchádza-
júcich letných dní hlavne veľa zdravia  júcich letných dní hlavne veľa zdravia  
a energie!   a energie!   Laura KrošlákováLaura Krošláková

Výbor ZO JDS Púchov usporiadal dňa Výbor ZO JDS Púchov usporiadal dňa 
24.6.2022 vo svojom klube STRETNUTIE 24.6.2022 vo svojom klube STRETNUTIE 
JUBILANTOV. Stretnutie bolo s členmi, JUBILANTOV. Stretnutie bolo s členmi, 
ktorí mali životné jubileá 70 - 75 – 80  ktorí mali životné jubileá 70 - 75 – 80  

a 85 rokov v prvom polroku 2022: man-a 85 rokov v prvom polroku 2022: man-
želia Melicherovi, Šajdáková, Pivková, želia Melicherovi, Šajdáková, Pivková, 
Rojková a aj s najdlhším členstvom  Rojková a aj s najdlhším členstvom  
v ZO JDS Púchov: Kováčiková, Rumano-v ZO JDS Púchov: Kováčiková, Rumano-

vá, Švecková, Rapantová, Flašík, Cigánik vá, Švecková, Rapantová, Flašík, Cigánik 
a Kudlej.a Kudlej.
Dňa 25.6.2022 bolo 52 našich členov  Dňa 25.6.2022 bolo 52 našich členov  
v THERMALPARKU v Dunajskej Strede.v THERMALPARKU v Dunajskej Strede.

Dňa 6.7.2022 ZO JDS Púchov - Horné Dňa 6.7.2022 ZO JDS Púchov - Horné 
Kočkovce usporiadala športové hry  Kočkovce usporiadala športové hry  
v priestoroch areálu ZŠ. Zúčastnilo sa 33 v priestoroch areálu ZŠ. Zúčastnilo sa 33 
členov a do súťaženia v 5 disciplínach sa členov a do súťaženia v 5 disciplínach sa 
zapojili takmer všetci prítomní. Súťažilo zapojili takmer všetci prítomní. Súťažilo 
sa v netradičných disciplínach: v hode  sa v netradičných disciplínach: v hode  
s bagandžou, do kolkov, polenom, lop-s bagandžou, do kolkov, polenom, lop-
tou do koša a kop na bránku. Zapojili sa tou do koša a kop na bránku. Zapojili sa 
aj najstarší členovia, ako napr. Mária Hu-aj najstarší členovia, ako napr. Mária Hu-
decová. Najlepšími boli Emília Valacho-decová. Najlepšími boli Emília Valacho-
vá a Stanislav Gajdošík, ktorí získali po vá a Stanislav Gajdošík, ktorí získali po 
dve prvé miesta. Víťazom gratulujeme! dve prvé miesta. Víťazom gratulujeme! 
Po ukončení súťaže si účastníci pochut-Po ukončení súťaže si účastníci pochut-
nali na dobrom guláši.nali na dobrom guláši.
Dňa 7.7.2022 sa 10 našich členov ZO Dňa 7.7.2022 sa 10 našich členov ZO 
SZZP Púchov zúčastnilo 5.ročníka špor-SZZP Púchov zúčastnilo 5.ročníka špor-
tovej streľbe zo vzduchovky usporiada-tovej streľbe zo vzduchovky usporiada-
nej Okresnou radou SZZP Ilava v Hornej nej Okresnou radou SZZP Ilava v Hornej 
Porube v malebnom prostredí prírody Porube v malebnom prostredí prírody 
„na Otoči“. 1. cenu získala naša členka  „na Otoči“. 1. cenu získala naša členka  
I. Kováčiková - gratulujeme!I. Kováčiková - gratulujeme!

Peter Farkaš, kronikár JDSPeter Farkaš, kronikár JDS



kultúrakultúra 1111

Po krátkej pauze prišiel opäť čas 
na malé ohliadnutie za uplynulými 
rušnými mesiacmi v knižnici, ktoré 
sme strávili v spoločnosti žiakov  
z materských a základných škôl na 
literárnych hodinách a poznávacích 
exkurziách. 

Od apríla sme celkovo pripravili 33 lite-
rárnych hodín a zúčastnilo sa ich takmer 
550 mladších a starších študentov. Snažili 
sme sa pre deti vybrať zaujímavé témy, pri 
ktorých sa zabavili, uvoľnili a v neposled-
nom rade, získali nové vedomosti. 

Okrem čítania príbehov, povestí a rozprá-
vok, sme vymýšľali rôzne tvorivé aktivity, 
interaktívne hry a kvízy. 

Najžiadanejšou témou pre študentov zá-
kladných škôl boli povesti z Púchovskej do-
liny, ktoré sme v priebehu troch mesiacov 
pripravovali až deväťkrát. Na svoje si prišli 
aj deti z materských škôl. Tie si najviac obľú-
bili špeciálne literárne hodiny šité na mieru 
pre predškolákov a maľované čítanie, na 
ktorom sa mohli aspoň nachvíľu zahrať na 

malých ilustrátorov. 
Každá besiedka bola obohatená o ne-

tradičnú návštevu knižnice, kde sa deti 
mohli dozvedieť nielen veľa zaujímavostí 
o jej fungovaní, ale mohli sa aj zoznámiť  
s knižničným fondom, nájsť si svoje mies-
to na čítanie, poprípade pozrieť niektorú  
z atraktívnych knižných noviniek. 

Dúfame, že sme vďaka poznávacím ex-
kurziám a literárnym hodinám v deťoch 
vzbudili väčší záujem o literatúru a čítanie, 
a že sa do knižnice vrátia nielen počas let-
ných prázdnin, ale aj v novom školskom 
roku. Od septembra sa budeme tešiť na 
ďalších školákov, s ktorými sa zabavíme  
a strávime príjemný čas pri spoločných lite-
rárnych aktivitách. 

Počas letných prázdnin bude knižnica ot-
vorená v bežnom výpožičnom režime, teda 
každý pracovný deň od 8:00 hod. do 16:00 
hod. Všetkým čitateľom a návštevníkom 
knižnice prajeme krásne leto s dobrou kni-
hou vždy poruke! 

Mestská knižnica V. Roya 

Štvrťrok v mestskej knižnici plný literárnych aktivít

Zázraky
Akože zájsť do Púchova
dilemu mám malú
pricestovať vlakom, autom,
či plťou po Váhu?

Žiadnu z týchto možností
teraz nevybral som,
ale som sa rozhodol
urobiť to básňou:

Nie som práve typom,
čo kníhkupectvá lúpi,
no po dlhšom čase
jednu som si kúpil.

Objavil som knihu,
o zázrakoch bola.
Dva som si k nim pridal,
prvým bola včela.

Zázrak to je nepoznané
medzi nebom, zemou 
Keď najmenej čakáš,
on sa proste stane.

Včela trebárs v mede,
čo choroby lieči.
Stromy opeľuje,
úrodu nám žičí.

Kvôli peľu za kvetmi,
aj v kraj sveta letí.
„Nie je v tom tiež zázrak,
čo myslíte deti?“

Nepriateľa zdolá,
úľ úporne bráni.
Dá preto i život,
žihadla sa zbaví.

Naplniť poslanie,
priam zázračne stihne.
Načo iní majú roky,
má ona len týždne.

Pracuje vždy do úmoru,
sama seba zaprie.
Len vďaka nej mama,
medom vám chlieb natrie.

Krajší názov centru
nemohli ste vybrať,
keď jej výnimočnosť,
slúži vám za príklad.

A ktože sa skrýva
za zázrakom druhým?

On je v skutočnosti
absolútne prvým.

Je zázrak zázrakov!
Kto pýtate sa ma?
Sto zázrakov v jednom,
môže byť len mama.

Takouto peknou básňou sa zapojil do 
literárnej súťaže, ktorú usporiadalo CVČ 
Včielka pod názvom Medové motúzy po-
pod fúzy, pán Jozef Sedliak z Bratislavy.  
V tejto súťaži sme dali príležitosť dospe-
lým poetom prezentovať sa svojou tvor-
bou. Využilo to 25 umelcov, ktorí zaslali 
veľmi pekné príspevky lahodiace uchu i 
duši. Porota ocenila piatich básničkárov. 
Diplom a vecné ceny si zo slávnostného 
vyhodnotenia odniesli: Mária Streiche-
rová z Pezinka, Jozef Sedliak z Bratislavy, 
Dia Melničáková zo Sniny, Darina Milčová 
z Humenného a Adela Oravcová z Pe-
zinku. Oceneným, ale i všetkým zúčast-
neným srdečne ďakujeme za ich tvorbu  
a prajeme im veľa ďalších úspechov.

Dáša Illyová, CVČ

Verí nám Boh? Verí v nás?
Ako počuje zo Zeme hlas? Blahorečí?
Vníma naše zázraky?
Potrebuje občas od nás rozhrešiť?
Pre dobrého i zlého stále rovnaký
súka každému života niť.
Teší sa na naše narodenia pre Več-

nosť, 
alebo nás má naveky dosť?
Pozerá nádherný život na Zemi
s vierou

v možné láskyplné premeny?
Je šťastný, či nemá žiadne pocity? 

Hodnotí život prežitý?
Márnivé naše predstavy
o Bohu a Božskosti,
kým sa každý úlohy nezhostí, nedoz-

vie sa odpoveď.
Ó, Bože,
bez výhrad nás sebou veď!

Mária Streicherová 

Literárna súťaž CVČ „Medové motúzy popod fúzy“

Bez výhrad
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

6.
13.
20.
27.

18/30 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

JOGA V PARKU S FIT.me

st

Joga s Eliz s prvkami Vinyasy aj Hatha jogy. Lekciu vždy 
ukončíme meditáciou. Prihlasovanie: https://�tme.sk/rozvrh.

Vstupné: 6 €.

Vstupné: 6 €.

18/15 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

TABATA V PARKU S FIT.me
Joga s Ľubkou pre nadšencov Ashtanga jogy a tých, 
ktorí vyhľadávajú jemnejší, pomalší �ow. Prihlasovanie: 
https://�tme.sk/rozvrh. 

18/30 h, Europark pri Župnom dome/v príp. nečasu štúdio FIT.me na Rožáku

JOGA V PARKU S FIT.me
Intenzívny intervalový tréning, ktorý zrýchľuje meta-
bolizmus, spaľuje kalórie, buduje silu a kondíciu. Prihla-
sovanie: https://�tme.sk/rozvrh.  

Vstupné: 6 €.

8. 21/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón; vstupné: dobrovoľné

LETNÉ KINO: CLIMAX
Prvý letný �lm pod hviezdami tento rok, ktorý si môže-
te prísť vychutnať na našu terasu, bude muzikál či ta-
nečný horor Argentínskeho režiséra Gaspara Noé.

JÚL 2022

pi
a

9. 18/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné 3 €

STREETART PARK: KURZ HRANIA NA HANDPANso

V sérii podujatí STREETART PARK prinášame tentoraz 
kurz hrania na HANDPAN. Sadnite si s nami do parku 
pod lipy a nechajte sa unášať podmanivým zvukom. 

4.
11.
18.
25.

po

7.
14.
21.
28.

št

21/00 h, terasa knižnej kaviarne Podivný barón; vstupné: dobrovoľné
LETNÉ KINO: AMÉLIA Z MONTMARTRU

16.

so

Francúzsky �lm Amélia z Montmartru je plný pestrých
farieb, poézie, humoru a najmä lásky o čašníčke z Mont-
martru, ktorá sa rozhodne konať “neodolateľné” dobro.

20/00 h, Europark pri Župnom dome; vstupné 7 €
KONCERT V PARKU: český projekt FRANKIE &

23.

so THE DEADBEATS a nová slovenská kapelka NOV.

/komédia, dráma, rom./

/dráma, horor, tanečný/
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Noche Cubana Exclusiva Noche Cubana Exclusiva 
v Divadle Púchovv Divadle Púchov

Púchovská kultúra pripravuje v sobotu 3. 9. 2022 o 20.00 hod. netra-Púchovská kultúra pripravuje v sobotu 3. 9. 2022 o 20.00 hod. netra-
dičnú, exkluzívnu kubánsku noc: „Noche Cubana Exclusiva v Divadle dičnú, exkluzívnu kubánsku noc: „Noche Cubana Exclusiva v Divadle 
Púchov“.Púchov“.

Všetci, ktorí prídu na túto letnú párty dostanú už pri vstupe privítací Všetci, ktorí prídu na túto letnú párty dostanú už pri vstupe privítací 
kubánsky drink a ochutnajú zaujímavé gastronomické špeciality.kubánsky drink a ochutnajú zaujímavé gastronomické špeciality.

Pripravený je bohatý hudobno- tanečný a gastronomický program, Pripravený je bohatý hudobno- tanečný a gastronomický program, 
ktorý bude návštevníkov sprevádzať počas noci až do ranných hodín  ktorý bude návštevníkov sprevádzať počas noci až do ranných hodín  
v priestoroch celého divadla.v priestoroch celého divadla.

Predstavia sa nám mladé tanečnice z tanečnej skupiny: La Portella All Predstavia sa nám mladé tanečnice z tanečnej skupiny: La Portella All 
Stars so svojími ohnivými a vášnivými choreografiami. V rámci špeciál-Stars so svojími ohnivými a vášnivými choreografiami. V rámci špeciál-
neho programu sa budeme mať možnosť zapojiť do animácií a tanečnej neho programu sa budeme mať možnosť zapojiť do animácií a tanečnej 
show so skupinou Vivas Dance Group, ktorá nám predvedie ako sa má show so skupinou Vivas Dance Group, ktorá nám predvedie ako sa má 
tancovať v pravom latino-americkom štýle.tancovať v pravom latino-americkom štýle.

Hlavným hosťom programu bude 9 členná skupina Pura Esencia, ktorá Hlavným hosťom programu bude 9 členná skupina Pura Esencia, ktorá 
nás bude sprevádzať počas celého večera exkluzívnymi karibskými hu-nás bude sprevádzať počas celého večera exkluzívnymi karibskými hu-
dobnými rytmami.dobnými rytmami.

V rámci programu bude pre našich hostí vo foyery divadla a novootvo-V rámci programu bude pre našich hostí vo foyery divadla a novootvo-
renej divadelnej reštaurácií, pripravená kubánska kuchyňa, bar s mie-renej divadelnej reštaurácií, pripravená kubánska kuchyňa, bar s mie-
šanými drinkami a prezentáciou originálnych kubánskych cigár, ktoré šanými drinkami a prezentáciou originálnych kubánskych cigár, ktoré 
budeme počas celého večera fajčiť.budeme počas celého večera fajčiť.

Lístky na Kubánsku noc v divadle (Noche Cubana Exclusiva) si môže-Lístky na Kubánsku noc v divadle (Noche Cubana Exclusiva) si môže-
te kúpiť na www.kultura.puchov.sk, alebo v pokladni kina hodinu pred te kúpiť na www.kultura.puchov.sk, alebo v pokladni kina hodinu pred 
premietaním. premietaním. 

Cena vstupenky je 20€ v predpredaji a 25€ na mieste v deň konania Cena vstupenky je 20€ v predpredaji a 25€ na mieste v deň konania 
podujatia. Všetkých ktorý chcú zažiť túto ohnivú šou srdečne pozývame.podujatia. Všetkých ktorý chcú zažiť túto ohnivú šou srdečne pozývame.

Pavol Pivko, riaditeľ PK, s.r.o. Pavol Pivko, riaditeľ PK, s.r.o. 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PODUJATIACH WWW.KULTURA.PUCHOV.SK
A NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH.

PÚCHOVSKÉ KULTÚRNE 
LETO 2022

NEDEĽA 24.7. | PEŠIA ZÓNA | 19:30 H
HORNOSRNIANSKA DYCHOVKA 
KONCERT DYCHOVEJ HUDBY. VSTUP VOĽNÝ.

NEDEĽA 7.8. | PEŠIA ZÓNA | 19:30 H
ZUMBA S LENKOU
TANEČNÁ FITNESS HODINKA. VSTUP VOĽNÝ.

NEDEĽA 21.8. | AREÁL PRI VÁHU HORNÉ 
KOČKOVCE | 14:00 - 18:00 H
PÚCHOVSKÉ KOČKOVINY 
V HORNÝCH KOČKOVCIACH 
ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE PRE DETI A RODIČOV. 
HOSŤ DIVADLO JAJA Z BRATISLAVY, 
INFORMÁCIE NA OSOBITNOM PLAGÁTE. 
VSTUP VOĽNÝ.

SOBOTA 27.8. | PEŠIA ZÓNA | 19:30 H
SMOLA A HRUŠKY 
KONCERT SLOVENSKEJ HUDOBNEJ SKUPINY. 
VSTUP VOĽNÝ.

SOBOTA 20.8. | PEŠIA ZÓNA | OD 10:00 H
XXIII. PÚCHOVSKÝ JARMOK 
PROGRAM: DFS PÚCHOVČEK, DFS BIELA VODA, 
ZUŠ PÚCHOV, CVČ VČIELKA, FS VÁH, ĽH VÁH, 
HS PAVELČÁKOVCI, THE BACKWARDS, 
PETER CMORÍK  BAND

PRÁZDNINOVÉ LETNÉ TÁBORY
PRE DETI VO VEKU OD 6 DO 12 ROKOV: 
30.7.- 3.8.2022
TAJOMNÝ KĽÚČ, TÁBOR PLNÝ NEČAKANÝCH ZÁHAD, 
TAJOMSTIEV A PREKVAPENÍ.
15.8.-19.8.2022  
PES JEANA LABADIEHO, ROZPRÁVKOVO-DIVADELNÝ TÁBOR.
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Reštaurácia Púchovčan 
Menu: 5,00 €
Utorok: 12.7.
Polievka: Pohronská 
1. Pečená krkovička, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Hovädzia cigánska pečienka, ryža
Streda: 13.7.
Polievka: Šošovicová na kyslo  
so zemiakmi
1. Hovädzia roštenka so šunkou  
a nivou, tarhoňa
2. Morčacie ražniči, štuchané zemi-
aky s cibuľkou
Štvrtok:14.7.
Polievka: Kapustová s klobásou
1. Kurací stehenný steak, grilovaná 
zelenina s maslom/ryža
2. Bravčový závitok so slaninou  
a slivkou, slivková omáčka, ryža
Piatok: 15.7.
Polievka: Kalerábová
1. Špikované bravčové karé, kôprová 
omáčka, knedľa
2. Kuracie prsia Stroganov, ryža

Reštaurácia Hradisko 
Menu: od 5,00 €
Utorok: 12.7. 
Polievka: Tekvicová s opekaným  
chlebom, chlieb 
1. Kuracie soté so zeleninou, ryža
2. Zemiaková baba s krúpami  
a údeným mäsom, zakysanka
3. Prírodný kurací plátok, dusená 

ryža/zemiakové krokety
Streda: 13.7. 
Polievka: Slepačia s rezancami 
1. Vyprážaná bravčová krkovica,  
zemiaková kaša, kyslá uhorka 
2. Dusená anglická zelenina, varené 
zemiaky, volské oko
3. Prírodný kurací plátok, dusená 
ryža/zemiakové krokety
Štvrtok: 14.7. 
Polievka: Hrachová s údeným 
mäsom, chlieb 
1. Bravčové soté v zemiakovej 
placke 
2. Špagety boloňské s hovädzím 
mäsom, strúhaný syr
3. Prírodný kurací plátok, dusená 
ryža/zemiakové krokety
Piatok: 15.7. 
Polievka: Paradajková s cestovinou  
a syrom, chlieb
1. Vyprážané rybie filé, varené  
zemiaky, jogurtovo-citrónový 
dresing
2. Pečené tvarohové buchty
3. Prírodný kurací plátok, dusená 
ryža/zemiakové krokety
4. Pizza – podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
Menu od 5,90 €
Utorok: 12.7.
Kelová s haluškami   
Tagliatelle s kuracím mäskom  
a šampiňónovou omáčkou   
Partizánske rebierko,strapačky   

Tibet: Bravčové mäsko manchurian, 
vajíčková ryža basmati 
Streda: 13.7.
Hrachová s párkom, chlieb   
Caesar šalát s kuracím mäskom,  
chlebové krutóny  
Hovädzia sviečková na smotane, 
knedľa  
India: Maslové kuracie mäsko masa-
la, cesnakový chlieb Naan, miešaný 
zel. šalát 
Štvrtok: 14.7.
Zeleninová s rajbaničkou  
Palacinky s nutelou/džemom, šľa-
hačka, toping  
Kurací rezeň vyprážaný, varené  
zemiaky, paradajkový šalát s cibuľk-
ou  
Tibet: Bravčové mäsko s fazuľkou  
a čili omáčkou, hakka špagety 
Piatok: 15.7.
Kapustnica s hubami, chlieb   
Bryndzové pirohy s kyslou smota-
nou a slaninkou  
Mäsko 2 farieb ( kur. / br.), pečené 
zemiaky,  kapustový šalát s mrkvou  
India: Kuracia tikka rolka, zeleninový 
šalát, koriandrové chutney  

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 € 
Utorok: 12.7.
Polievka: Maďarská gulášová 
polievka 
Slepačí vývar s knedličkami 
1. Kuracia roláda so zeleninou,  

zemiakové krokety 
2. Bravčové pliecko špikované, ryža 
3. Bryndzové halušky so slaninkou 
Streda: 13.7.
Polievka: Frankfurtská polievka 
Slepačí vývar so zeleninou a rezan-
cami 
1. Kuracie prsia na ihle so zeleninou, 
dusená ryža 
2. Domáci karbonátok, zemiakový 
šalát 
3. Talianske cestoviny s grilovanou 
zeleninou 
Štvrtok: 14.7.
Polievka: Hrachová polievka  
s krutónmi
Hovädzí vývar na spôsob cesnačky 
1. Grilované kuracie stehno, červená 
kapusta, parená knedľa 
2. Mäsové guľky v paradajkovej 
omáčke, zemiaková kaša 
3. Čerstvý zeleninový šalát s vajíč-
kom a tuniakom 
Piatok: 15.7.
Polievka: Zeleninová polievka 
Slepačí vývar s celestínskymi  
rezancami 
1. Kuracie prsia ,,WOUK“, curry ryža 
2. Mexický guláš, tarhoňa 
3. Palacinky s ovocím a čokoládou 

Špecialita na tento týždeň:
1. Zemiakové placičky s par-
mezánom, jelenie ragú 
2. Hríbové Arborio rizoto so syrom 
Grana padano

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 
OKULIAREOKULIARE

75€€LEN

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11, BUDOVA PAMÄTNEJ FARY 

PÚCHOV 
PUCHOV@DROPTIC.SK 0915 378 744

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA

  OPTIKADROPTIK  OPTIKADROPTIK
     DR.OPTIK_SK                          DR.OPTIK_SK                         

WWW.DROPTIC.SK WWW.DROPTIC.SK                         
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So začiatkom prázdnin privítali  
1. júla 2022 členovia Mládežníckeho 
parlamentu mesta Púchov svojich 
priateľov z Domu dětí a mládeže  
z Kyjova s vedúcou Lucii Pavlíčkovou, 
v rámci mládežníckej výmeny pro-
gramu Erazmus +, ktorý administruje 
Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, 
Národný inštitút vzdelávania a mlá-
deže - sekcia Mládež pre mladých 
ľudí, s názvom Hlas mládeže. Riadi-
teľka Centra voľného času Včielka 
Alena Strýčková spolu s tímom mlá-
dežníckeho parlamentu pripravili za-
ujímavý a na zážitky bohatý desaťd-
ňový program pre svojich partnerov 
z Kyjova, aby tak vytvorili prepojenia 
medzi mládežníckymi tímami a vy-
menili si svoje skúsenosti.

Všetkých aktívnych mladých ľudí 
privítala v priestoroch Župného 
domu primátorka mesta Katarína He-
neková, po ktorom nasledovala voľná 
diskusia nad aktuálnou situáciou  
v samosprávach a možnostiach vy-
lepšenia niektorých mechanizmov. 

Po úvodnom slove riaditeľky CVČ 
Aleny Strýčkovej pokračoval program 
slávnostného prijatia mládežníkov 
krátkym hudobným vystúpením Bro-
nislavy Riljakovej, po ktorej sa slova 
ujala primátorka mesta Katarína He-
neková. Neskrývala nadšenie, že po 
roku opäť vítame v Púchove aktívnu 
mládež, tentokrát spoza hraníc -  
z Kyjova, ktorým predstavila priesto-
ry, v ktorých sa nachádzajú a vyjadrila 
svoj pohľad na význam mládežníc-
keho parlamentu v Púchove, o čom 
svedčí viacero viditeľných výsledkov 

v meste - či už pomoc počas nepriaz-
nivej pandemickej situácie s rozvo-
zom nákupov pre ohrozené skupiny 
občanov, realizácia projektu HAU 
PARK a ďalšie projekty a pomoci, za 
čo im poďakovala a doplnila, že i to 
môžu byť skúsenosti, ktoré si navzá-
jom odovzdajú a zhodnotia, naučia 
sa zase niečo nové. 

Doposiaľ spolu mládežníci absol-
vovali výstup na Holíš, otvorenie 
Púchovského kultúrneho leta, na-
vštívili Salaš v Nimnici, vyskúšali 
si Escape Room a zoznamovali sa  
s mestom Púchov, v čom budú pokra-
čovať i v nasledujúcich dňoch. Už vo 
štvrtok 7. júla ste ich mohli stretnúť v 
uliciach Púchova, kde budú v tímoch 
robiť dotazníkový prieskum o tom, 
ako občania mesta vnímajú pôsobe-
nie mládežníckeho parlamentu, ich 
aktivity, význam. V piatok sa spoloč-
ne vydajú na jednodňový výlet do 
Kyjova, kde ich privíta starosta mesta 
Kyjov a o rovnaký dotazníkový prie-
skum sa pokúsia aj za hranicami, aby 
tak zmapovali situáciu v oboch sa-
mosprávach, čo povedie k následnej 
komparácii a štúdii, ktorú odovzdajú 
mestu Púchov. 

A čo na tento projekt hovorí predse-
da Mládežníckeho parlamentu mesta 
Púchov, Jakub Naňák? „Jednoznačne 
je naším cieľom vymeniť si skúse-
nosti a poznatky, ktoré by sme mohli 
neskôr pretaviť do našej činnosti,  
a zase naopak, odovzdať niečo svo-
jim partnerom z Českej republiky, čo 
možno využijú vo svojej práci aj oni.“

Za Dům dětí a mládeže z Kyjova sa 

vyjadril Erik Veverka, ktorý doplnil: 
„Očakávam od tejto výmeny nové sk-
úsenosti a kontakty, pretože je dôle-
žité prepájať medzi sebou mladých 
ľudí, ako v rámci republiky, tak i Eu-
rópy, a je to pre nás dôležité aj z po-
hľadu fungovania našich parlamen-
tov, kde sa nájdu rozdielne aspekty  
a v týchto hľadať tie zaujímavosti.“

Aktívna kyjovská a púchovská mlá-
dež má každý deň nabitý progra-
mom, v ktorom sa vzdelávajú, i zabá-
vajú, a nie je tomu ani dnes, kedy sa 
už po obedňajšej prestávke opäť vrá-
tili do priestorov Župného domu, kde 
navštívili literárnu kaviareň Podivný 
barón a Múzeum púchovskej kultúry, 
neskôr mali pripravenú outdoorovú 

hru s názvom Totalita, ktorej myšlien-
kou je pochopiť minulý režim a dôjsť 
až k revolúcii. Podarí sa im to? 

Desaťdňovým výmenným progra-
mom však spolupráca s kyjovskou 
mládežou nekončí, už teraz je naplá-
nované stretnutie v druhej polovici 
augusta, kedy spoločne, a veľkolepo, 
zavŕšia tohtoročné letné prázdniny,  
a vy budete môcť byť pri tom. 

V mene primátorky ďakujeme za 
ďalšie podnetné dopoludnie s mla-
dými ľuďmi, ktorí majú čo ponúknuť 
a sú odhodlaní dosahovať svoje sta-
novené ciele, za hudobný vstup ďa-
kujeme Bronislave Riljakovej.                                  

Laura Krošláková

Projekt HLAS MLÁDEŽE spojil mládež z Púchova a Kyjova

V rámci program EÚ pre vzdeláva-
nie, odbornú prípravu, mládež a šport 
Erasmus+ sa Spojená škola, Špor-
tovcov 1461/17, Púchov zapojila do 
projektu s názvom PODAJ MI RUKU. 
Partnerskou školou je Mateřská škola, 
základní škola a střední škola Slezské 
diakonie z Českej republiky. 

Cieľom projektu je vzájomná vý-
mena skúseností pedagogických 
zamestnancov pri vzdelávaní žiakov 
so zdravotným znevýhodnením –  
s mentálnym postihnutím a s auti-

zmom a inými pervazivnými vývinový-
mi poruchami, oboznámenie pedagó-
gov z partnerskej školy s používanými 
pomôckami na vyučovaní a s inovatív-
nymi technikami a metódami v našej 
škole. V prvom projektovom stretnutí  
v dňoch 6.4. - 8.4.2022 Spojenú školu  
v projektovej aktivite s názvom „My vás 
naučíme“ navštívilo 6 pedagogických 
zamestnancov z Čiech. 

Prvý deň stretnutia sa pedagógovia  
z partnerskej školy oboznámili so sys-
témom vzdelávania v Spojenej škole 

a s aktivitami školy. Následne pokra-
čovali prehliadkou priestorov a areálu 
školy. Súčasťou programu bolo aj po-
znávanie mesta Púchov. 

Cieľom druhého dňa bola ukážka 
pomôcok a učebných materiálov po-
užívaných v škole, využívanie Teach 
programu vo vzdelávaní žiakov s au-
tizmom a inými pervazivnými vývino-
vými poruchami, inovatívnych metód 
v procese vzdelávania – prvky apliko-
vanej behaviorálnej analýzy a bazá-
lnej stimulácie, workshop pomôcok  
a učebných materiálov používaných 
pri technike splývavého čítania SFU-
MATO. Stretnutie pokračovalo v po-
znávaní kultúry a histórie regiónu 
návštevou Trenčianskeho hradu a his-
torickej časti mesta Trenčín.

Program posledného dňa bol zame-
raný na kreatívne aktivity s keramikou, 
ktoré pedagógovia školy využívajú pri 
práci so žiakmi. V súlade s programom 
projektu sa uskutočnilo v dňoch 24.5. 
- 26.5.2022 stretnutie v partnerskej 
škole – Mateřská škola, základní škola 
a střední škola Slezké diakonie v Českej 
republike. Pedagogickí zamestnanci 

zo Spojenej školy navštívili školu v Čes-
kom Tešíne a v Karvinej.

Stretnutie začalo zoznámením sa so 
štruktúrou školy a vzdelávacími akti-
vitami v strednej škole a popoludní 
nasledovala prehliadka školy v eloko-
vanom pracovisku – materská a zá-
kladná škola v Českom Tešíne. Súčas-
ťou programu bolo aj poznávanie 
mesta Český Tešín a historickej časti 
Cieszyna. Nasledujúci deň sa usku-
točnila prehliadka školy v Karvinej. 
Pedagogickí zamestnanci sa zoznámili 
so štruktúrou vzdelávania a s posky-
tovanými podpornými opatreniami. 
Pedagogickí zamestnanci partnerskej 
školy si pripravili zážitkovú vyučovaciu 
hodinu a workshop Snoezelene – vyu-
žitie snoezelenových pomôcok. Popo-
ludnie bolo zamerané na spoznávanie 
regiónu a kultúry mesta Karviná. 

Posledný deň sa pedagogickí za-
mestnanci aktívne zúčastnili ranného 
kruhu a muzikoterapie. Projektové 
stretnutie bolo ukončené vyhodno-
tením stretnutia a návrhmi možnosti 
ďalšej spolupráce.

Ivana Lašová 

Medzinárodný projekt Erasmus+: PODAJ MI RUKU
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Talenty a vedomosti využité napl-
no

Výučbový program Smartbooks, kto-
rý sme v škole začali používať počas 
dištančného vyučovania, žiakov zaujal 
natoľko, že sa s jeho pomocou pripra-
vovali na vyučovanie aj po návrate do 
školy. O tom, že sa to oplatilo sa pre-
svedčili viacerí naši žiaci, ktorí boli na 
základe svojich „smartbooksových“ 
aktivít pozvaní na celoslovenské finá-
le do Žiliny, aby si v riešení úloh zme-
rali sily so žiakmi z celého Slovenska. 
Nakoniec sa celkovým slovenským 
víťazom vo svojej kategórii stal Hugo 
Maria Bersihand, žiak 7.A, výborné 
2.miesto a 3.miesta vo svojich kategó-
riách obsadili Samuel Horváth z 8.A, 
Anetka Horváthová z 6.A, Dorotka 
Mária Dutková z 4.A. Vo vedomostiach 
žiaci nezaostávali ani v predmetových 
olympiádach, úspešnou riešiteľkou 
krajského kola sa stala Katarína Rudin-
cová z 8.A, Martin Janíček z 9.A, víťaz 
okresného kola, našu školu úspešne re-
prezentoval v krajskom kole fyzikálnej 
olympiády. Eliana Šerá zo 6.A vyhrala 
okresné kolo anglickej olympiády, na 
3.mieste sa umiestnil Adam Janík z 9.A. 
Aktívne a s výbornými výsledkami sme 
sa zúčastnili matematických súťaží –  
v Pytagoriáde výborné 1.miesto získal 
Janko Láncoš z 3.A a 2.miesto Hugo 
Maria Bersihand zo 7.A, v matematickej 
olympiáde sa darilo Damianovi Rebrovi 
zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. 
V celoslovenských súťažiach Klokan  
a Klokanko výborné výsledky dosiahli 
Simonka Šedivá z 2.A, Renée Verona 
Pobežalová z 2.A, Sára Rebrová zo 4.A, 
a Hugo Maria Bersihand zo 7.A. Úspešní 
sme boli aj v súťaži v anglickom jazyku 
- Englishstar a informatickej súťaži iBo-
bor, najlepší výkon podali Sára Rebrová 
zo 4.A a Šimon Škrabko zo 6.A. Popri 
vedomostiach naši žiaci nezabudli roz-
víjať svoje talenty. Naprieč viacerými 
ročníkmi sa tento rok stretli talentova-
ní recitátori, ktorí nielen talent majú, 

ale usilovne pracujú na svojom rozvoji  
a svojimi výkonmi vytvárajú pre po-
slucháčov umelecký zážitok. Predsta-
vili sa vo viacerých recitačných súťaži-
ach. Krásne umiestnenia sme dosiahli  
v Hviezdoslavovom Kubíne s 1. mie-
stom Anetky Horváthovej zo 6.A a 2. 
miestom Martina Janíčka z 9.A. Anetka 
Horváthová v celoslovenskom kole re-
citačnej súťaže Dilongova Trstená, kde 
sa stretla aj so známym slovenským 
hercom Lukášom Latinákom, získala 
taktiež 1.miesto. Najvyššie umiestnenia 
rozdávala našim recitátorom aj porota 
celoslovenského kola recitačnej súťaže 
A Slovo bolo u Boha. 1. miesto získala 
Klára Muráriková zo 4.A, 2.miesto Mar-
tin Janíček z 9.A. Ocenenie si prevzali  
z rúk známeho slovenského herca a re-
citátora Jozefa Šimonoviča.

Spolupráca v rámci zahraničných 
projektov

V tomto školskom roku sme úspešne 
pokračovali v školeniach o využíva-
ní a uplatňovaní životných zručností. 
Mapovanie potrieb žiakov našej ško-
ly sa uskutočnilo na jar pod vedením 
doktora Baranyaia. Získané skúsenosti 
prepájame s projektom Nurture, na 
ktorom sa podieľame v spolupráci so 
zahraničnými lektormi z Veľkej Británie. 
Zameraný je na vytváranie priaznivého 
školského prostredia a odštartujeme 
ho v novom školskom roku. Nový škol-
ský rok začne aj zmenou vo vyučovaní 
– na prvom stupni pribudne od prvé-
ho ročníka pre žiakov možnosť učiť sa 
popri angličtine aj druhý cudzí jazyk, 
nemčinu. Vyučovanie bude nepovinné, 
vedené hravou formou a pre žiakov vy-
tvára príležitosť rozvíjať svoje jazykové 
kompetencie. Vytvorila sa nám príleži-
tosť aj na spoluprácu so základnou ško-
lou v Šibeniku, v Chorvátsku, na ktorú 
sa veľmi tešíme. 

Učenie nielen z učebníc
Projekty a vyučovanie nie len z učeb-

níc podporili viaceré zaujímavé besedy 
a workshopy s hosťami – či už to bol 

projekt Mladý podnikavec, pracovníci 
Slovenskej sporiteľne, predstavenie 
technológií zo Spojenej školy Jána 
Bosca a prednostu okresného úradu, 
zážitkové vyučovanie (Deň jazykov, 
Karneval svätých, príprava dezertu na 
hodine nemeckého jazyka, zážitkové 
hodiny náboženstva), exkurzie do Ni-
try, Atlantisu v Leviciach, Jaslovských 
Bohuníc. V rámci cudzích jazykov ži-
aci 9.ročníka strávili 3-dňový výlet vo 
Viedni, prepojený s exkurziou. Popri vy-
učovaní aktivity pre žiakov pokračovali 
programom v školskej knižnici, žiaci si 
zdokonaľovali vedomosti cez projekt 
Spolu múdrejší. Mladší žiaci absolvova-
li korčuliarsky výcvik, nezabudnuteľnú 
„školu v prírode“, všetci žiaci si oddýchli 
na rôznych zážitkových koncoročných 
školských výletoch. Rozvíjali sme aj 
zmysel žiakov pre spoločné dobro – ba-
líčkami pre seniorov v rámci projektu 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od to-
pánok, vecnou zbierkou pre detský do-
mov, spoločnými vystúpeniami pri rôz-
nych mestských akciách, žiaci ochotne 
pomáhali pri zápise nových prváčikov, 
organizovaní MDD pre materskú ško-
lu, na stanoviskách počas Dňa rodiny, 
deviataci zorganizovali program k pa-
sovaniu prvákov. Do vyučovania sme 
zapojili aj našich rodičov, ktorí s chuťou 

predstavili žiakom lekárske povolanie, 
pripravili si prednášky v rámci sexuá-
lnej výchovy, prvej pomoci, vytvorili 
zážitkové triednické hodiny, a v ne-
poslednom rade pomohli hlasovaním 
v rámci projektu Športová akadémia 
Mateja Tótha, kde sme získali takmer 
8500 hlasov. Príjemnú atmosféru našej 
školy a aj výborné výsledky v hodno-
tení agentúry INEKO sme predstavili  
v relácii Lupa rádia Lumen. Pre žiakov aj 
učiteľov sme pripravili pravidelné for-
mačné duchovné cvičenia uprostred 
kysuckej prírody v Oščadnici a v po-
kojnom prostredí nimnických kúpeľov. 
Zamestnanci si cez Adopciu na diaľku 
adoptovali dievčatko z Ugandy, ktoré 
pravidelne finančne podporujú. V máji 
otec biskup ocenil za našu školu žiaka 
Martina Janíčka z 9.A za jeho študijné 
výsledky a reprezentáciu školy. Ocene-
nie si z rúk púchovskej primátorky pre-
vzali pri príležitosti Dňa učiteľov aj naše 
pani učiteľky – Mgr. Katarína Huťová, 
Mgr. Mária Jašurdová, PhD. a Mgr. An-
drea Poláčková z materskej školy. Pre-
žili sme školský rok bohatý na zážitky, 
vedomosti a skúsenosti a všetci sa te-
šíme na letný prázdninový oddych, aby 
sme načerpali sily do nových projektov, 
výziev a aktivít.

ZŠ s MŠ sv. Margity 

Aký bol školský rok v ZŠ s MŠ sv. Margity?

„Čas večný pohyb je,
jak zvonár denne bije,
pár taktov na rozlúčenie,
a prv, než dokončí spev  
svojej melódie,
my tiež sa rozlúčime...“

To sú aktuálne verše básnika J. Lenka 
platné pre žiakov, ktorí končia školskú 
dochádzku v tomto šk. r. 2021/22. Tex-
tom sa chcem s vďakou prihovoriť k 
pedagogickému zboru v Základnej cir-
kevnej škole v Púchove pod vedením 
pani riaditeľky Ľubice Mišíkovej.

Rodičia rok čo rok vyprevádzali svoje 
deti s istotou, že v škole bude rásť ich 
vedomostná úroveň, že ich triedne 
kolektívy budú strážené a zároveň sa 
bude cibriť aj ich charakter v súlade 
s dôstojnosťou, aká patrí postup-

ne dospievajúcim deťom a mládeži. 
Dôkazom sú ich výsledky v rôznych 
súťažiach matematických, fyzikálnych, 
chemických olympiád, v umeleckom 
prednese Hviezdoslavovho Kubína,  
v súťaži a Slovo bolo u Boha a v iných 
súťažiach. Výsledky sú svedectvom 
tvorivého a zodpovedného prístupu 
a taktu pedagogických pracovníkov 
k príprave na vyučovanie a k jednotli-
vým súťažiam.

Vážená pani riaditeľka! Vážená tried-
na pani učiteľka Huťová! Vážený peda-
gogický zbor! My rodičia a starí rodičia, 
Vám úprimne ďakujeme za Váš tvori-
vý a trpezlivý prístup k našim deťom, 
želáme Vám, aby odozva výsledkov 
nadväzovala na prácu, ktorá Vás čaká  
v nasledujúcich rokoch.

H. Slavíková

Rozlúčka so ZŠ sv. Margity Základná škola s materskou školou, 
Slovanská 330/23, 020 14 Púchov 

Kontakt: tel. č. 042/4677749, e-mail: 
slovanska23@gmail.com

Webové sídlo: www.zsslovanpu.
edupage.org

V súlade s § 6 ods. 1 zákona  
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov informujeme o voľnom 
pracovnom mieste:

Kategória voľného pracovného 
miesta: ekonóm/ekonómka roz-
počtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady: stredo-
školské vzdelanie ukončené maturi-
tou

Požadované doklady: žiadosť  
o prijatie do zamestnania, profesijný 
životopis, doklady o dosiahnutom 
ukončenom vzdelaní, súhlas so spra-

covaním osobných údajov
Termín nástupu: možný ihneď
Pracovný čas: od 7,00 hod do 15,00 

hod
Platové zaradenie: Funkčný plat je 

stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. 
Žiadosti o prijatie do zamestnania 

spolu s požadovanými dokladmi 
doručte na adresu: Základná škola  
s materskou školou, Slovanská 
330/23, 020 14 Púchov alebo elektro-
nicky: slovanska23@gmail.com.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
nepozvať na osobný pohovor tých 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú po-
žadované podmienky. Uchádzači 
spĺňajúci predpoklady budú pozvaní 
na osobný pohovor pred výberovú 
komisiu elektronicky, prípadne tele-
fonicky.

Michaela Váňová, riaditeľka

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka 
rozpočtovej organizácie
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ZŠ Mládežnícka na exkurzii v tábore Osvienčim
Dňa 23. 6. 2022 sa žiaci z tried 9.A, 9.B, 9.C na ZŠ Dňa 23. 6. 2022 sa žiaci z tried 9.A, 9.B, 9.C na ZŠ 

Mladežníckej zúčastnili exkurzie do Osvienčimu  Mladežníckej zúčastnili exkurzie do Osvienčimu  
a Krakowa. Exkurziu do bývalého koncentračného a Krakowa. Exkurziu do bývalého koncentračného 
tábora Auschwitz-Birkenau by mal absolvovať asi tábora Auschwitz-Birkenau by mal absolvovať asi 
úplne každý. Až tam si totiž človek uvedomí, že mno-úplne každý. Až tam si totiž človek uvedomí, že mno-
hokrát rieši úplné malichernosti. Skutočné ľudské hokrát rieši úplné malichernosti. Skutočné ľudské 
utrpenie sa odohrávalo práve tu. Zo všetkých kútov, utrpenie sa odohrávalo práve tu. Zo všetkých kútov, 
zo všetkých stien na Vás dýcha úzkosť, bolesť, ne-zo všetkých stien na Vás dýcha úzkosť, bolesť, ne-
predstaviteľná hrôza. Atmosféra strachu a desu je tu predstaviteľná hrôza. Atmosféra strachu a desu je tu 
stále aj po toľkých rokoch až hrozivo živá. Až tu člo-stále aj po toľkých rokoch až hrozivo živá. Až tu člo-
vek pochopí, aké šťastie naša generácia vlastne má.vek pochopí, aké šťastie naša generácia vlastne má.

Zaujímavá bola aj návšteva historického mesta Kra-Zaujímavá bola aj návšteva historického mesta Kra-
kow, s mnohými pamiatkami. Návštevu mesta sme kow, s mnohými pamiatkami. Návštevu mesta sme 
začali pri známom drakovi, ktorého podľa legendy začali pri známom drakovi, ktorého podľa legendy 
zabil rytier Krak. Pokračovali sme na hrad Wawel, zabil rytier Krak. Pokračovali sme na hrad Wawel, 
miesto korunovácií poľských kráľov, navštivili ka-miesto korunovácií poľských kráľov, navštivili ka-
tedrálu sv. Stanislava a sv. Václava a videli aj najväčší tedrálu sv. Stanislava a sv. Václava a videli aj najväčší 
zvon v Poľsku Zigmund. Do centra mesta sme sa do-zvon v Poľsku Zigmund. Do centra mesta sme sa do-
stali najstaršou ulicou Gródzka, ktorá nás doviedla na stali najstaršou ulicou Gródzka, ktorá nás doviedla na 
najväčšie námestie v strednej Európe. Dominuje mu najväčšie námestie v strednej Európe. Dominuje mu 
slávna Sukiennica, kde sa v minulosti obchodovalo slávna Sukiennica, kde sa v minulosti obchodovalo 
so súknom. Zážitkov a spomienok bolo skutočne so súknom. Zážitkov a spomienok bolo skutočne 
mnoho. Ku koncu dňa sme boli nesmierne unavení, mnoho. Ku koncu dňa sme boli nesmierne unavení, 
no šťastní z toho, čo všetko sme videli.no šťastní z toho, čo všetko sme videli.

Lukáš Hamár, 9.B ZŠ MládežníckaLukáš Hamár, 9.B ZŠ Mládežnícka

UPOZORNENIE PRE MOTORISTICKÚ VEREJNOSŤUPOZORNENIE PRE MOTORISTICKÚ VEREJNOSŤ
Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú 
verejnosť, že tri víkendy po sebe v dňoch 16.07. – 17.07.2022 a 23.07. – verejnosť, že tri víkendy po sebe v dňoch 16.07. – 17.07.2022 a 23.07. – 
24.07.2022 v čase od 07.30 hod. do 18.00 hod. dôjde k úplnej uzávierke cesty 24.07.2022 v čase od 07.30 hod. do 18.00 hod. dôjde k úplnej uzávierke cesty 
II/507 v km 179,370 až 183,900. Uzávierka cesty bude od Nimnice časť Kúpele, II/507 v km 179,370 až 183,900. Uzávierka cesty bude od Nimnice časť Kúpele, 
okr. Púchov, po Udiču, okr. Považská Bystrica, z dôvodu výrubu stromov okr. Púchov, po Udiču, okr. Považská Bystrica, z dôvodu výrubu stromov 

nad touto cestnou komunikáciou. Doprava bude vedená po vyznačenej nad touto cestnou komunikáciou. Doprava bude vedená po vyznačenej 
obchádzkovej trase po cestách II/507, II/517, I/61 a I/49 v rámci okr. Považská obchádzkovej trase po cestách II/507, II/517, I/61 a I/49 v rámci okr. Považská 
Bystrica a Púchov. Vzhľadom k uvedenému žiadame motoristickú verejnosť, Bystrica a Púchov. Vzhľadom k uvedenému žiadame motoristickú verejnosť, 
aby sledovali a rešpektovali dočasné dopravné značenie. Záchranným zložkám aby sledovali a rešpektovali dočasné dopravné značenie. Záchranným zložkám 
bude umožnený prejazd aj v čase uzávierky. bude umožnený prejazd aj v čase uzávierky. 

KR PZ v TrenčíneKR PZ v Trenčíne
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V dňoch 21. – 26. júna sa v chorvátskom meste 
Zadar konali XVII. majstrovstvá Európy v mažoret-
kovom športe. 

Basketbalovú športovú halu Višnjik zaplnilo viac 
ako 4000 mažoretiek z celej Európy. Tie odštarto-
vali šesťdňovú prehliadku úžasných choreogra-
fií, elegantných kostýmov, krásnych mažoretiek  
i dychberúcich akrobatických kúskov hodnote-
ných porotcami z trinástich krajín. Európa sa po-
chválila tým najlepším, čo v mažoretkovom športe 
má. Súťažilo 95 súborov z desiatich európskych 
krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, 
Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Srbsko, Slovensko, 
Slovinsko a Ukrajina). 

Po dlhej nedobrovoľnej prestávke aj náš súbor 
opäť naplno prežíval nezabudnuteľné športové 
emócie. O to viac, že splnili, čo sa od nich čakalo a 
opäť ukázali, že patria k slovenskej špičke. NELLY 
získali krásne umiestnenia. V kategórii sólo pom 
pom junior Veronika Kuchtová získala spomedzi 
24 konkurentiek krásne siedme miesto, takisto 
siedme boli mini pom pom junior spomedzi 21 
súťažných zoskupení. Trio junior pom pom (V. 
Kuch tová, N. Mikovičová, N. Pšenková) sa vo svo-
jej kategórii umiestnili na 4. mieste. Veľké pódi-
ové choreografie taktiež žiarili na udeľovaní naj-
vyšších ocenení – juniorky na šiestom a seniorky 
na piatom mieste, pričom juniorky boli najvyššie 
umiestneným slovenským súborom v tejto ka-
tegórii. Trio senior pom pom (P. Karasová, V. Vo-

záriková, H. Rosinová) sa môžu pýšiť 4. miestom  
a vytúžené medaily pre 2. vicemajsterky Európy si 
odniesli dievčatá z mini senior pom pom. 

Všetkým nám tiekli slzy od dojatia pri pohľade 
na šťastné tváre našich ocenených dievčat. Bla-
hoželáme ku krásnym výkonom a ďakujeme za 
úspešnú reprezentáciu nielen nášho súboru, Cen-
tra voľného času a mesta, ale aj Slovenska. Ďaku-
jeme aj všetkým, ktorí nás povzbudzovali a pod-
porovali, či už osobne, alebo pri sledovaní online 
streamu. Sme hrdí na naše talentované šikovné 
trénerky Veroniku Vozárikovú, Adrianu Kučerovú, 
Ľudku Kvaššayovú, Dominiku Žabkovú a Ninu 
Kutejovú, ktoré pripravovali choreografie a usi-
lovne trénovali s dievčatami na tieto majstrovstvá  
a veľké ĎAKUJEME patrí manažérke súboru Taťja-
ne Brozákovej za organizáciu a bezchybný prie-
beh celého nášho pobytu v Zadare. Ďakujeme!            
                   CVČ Púchov 

NELLY na majstrovstvách Európy v Zadare
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Plávanie

Kolotoč majstrovstiev Slovenska  
v plávaní po starších žiakoch, ktorí nás 
úspešne reprezentovali v Banskej Bys-
trici a vystúpení Tymona Hantáka na 
Memoriáli Baláža v Spišskej Novej Vsi, 
pokračoval vrcholnými majstrovstva-
mi SR v Poprade. Zišlo sa tu dokopy 
52 klubov a 348 najlepších pretekárov 
zo Slovenska, ktorí svoju príslušnosť 
k elite museli potvrdiť kvalifikačný-

mi časmi, aby sa prebojovali na toto 
vrcholné podujatie. To hostil nový 
zrekonštruovaný 50-metrový bazén 
v Aquacity Poprad a  že sa tu naozaj 
plávalo kvalitne, potvrdilo prekonanie 
niekoľkých slovenských rekordov. Náš 
klub reprezentovalo sedem preteká-
rov v zložení Lea Kmošenová, Karin 
Šmigurová, Simona Ciesarová, Natália 
Strašíková, Adriana Cenigová, Klára 

Labudíková a Mário Hanták, vedená 
trénerskou dvojicou Danka Strelčíková 
a  Peter Bílik. Celý pretek je realizovaný 
systémom doobedňajších rozplávb,  
z ktorých tí najrýchlejší plavci postu-
pujú do poobedňajšieho finále, kde sa 
už rozdávali tituly najrýchlejších plav-
cov SR. Plávať sa však muselo rýchlo už 
doobeda, pretože dosiahnuté umiest-
nenie vás posúvalo poobede do finále, 
ale juniori získavali medaile už po roz-
plavbách. Veľkým úspechom je už po-
stup do finále, pričom naším borcom 
sa to nielen viackrát podarilo, ale zada-
rilo sa aj medailovo.  Najúspešnejšou 
púchovskou plavkyňou týchto maj-
strovstiev sa stala Simona Ciesarová, 
ktorá si vo všetkých svojich hlavných 
prsiarskych disciplínach vybojovala  
3 cenné strieborné kovy – v disciplí-

nach 50P, 100P, 200P. Viac-menej 
smolou bolo viacero „zemiakových“ 
medailí – 4.miesta: Lea Kmošenová 
200VS, Karin Šmigurová – 50P, Natália 
Strašíková – 50P, ako aj viacero umie-
stnení v Top desiatke. Potešilo však aj 
posunutie osobných rekordov, ktoré 
zabezpečili Simone Ciesarovej účasť  
v Útvare talentovanej mládeže Sloven-
skej plaveckej federácie pre rok 2023. 

Trénerská dvojica vyjadrila svoju 
spokojnosť a aj touto cestou chce po-
ďakovať podpornému fanúšikovsko-
-rodičovskému tímu, ktorý sa staral  
o perfektnú atmosféru a povzbudzo-
val zo všetkých síl. Ako hovorí staré 
porekadlo, ktoré sme si mierne upra-
vili – kto ako trénuje, také výsledky aj 
dosiahne. 

PB

Majstrovstvá Slovenska v plávaní juniorov a open

Séria majstrovstiev Slovenskej re-
publiky v plávaní pokračovala v dňoch 
18.-19. 2022 v Spišskej Novej Vsi pre-

tekmi pre najmladších žiakov - Memo-
riálom Jozefa Baláža, pretekom, ktorý 
je považovaný za neoficiálne majstrov-
stvá Slovenska najmladšej plaveckej 
kategórie, keďže táto ešte svoje oficiál-
ne majstrovstvá nemá.

Spolu 128 plavcov zo 14 klubov ce-
lého Slovenska súperilo o najcennej-
šie kovy, pričom púchovský plavecký 
klub PK Matador reprezentoval iba 
jeden pretekár – Tymon Hanták. Náš 
pretekár nešiel s veľkými očakávania-
mi, jeho hlavným cieľom bolo, aby sa 
pokúsil čo najlepšie zúročiť niekoľko-
mesačnú drinu, pričom chcel vylepšiť 
svoje osobné maximá a popri tom sa-
mozrejme aj zabojovať o čo najlepšie 
umiestnenie. A že sa mu to aj napriek 
konkurencii z celého Slovenska poda-
rilo nadmieru úspešne, svedčia aj jeho 
dosiahnuté výsledky, keď vo všetkých 
absolvovaných štartoch prekonal svoje 
osobné maximá, pričom v 5 disciplína-
ch zvíťazil (50VS, 50Z, 25VS, 25Z, 25P) 

a v disciplíne 25 metrov delfín bral st-
riebro. A aj keď sa zúčastnil iba polovi-
ce pretekov, napriek tomu do Púchova 
doviezol pohár pre naj úspešnejšieho 
plavca podujatia. Tymon spolu so svo-

jimi vrstovníkmi je veľkých prísľubom 
do budúcnosti púchovského plávania, 
zároveň mu celý klub k dosiahnutým 
výsledkom srdečne blahoželá.

                                                                   PB

Dominancia najmladšieho púchovského plavca
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Futbal - 2. liga muži

2. liga muži - príprava
Mesto Púchov, ako aj samotný Mestský úrad 

Púchov sa tak ako každý rok aj tento rok opätovne 
zapojili do národnej kampane - Do práce na bicykli 
(DPNB).

Hlavným cieľom kampane je podporiť rozvoj 
nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy 
v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby 
vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy 
dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby 
budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre 
zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bi-
cykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali 
túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom 
cestovaní do práce. 

Vyhlasovateľom súťaže bol Národný cyklokoordi-
nátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstav-
by SR. Súťaž prebiehala od 1. do 30. júna 2022. Cel-
kovo sa zapojilo do súťaže z celého Slovenska 4 021 

tímov a 13 552 jednotlivcov. V Púchove sa zapojilo 
32 tímov a 103 jednotlivcov, ktorý spolu najazdili 
11 944,43 km a celkovo skončili na 28 mieste v súťa-
ži zo 105 samospráv. Naša samospráva splnila všet-
ky podmienky a aj vďaka aktívnemu prístupu pri 
propagácii kampane sme sa dostali do žrebovania  
o 3 cyklostojiská  od partnera / sponzora - Sloven-
skej sporiteľne. Šťastie pri žrebovaní padlo ten-
to rok na 3 mestá (Púchov, Nitra a Šaľa). Montáž  
a inštaláciu zabezpečí spoločnosť Bimission v pred-
pokladanom termíne koniec augusta - začiatok 
septembra 2022.

V blízkej dobe tak v meste pribudne nové cyk-
lostojisko, čo nás všetkých teší. Mesto Púchov ďa-
kuje všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili, 
podporili skvelú myšlienku, urobili niečo pre svoje 
zdravie a zároveň pomohli mestu získať nové cyk-
lostojisko.                                              Ivana Mikušcová  

Do práce na bicykli - Púchov vyhral cyklostojisko
MŠK Púchov - FK Třinec 2:3 
góly MŠK: Holíš, Mráz 
Zostava: P. Pilný - Martinček, Slovák, Kopičár, Pav-

lovič, Lacko, Kapusniak, Biricz, Pucheľ, Holíš, Šimon, 
striedali Ozimý, Šeroň, Kopiš, Chupáň, Mráz, D. Pilný, 
Valík 

AS Trenčín - MŠK Púchov 3:0 (2:0)
Zostava: Strelčík - Ozimý, Slovák, Pavlovič, Lacko - 

Biricz, Kopičár, Puchel - Martinček, Mráz, Holiš, strie-
dali Valik, Šeroň, Kapusniak 

FC Pata - MŠK Púchov 1:2
Góly MŠK: Mráz, Kopičár
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný - Martinček, Slovák, 

Moško, Lacko - Biricz, Kopičár, Holáň - Pucheľ, Mráz, 
Holiš, striedali Strelčík, Valik, Šeroň, Kapusniak, Pav-
lovič

Po krátkej letnej 
prestávke a päť-
týždňovej príprave 
odštartujú už v pia-
tok 15. júla muži 
MŠK Púchov nový 
ročník 2. futbalovej 
ligy. V úvodnom 
kole nového roč-
níka privítajú na 
domácom trávniku 

žilinskú rezervu. Tento ročník bude špecifický 
tým, že sa v ňom predstaví až šesť nováčikov. 

Muži MŠK Púchov sa po prvých troch kolách 
stretnú postupne so spomínanou Žilinou, Trebi-
šovom a doma v derby s Dubnicou. Púchovčanov 
zhodou okolností čakajú v prvej polovici jesennej 
časti až piati nováčikovia v poradí Dolný Kubín, 
Myjava, Rača, Považská Bystrica a Prešov. 

V jesennej časti sa okrem 15 jesenných kôl odo-
hrahú aj predohrávky prvých dvoch jarných kôl. 

V príprave odohrali Púchovčania štyri prípravné 
stretnutia, ich výsledky ponúkame na inom mies-
te. Priebeh prípravy, očakávania vedenia klubu, 
ako aj pohyby v kádri prinesieme našim čitateľom 
v budúcom čísle Púchovských novín. 

Vyžrebovanie jesennej časti 2. futbalovej ligy 
mužov

1. kolo 15. – 17. 7.
MŠK Púchov – MŠK Žilina B (15. 7. o 17.00), 

Myjava – Šamorín, Komárno – Prešov, Dubnica 
nad Váhom – Trebišov, Považská Bystrica – Košice, 
Slovan Bratislava B – Petržalka, Rača Bratislava – 
Humenné, Dolný Kubín – Pohronie

2. kolo 22. – 23. 7.
Slavoj Trebišov – MŠK Púchov (23. 7. o 17.00), 

Komárno – Pohronie, Myjava – Petržalka, Humen-
né – Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom – Dol-
ný Kubín, Košice – Prešov, Žilina B – Slovan Brati-
slava B, Šamorín – Rača

3. kolo 29. – 31. 7.
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom (30. 

7. o 17.00), Pohronie – Košice, Myjava – Žilina B, 
Prešov – Humenné, P. Bystrica – Šamorín, Slovan 
B – Trebišov, Rača – Petržalka, Dolný Kubín – Ko-
márno

4. kolo 6. – 7. 8.
MŠK Púchov – MFK Dolný Kubín (6. 8. o 17.00), 

Trebišov – Myjava, Humenné – Pohronie, Košice – 
Komárno, Dubnica – Slovan B, Šamorín – Prešov, 
Žilina B – Rača, Petržalka – Považská Bystrica

5. kolo 12. – 14. 8.
Slovan Bratislava B – MŠK Púchov (14. 8. o 

10.30), Pohronie – Šamorín, Myjava – Dubnica, 
Komárno – Humenné, Považská Bystrica – Žilina 
B, Prešov – Petržalka, Rača – Trebišov, Dolný Kubín 
– Košice

6. kolo 20. – 21. 8.
MŠK Púchov – Spartak Myjava (20. 8. o 16.30), 

Dubnica – Rača, Humenné – Košice, Trebišov – 
Pov. Bystrica, Šamorín – Komárno, Petržalka – Po-
hronie, Slovan B – Dolný Kubín, Žilina B - Prešov   

7. kolo 26. – 28. 8.
FK Rača Bratislava – MŠK Púchov (28. 8. o 

10.30), Pohronie - Žilina B, Myjava – Slovan B, P. 
Bystrica – Dubnica, Košice – Šamorín, Komárno 
– Petržalka, Prešov – Trebišov, Dolný Kubín – Hu-
menné

8. kolo 2. – 4. 9.
MŠK Púchov – MŠK Považská Bystrica (3. 9. o 

16.00), Myjava – Dolný Kubín, Dubnica – Prešov, 
Trebišov – Pohronie, Petržalka – Košice, Žilina B – 
Komárno, Šamorín – Humenné, Slovan B – Rača

9. kolo 9. – 11. 9.
FC Tatran Prešov – MŠK Púchov (10. 9. o 16.00 

v Ličartovciach), Pohronie – Dubnica, P. Bystrica 
– Slovan B, Humenné – Petržalka, Košice – Žilina B, 
Komárno – Trebišov, Rača – Myjava, Dolný Kubín 
– Šamorín

10. kolo 16. – 18. 9.
MŠK Púchov – Pohronie (17. 9. o 15. 30), Myja-

va – P. Bystrica, Trebišov – Košice, Dubnica – Ko-
márno, Slovan B – Prešov, Žilina B – Humenné, 
Petržalka – Šamorín, Rača – Dolný Kubín

11. kolo 30. 9. – 2. 10.
KFC Komárno – MŠK Púchov (1. 10. o 15.00), 

Pohronie – Slovan B, Prešov – Myjava, P. Bystrica . 
Rača, Humenné – Trebišov, Košice – Dubnica, Ša-
morín – Žilina B, Dolný Kubín – Petržalka

12. kolo 7. – 9. 10.
MŠK Púchov – FC Košice (8. 10. o 15.00), Myja-

va – Pohronie, Trebišov – Šamorín, Dubnica – Hu-
menné, Považská Bystrica – Dolný Kubín, Žilina B 
– Petržalka, Slovan B – Komárno, Rača – Prešov

13. kolo 14. – 16. 10.
FK Humenné – MŠK Púchov (15. 10. o 14.30), 

Pohronie – Rača, Komárno – Myjava, Prešov – Po-
važská Bystrica, Košice – Slovan B, Petržalka – Tre-
bišov, Šamorín – Dubnica, Dolný Kubín – Žilina B

14. kolo 21. – 23. 10.
MŠK Púchov – FC ŠTK Šamorín (22. 10. o 

14.30), Myjava – Košice, Dubnica – Petržalka, Tre-
bišov – Žilina B, Prešov – Dolný Kubín, Považská 
Bystrica – Pohronie, Rača – Komárno, Slovan B – 
Humenné

15. kolo 28. – 30. 10.
FC Petržalka – MŠK Púchov (30. 10. o 10.30), 

Pohronie – Prešov, Komárno – Pov. Bystrica, Košice 
– Rača, Humenné – Myjava, Žilina B – Dubnica, D. 
Kubín – Trebišov

16. kolo 4. – 6. 11.
Žilina B – MŠK Púchov (6. 11. o 10.30), Pohro-

nie – Dolný Kubín, Košice – P. Bystrica, Trebišov 
– Dubnica, Humenné – Rača, Prešov – Komárno, 
Petržalka – Slovan B, Šamorín Myjava

17. kolo 11. – 13. 11.
MŠK Púchov – Trebišov (12. 11. o 13.00), Po-

hronie – Komárno, Prešov – Košice, P. Bystrica – 
Humenné, Rača – Šamorín, Petržalka – Myjava, 
Slovan B – Žilina B, D. Kubín - Dubnica.

pok      

Futbalisti MŠK Púchov odštartujú nový ročník 
druhej ligy v piatok doma s rezervou Žiliny
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Slovensko-moravská hasičská liga

Seriál Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy za-
vítal počas posledného 
júnového víkendu po 
prvýkrát v tomto ročníku 
do Púchovského okresu. 
Pripravili ho dobrovoľ-
ní hasiči vo Visolajoch. 
V mužskej kategórii sa 
preteky vyznačovali mi-

moriadnou vyrovnanosťou, keď prvých šesť druž-
stiev sa zmestilo do polovice sekundy. Nebyť ska-
zeného útoku na pravom prúde, mohli byť v elitnej 
trojke aj Ihrišťania. Skončili však až predposlední,  
a tak ich v celkovom poradí po štvrtom kole vystrie-
dali na druhej priečke dobrovoľní hasiči zo Zbory, 
ktorí skončili vo Visolajoch na štvrtej priečke. V žens-
kej súťaži sa po druhom mieste vo Visolajoch bodovo 
dotiahli dievčatá Dulova na vedúce Zlatníky.

Aj v ďalších dvoch kolách v Brumove a v Lednických 
Rovniach potvrdili svoju tohtoročnú suverenitu dob-
rovoľní hasiči z Brumova a ich kolegyne zo Zlatníkov. 
Muži Brumova vyhrali päť pretekov v rade a zrejme 
len ťažko budú hľadať konkurenta v boji o celko-
vé prvenstvo. Ženám zo Zlatníkov šliapu na päty 
Dulovčanky, no poraziť sa im ich zatiaľ nepodarilo.  

I keď v Brumove im k tomu chýbalo iba deväť stotín 
sekundy...   

Siedme kolo sa uskutoční v nedeľu 17. júla v Zbore. 
Výsledky 4. kola – Visolaje
Muži: 1. Brumov B (14,35 sekundy), 2. Ďurďové 

(14,37 s), 3. Francova Lhota (14,55 s), 4. Zbora (14,69 
s), 5. Visolaje (14,77 s), 6. Zbora B (14,82 s), 7. Svinná 
(15,28 s), 8. Podlužany (15,44 s), 9. Lehota pod Vtáčni-
kom (16,37 s), 10. Lednické Rovne (16,39 s), 11. Krás-
no (16,42 s), 12. Ruskovce (18,10 s), 13. Hoštiná (25,79 
s), 14. Poruba (34,83 s)

Ženy: 1. Nedašova Lhota (17,45 s), 2. Dulov (19,56 
s), 3. Zlatníky (30,60 s), 4. Nosice – Žabky B (32, 63 s), 
Ihrište diskvalifikovali

Výsledky 5. kola – Brumov
Muži: 1. Brumov B (14,00 sekundy), 2. Zbora (14,54 

s), 3, Zbora B (14,82 s), 4. Ďurďové (14,92 s), 5. Visolaje 
(15,20 s), 6. Hoštiná (15,22 s), 7. Lehota pod Vtáčni-
kom (15,27 s), 8. Francova Lhota (15,38 s), 9. Krásno 
(15,82 s), 10. Poruba (16,64 s), 11. Podlužany (17,51 s), 
12. Svinná (18,02 s), 13. Ruskovce (18,52 s), 14. Led-
nické Rovne (20,27 s)

Ženy: 1. Zlatníky (17,80 s), 2. Dulov (17,88 s), 3. Ne-
dašova Lhota (18,11 s), 4. Nosice-Žabky B (22,19 s)

Muži nad 35 rokov: 1. Lednické Rovne (14,95 s), 
2. Ihrište (15,41 s), 3. Lehota pod Vtáčnikom (17,01 s)

Výsledky 6. kola – Lednické Rovne
Muži: 1. Brumov B (14,00 s), 2. Ďurďové (14,56 s), 

3. Zbora B (14,61 s), 4. Hoštiná (14,67 s), 5. Visolaje 
(14,83 s), 6. Podlužany (15,04 s), 7. Lednické Rovne 
(16,47 s), 8. Ruskovce (17,03 s), 9. Poruba (17,62 s), 10. 
Svinná (18,40 s), 11. Krásno (19,44), Lehota pod Vtáč-
nikom, Krásno a Francova Lhota útok nedokončili

Ženy: 1. Zlatníky (16,79 s), 2. Dulov (17,30 s), 3. Ne-
dašova Lhota (17,31 s), 4. Nosice – Žabky B (18,50 s)

Muži nad 35 rokov: 1. Lednické Rovne (15,92 s), 
2. Lehota pod Vtáčnikom (16,85 s), 3. Ihrište – útok 
nedokončilo

Celkové poradie po 6. kole:
Muži: 1. Brumov B – 111 bodov, 2. Ďurďové – 75 

bodov, 3. Zbora – 69 bodov, 4. Hoštiná – 69 bodov, 
5. Zbora B – 63 bodov, 6. Visolaje – 56 bodov, 7. Fran-
cova Lhota – 54 bodov, 8. Podlužany – 50 bodov, 9. 
Svinná – 32 bodov, 9. Lednické Rovne – 32 bodov, 11. 
Krásno – 28 bodov, 12. Ruskovce – 24 bodov, 14. Po-
ruba – 23 bodov

Ženy: 1. Zlatníky – 52 bodov, 2. Dulov – 48 bodov, 
3. Nedašova Lhota – 40 bodov, 4. Nosice – Žabky B – 
24 bodov. 5. Ihrište – 7 bodov

Muži nad 35 rokov: 1. Lednické Rovne – 38 bodov, 
2. Ihrište – 27 bodov, 3. Lehota pod Vtáčnikom – 20 
bodov.                    pok

Muži Brumova a ženy zo Zlatníkov ovládli 
posledné kolá nadnárodnej súťaže 

Veľmi úspešnú jarnú sezónu 2022 majú za sebou si-
loví trojbojári športového klubu AMONREI PÚCHOV. 
Svedčia o tom výsledky z majstrovských súťaží. Klub 
reprezentovali Galková, Trnka a Sůra.

Daniela Galková ešte len dorastenka vo veku 17 
rokov sa postupne začala etablovať na silových 
súťažiach, dokonca aj medzi ženami. Jej prvá súťaž 
MSR (majstrovstvá Slovenska) v silovom trojboji do-
rasteniek nevyšla podľa predpokladov (Rovensko, 
26.3.2022, asi 6 km od Senice). Začala nešťastne  
a v disciplíne „drep“ nemala z troch pokusov ani je-
den platný. A vtedy si uvedomíte, že polročná tvrdá 

drina je v ťahu (tréner, pretekárka, rodičia). Nastalo 
veľké sklamanie, rozčarovanie, prázdno. Potom plač 
a utešovanie. Vysvetlím. Ak pretekár nemá z troch 
pokusov platný ani jeden, súťaž v silovom trojboji 
pre neho končí. Môže pokračovať len individuálne  
v jednotlivých disciplínach, tj. „tlak v ľahu na lavičke  
a mŕtvy ťah“. Výkony z týchto disciplín sa už nezapo-
čítavajú do trojboja. 

Ďalšie pokračovanie v súťaži musí schváliť „tech-
nická jury“, ktorá zvažuje všetky aspekty a možnosti 
pretekára. Či vôbec na to má. Či je schopná podať  
v ďalších disciplínach plnohodnotné výkony. To prá-

vo sme využili. Nebolo 
to ľahké rozhodnutie 
a jury sa nakoniec 
priklonila na moju 
trénerskú skúsenosť. 
Po schválení sme sa 
spoločne sústredili 
na spomínané disci-
plíny. Bol na to veľmi 
krátky čas, asi 15-20 
min. Oplatilo sa. Výko-
nom 50 kg v tlaku na 
lavičke zvíťazila v kat. 
do 57 kg a vyrovnala 
slovenský národný 
rekord. Ešte lepšie si 
počínala v disciplíne 
mŕtvy ťah a výko-
nom 117,5 kg porazi-
la druhú pretekárku  
o úctyhodných 15 kg. 
Stávajúci slovenský 
národný rekord pre-
konala o 7,5 kg, ktorý 

však nemohol byť uznaný v rámci silového trojboja. 
Len registrovaný ako individuálny výkon.

Na ďalšej súťaži (Bánovce nad Bebravou 23.4.2022), 
otvorené MSR v klasickom tlaku na lavičke vo svojej 
vekovej a váhovej kategórií si vybojovala titul „Maj-
ster Slovenska“ výkonom 45 kg (dorastenky do 63 
kg). V rámci otvorených majstrovstiev Slovenska – 
spoločná kat. dorastenky, juniorky a ženy (čiže súťa-
žili bez rozdielu veku) získala tým istým výkonom 
2.miesto. Gratulujeme!

To, čo nám nevyšlo podľa plánu na prvých dvoch 
súťažiach, to sa nám podarilo na tretej majstrov-
skej súťaži v klasickom silovom trojboji žien (Zvolen, 
7.5.2022). Áno, ako dorastenka súťažila v kategórií 
žien a počínala si veľmi dobre, ba až výborne (najmä 
v disciplíne mŕtvy ťah). Drep tento krát zvládla a tak 
už v pohode súťažila v ďalších disciplínach. V tlaku 
na lavičke dokonca útočila na prekonanie slovenské-
ho národného rekordu o hmotnosti 57,5 kg. Pokus 
nevyšiel. Ale naznačila svoje ambície do budúcna. 
Jej parádnou disciplínou je mŕtvy ťah. Mala platné 
všetky 3 pokusy a najmä ten posledný s hmotnosťou 
činky 127,5 kg prekvapil aj ju samu (takúto váhu sme 
na tréningu ešte neskúšali). Nastala veľká gratulácia 
od trénera, otca, súperiek a ostatných trénerov. Za-
slúžene.

Celkový výsledok v trojboji je nasledovný: Drep = 
87,5 kg; Tlak = 52,5 kg; mŕtvy ťah = 127,5 kg. Trojboj 
267,5 kg. Jej druhé miesto (zdôrazňujem, medzi že-
nami) je odmenou za vynaloženú tréningovú drinu.

Vedenie AMONREI PÚCHOV vyslovuje poďakova-
nie za dosiahnuté športové výkony a vzornú repre-
zentáciu. V ďalších príspevkoch budem púchovskú 
verejnosť informovať o výkonoch Jozefa Trnku a Ro-
nalda Sůru.                

Marián Prekop 

Úspešní siloví trojbojári AMONREI na jarných súťažiach
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Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 2. júla 2022 uplynulo 
30 rokov, čo nás opustil 
náš drahý manžel a otec 
MUDr. Ján Krump. S lás-
kou spomínajú manželka 
a synovia Ján, Henrich  
a Michal.

SPOMIENKA
Dňa 5.7.2022 by sa dožil 60 
rokov dobrý brat a strýko 
Janko Capák. Spomeňte si 
na neho v modlitbe  spolu 
s nami. Sestra a brat s rodi-
nou.  

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, nie si medzi 
nami, no v našich srdciach 
ostávaš navždy s nami.“ 
Dňa 2.7.2022 sme si pripo-
menuli 10. výročie úmr-
tia nášho manžela, otca, 
dedka a pradedka Jozefa 
Körmendyho z  Medného. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou, úctou a vďakou spomínajú man-
želka Lýdia, synovia Miroslav, Jozef, Peter a Ľubomír 
s rodinami.

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas, pohladiť 
Tvoju tvár a  počuť Tvoj 
hlas. Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
toho, koho sme milovali. 
Ďakujeme Ti, Bože, za roky 
šťastia, ktoré sme s ňou 
prežili, za silu niesť bolesť 
vo chvíli, keď sme ju stra-
tili.“ Dňa 9.7. sme si pripo-
menuli 5 rokov, čo nás navždy opustila Štefánia 
Košecká. Spomínajú dcéry Katka, Darinka, Marta 
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Len tichučko snívaj svoj 
večný sen a  ver, že nik-
dy nezabudneme na ten 
smutný deň. V  neznámy 
svet odišiel si spať, zapla-
kal každý, kto Ťa mal rád. 
Odišiel si od nás, my ostali 
sme v žiali, no vždy budeš 
v  srdciach tých, ktorý Ťa 
milovali.“ Dňa 6.7.2022 si 
pripomenieme smutné 24. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš drahý syn a brat Štefan Boško 
z  Hoštinej. S  láskou spomínajú mama a  sestra 
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 9.7.2022 si pripome-
nieme 3. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec a  dedko Ferdinand 
Gabriš. S  láskou a  úctou 
spomína manželka Eva, 
dcéry a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 9.7.2022 uplynie 10 
rokov, čo nás opustila 
naša mama, babka, svokra 
Mária Rychtarechová  
z Viesky. S láskou spomí-
najú Ján, Marika a Vierka 
s rodinami a celá ostatná 
rodina.

POĎAKOVANIE
„Sviečka nádeje dohore-
la, kniha života sa zatvo-
rila.“ Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom  
a známym, ktorý sa prišli 
rozlúčiť s  naším drahým 
Pavlom Sapákom, ktorý  
v tichosti zomrel 
25.6.2022. Ďakujeme za 
prejavenú sústrasť a kve-
tinové dary. Vďaka patrí aj spevákom, hudbe  
a pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúč-
ku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
V pondelok 11.7.2022 
uplynulo 5 rokov, čo na-
vždy spokojne zaspal náš 
milovaný manžel, otec, 
starý otec, priateľ, Ján  
Krošlák. „Akoby som spal 
na nebeskej lúke. A ničoho 
sa nebudem už báť.“ S lás-
kou, úctou a humorom na 
neho spomíname každý 
deň a ďakujeme za všetok čas, ktorý nám s rados-
ťou venoval. Milujúca manželka, synovia s rodina-
mi, súrodenci, priatelia, kolegovia.

POĎAKOVANIE
„Už stíchlo všetko vôkol 
a  srdce prestalo biť, my 
musíme sa s  Tebou na 
tomto svete rozlúčiť.“ Dňa 
10.6.2022 nás navždy opus-
til Viktor Richtárech vo 
veku 70 rokov. Zo srdca ďa-
kujeme všetkým za účasť 
na poslednej rozlúčke 
a  kvetinové dary. S  láskou 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 14.7.2022 si pripomíname 6 rokov, čo nás 
opustila mama Eva Hudecová a  19 rokov otec 
Štefan Hudec. Kto ste ich poznali, venujte im ti-
chú spomienku. S láskou spomínajú dcéry a syn 

s rodinami a Elenka s manželom.

SPOMIENKA
„Čas nehojí bolesť ani rany, len nás učí žiť bez 
tých, ktorých sme milovali.“ Dňa 25.6.2022 uply-
nulo 30 rokov, čo  nás opustila mama Katka Ko-
váčiková a  18.7.2022 uplynie 20 rokov, čo nás 
opustil otec Michal Kováčik z  Viesky – Bezde-
dova. S láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami.

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je
OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

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

ostatných dní vybavíte  
emailom alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

1 maximálne 2 týždne  
pred uverejnením. Občianska inzer-
cia zaslaná emailom je bezplatná. 



SLUŽBY
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411 
• Akcia -20 % do 30.9.2022. 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
• 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
• Predám poštové známky. Námety – fauna, flóra, 
šport - futbal, kozmonautika. Nerazítkované aj 
razítkované. 0908256210
• Predám alebo dám do prenájmu včelín pre 6 rodín 
B - typ úľa v obci Lúky. Cena dohodou. 0905 899 060
• Predám invalidný vozík mesiac používaný, cena  
300 €. 0904 547 152
• Súrne hľadám dlhodobý prenájom garsónky 
alebo 1 izby v PU alebo v rodinnom dome 1 izbu do  
200 €. Som vo veľmi zložitej životnej situácii, nemám 
kde bývať, prosím dobrých ľudí o pomoc. Som 
poriadkumilovná, nefajčiarka, bezdetná. Prosím, 
pomôžte. Ďakujem za ponuky. 0904 547 152

PRÁCA
• Hľadám brigádu popri zamestnaní 0949 494 511
• Hľadám brigádu na 1 - 2 hod. denne. 0944 341 880
• Súrne hľadám prácu v PU, na 4 h. denne - 
upratovanie, mám zdravotné problémy s chrbticou, 
tak poprosím nenáročnú prácu. Ďakujem. 0904 547 
152. Volať kedykoľvek.
• Ponúkam sezónne lesné práce v okolí 0903 
948047
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

SPOMIENKA
Dňa 11.7.2022 by sa bol do-
žil Jozef Belás zo Starých 
Nosíc 90 rokov. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
snami tichú spomienku. 
Deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 9.7.2022 sme si pripo-
menuli nedožitých 98 ro-
kov nášho drahého Jozefa 
Körmendyho. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou spomína dcéra 
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Úsmev mala na perách, 
dobrotu v  srdci, lásku 
v  duši.“ Dňa 26.6. sme si 
pripomenuli 15. výročie, čo 
nás navždy opustila mama 
a babka Vincenzia Slade-
ková. Za tichú spomienku 
všetkým, ktorí nezabudli, 
ďakujú a  spomínajú dcé-
ra Eva, syn Ľubo s  Betkou 
a vnučka Marcelka.

SPOMIENKA
„Človek odchádza, ale 
všetko krásne, čo nám dal, 
ostáva v nás.“ Dňa 4.7.2022 
si pripomíname 6. výročie 
úmrtia Antona Gerega 
z  Kvášova. Tí, ktorí ste ho 
mali radi, venujte mu spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou na ňho spomína 
manželka, syn a dve dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško z nášho ži-
vota, ale krásne spomienky 
a  večná láska v  nás stále 
ostávajú, pretože ten, kto 
žije v našich srdciach, nikdy 
neumiera.“ Dňa 16.7.2022 
uplynie 12 rokov od chví-
le, kedy odišiel náš drahý 
manžel, otec a  starý otec 
František Baláž z  Ledni-
ce. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. Spomínajú manželka, dcéra a  dvaja synovia  
s rodinami.

SPOMIENKA
„Veľa si nás naučila, veľa si 
nám dala, obetavosť a dob-
rota Ti nikdy nechýbala.“ 
Dňa 11.7.2022 si pripomí-
name 1. smutné  výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, 
babka a  prababka Emília  
Hodošková z  Lazov pod 
Makytou. S  láskou, úctou 
a veľkou vďakou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 2.7.2022 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, 
mamina a babička Eva  
Ladecká, rod. Vašků. Kto 
ste ju poznali, venujte tichú 
modlitbu na jej spomienku. 
S láskou a vďakou spomí-
najú manžel Ján a deti Ade-
la a Jan s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 13. júla si pripomenie-
me 20. výročie úmrtia náš-
ho drahého manžela, otca, 
dedka, pradedka a priateľa 
Jána Eglyho. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.  S  láskou a  úc-
tou jeho najbližší.

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    hafkacipb@gmail.com    
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. :0911 290 983TEL. :0911 290 983

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov vyhlasuje 
zámer priameho nájmu č.  2/2022 na prenájom 
nebytových priestorov  v školskom internáte.  
Predkladanie ponúk je do 13.07.2022 do 12,00 
hod. Celé znenie zámeru je zverejnené na www.
spojskolapu.sk a www.tsk.sk

Hľadáme vodiča autobusu na linke Púchov - Ilava 
3 zmenná prevádzka od PO - SO ranná zmena. 
Nástup IHNEĎ. Potrebné všetky doklady. TPP Viac 
info po telefone 0904 208 619.
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N O V Ý
Č LOVEK

Hudobno-meditačné 
rozprávanie o hľadaní 

a nachádzaní novej krajiny, 
aj v nás.

Letné stretnutia 
v rôznych mestách

18:00 hod.
Divadlo Púchov

23. júla 2022

Pútavou formou Vám priblížime 
históriu meditácie, evolúciu 

vedomia, ktorú stráži starostlivá 
ruka Vesmíru. Evolúcia, ktorá nás 
posúva ďalej, sa nachádza mimo 

konceptov a teórií, ktoré boli 
vytvorené, a napriek tomu 

je na dosah každému človeku, ktorý 
úprimne hľadá cestu v dnešnom 

svete plnom zmätku.

www.SahadzaJoga.sk

Vstupvoľný


