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Mikuláš v školách a centrách sociálnych služieb
V pondelkové popoludnie 5. decembra potešili primátorka mesta Katarína He-V pondelkové popoludnie 5. decembra potešili primátorka mesta Katarína He-

neková a vedúca OŠaSV MsÚ Púchov Daniela Gabrišová klientov v zariadeniach neková a vedúca OŠaSV MsÚ Púchov Daniela Gabrišová klientov v zariadeniach 
nachádzajúcich sa v meste Púchov nielen svojou milou mikulášskou návštevou, nachádzajúcich sa v meste Púchov nielen svojou milou mikulášskou návštevou, 
ale aj samotnými nádielkami - bedničkami plnými ovocia, ktoré určite potešia.  ale aj samotnými nádielkami - bedničkami plnými ovocia, ktoré určite potešia.  
V jednotlivých zariadeniach - Aliis, denný stacionár, CSS Chmelinec, Senior Klub, V jednotlivých zariadeniach - Aliis, denný stacionár, CSS Chmelinec, Senior Klub, 
n.o., DSS Kolonka, DSS Hubertus, DSS Nosice a Centrum pre rodiny a deti Púchov - n.o., DSS Kolonka, DSS Hubertus, DSS Nosice a Centrum pre rodiny a deti Púchov - 
prijali bedničky vitamínov riaditeľky alebo ich zástupkyne, a týmto ďakujeme všet-prijali bedničky vitamínov riaditeľky alebo ich zástupkyne, a týmto ďakujeme všet-
kým za spoluprácu. V Senior Klube a v DSS Nosice absolvovala primátorka mesta kým za spoluprácu. V Senior Klube a v DSS Nosice absolvovala primátorka mesta 
po pandemickej prestávke aj osobné stretnutie s klientmi v uvoľnenej atmosfére, po pandemickej prestávke aj osobné stretnutie s klientmi v uvoľnenej atmosfére, 
čo bolo veľmi obohacujúce ako pre klientov, tak i pre vedenie mesta.čo bolo veľmi obohacujúce ako pre klientov, tak i pre vedenie mesta.

Mikulášska noc má zázračnú moc a tak balíčky plné sladkých maškŕt, ktoré ne-Mikulášska noc má zázračnú moc a tak balíčky plné sladkých maškŕt, ktoré ne-
chal Mikuláš počas noci na MsÚ Púchov, odovzdala v utorok všetkým deťom vo chal Mikuláš počas noci na MsÚ Púchov, odovzdala v utorok všetkým deťom vo 
všetkých materských školách v Púchove (MŠ Mládežnícka, MŠ Chmelinec, MŠ Po-všetkých materských školách v Púchove (MŠ Mládežnícka, MŠ Chmelinec, MŠ Po-
žiarna 1291, MŠ Požiarna 1292, MŠ Lienka, MŠ sv. Margity, MŠ Špeciálna - Spo-žiarna 1291, MŠ Požiarna 1292, MŠ Lienka, MŠ sv. Margity, MŠ Špeciálna - Spo-
jená škola Púchov, MŠ Nosice, MŠ Slovanská) primátorka mesta Katarína Hene-jená škola Púchov, MŠ Nosice, MŠ Slovanská) primátorka mesta Katarína Hene-
ková spoločne s vedúcou OŠaSV MsÚ Púchov Danielou Gabrišovou poslušným  ková spoločne s vedúcou OŠaSV MsÚ Púchov Danielou Gabrišovou poslušným  
a šikovným detičkám, ktoré si pripravili pre návštevu z mestského úradu zaujíma-a šikovným detičkám, ktoré si pripravili pre návštevu z mestského úradu zaujíma-
vý program. V každej škôlke iná básnička či pesnička spestrila program Mikuláš-vý program. V každej škôlke iná básnička či pesnička spestrila program Mikuláš-
skeho dňa.          skeho dňa.          MsÚ, foto: Slavomír Flimmel a MsÚMsÚ, foto: Slavomír Flimmel a MsÚ
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Tretia sviečka s názvom „Radosť“ sa Tretia sviečka s názvom „Radosť“ sa 
už na adventnom venci rozsvietila,  už na adventnom venci rozsvietila,  
a to je nespochybniteľným znakom, že a to je nespochybniteľným znakom, že 
Vianoce sú už za dverami. Všetci sme Vianoce sú už za dverami. Všetci sme 
tak trošku napnutí z toho zhonu oko-tak trošku napnutí z toho zhonu oko-
lo každoročnej prípravy bezchybného lo každoročnej prípravy bezchybného 
prežitia sviatkov, ale to najdôležitejšie prežitia sviatkov, ale to najdôležitejšie 
je mať veľké a otvorené srdce. A to veľa je mať veľké a otvorené srdce. A to veľa 
z Vás stále má i napriek ťažkej finančnej z Vás stále má i napriek ťažkej finančnej 
situácii, v ktorej sa niektoré rodiny na-situácii, v ktorej sa niektoré rodiny na-
chádzajú. Solidarita, spolupatričnosť  chádzajú. Solidarita, spolupatričnosť  
a láska od Vás, spoluobčanov, sa jasne a láska od Vás, spoluobčanov, sa jasne 
preukázala nielen počas Mikulášskeho preukázala nielen počas Mikulášskeho 
jarmoku, kedy sa podarilo vyzbierať jarmoku, kedy sa podarilo vyzbierať 
takmer 1.700 eur pre Stanku Trníko-takmer 1.700 eur pre Stanku Trníko-
vú na liečbu jej závažného ochorenia, vú na liečbu jej závažného ochorenia, 
ale aj v ďalších veľkých „projektoch“ ale aj v ďalších veľkých „projektoch“ 

preukazujúcich silu lásky ľudí počas preukazujúcich silu lásky ľudí počas 
adventu. adventu. „Nemusíme čakať do Vianoc, „Nemusíme čakať do Vianoc, 
aby sme niekoho obdarovali. Tie najkraj-aby sme niekoho obdarovali. Tie najkraj-
šie a najväčšie dary sa totiž za peniaze šie a najväčšie dary sa totiž za peniaze 
nedajú kúpiť a pod stromčekom ich ne-nedajú kúpiť a pod stromčekom ich ne-
nájdete. Ak chcete niekoho obdarovať, nájdete. Ak chcete niekoho obdarovať, 
venujte mu svoju prítomnosť, úsmev, venujte mu svoju prítomnosť, úsmev, 
objatie, bozk, pomocnú ruku.“objatie, bozk, pomocnú ruku.“ To sa aj  To sa aj 
udialo. Ďakujem Vám všetkým, ktorí udialo. Ďakujem Vám všetkým, ktorí 
stále a neúnavne pomáhate druhým, stále a neúnavne pomáhate druhým, 
a to či už zabezpečovaním nákupov a to či už zabezpečovaním nákupov 
pre seniorov, odkladaním nákupov  pre seniorov, odkladaním nákupov  
v rámci Potravinovej zbierky „Podeľ v rámci Potravinovej zbierky „Podeľ 
sa a pomôž“ v púchovskej predajni sa a pomôž“ v púchovskej predajni 
Lidl pre tých, čo to najviac potrebujú, Lidl pre tých, čo to najviac potrebujú, 
alebo tým, že prispievate na transpa-alebo tým, že prispievate na transpa-
rentný účet mesta, na základe čoho rentný účet mesta, na základe čoho 
budeme môcť ešte do konca roka roz-budeme môcť ešte do konca roka roz-
deliť konkrétnym žiadateľom finančný deliť konkrétnym žiadateľom finančný 
príspevok na pomoc v tomto ťažkom príspevok na pomoc v tomto ťažkom 
období. Veľký ohlas mal opäť projekt období. Veľký ohlas mal opäť projekt 
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“, do ktorého sme sa zapojili.  topánok“, do ktorého sme sa zapojili.  
V priebehu troch týždňov ste tí, ktorí V priebehu troch týždňov ste tí, ktorí 
sa do projektu venovanému babičkám sa do projektu venovanému babičkám 
a deduškom, žijúcich v seniorských a deduškom, žijúcich v seniorských 
zariadeniach, zapojili, priniesli na MsÚ zariadeniach, zapojili, priniesli na MsÚ 
takmer štyristo krabičiek. Z nich sa takmer štyristo krabičiek. Z nich sa 
podarilo obdarovať seniorov z viace-podarilo obdarovať seniorov z viace-
rých zariadení, avšak stále nám ostalo rých zariadení, avšak stále nám ostalo 
niekoľko balíčkov, ktoré do Vianoc roz-niekoľko balíčkov, ktoré do Vianoc roz-
dáme medzi opatrovaných seniorov. dáme medzi opatrovaných seniorov. 
Ďakujeme aj v menej našej kontaktnej Ďakujeme aj v menej našej kontaktnej 
osoby, pani Martiny Gerschdorfovej, osoby, pani Martiny Gerschdorfovej, 

s ktorou sme spolupracovali a ja pani s ktorou sme spolupracovali a ja pani 
Gerschdorfovej ďakujem za jej nasade-Gerschdorfovej ďakujem za jej nasade-
nie, trpezlivosť a lásku, ktorú rozdáva. nie, trpezlivosť a lásku, ktorú rozdáva. 
Poďakovanie patrí aj zapojeným zák-Poďakovanie patrí aj zapojeným zák-
ladným a materským školám, kde deti ladným a materským školám, kde deti 
a rodičia s otvorenými srdcami prispeli a rodičia s otvorenými srdcami prispeli 
na tento láskyplný projekt. na tento láskyplný projekt. 

Veľké srdce plné lásky majú aj pra-Veľké srdce plné lásky majú aj pra-
covníci denného stacionára Allis, n.o. covníci denného stacionára Allis, n.o. 
a Spojenej školy na Ul. Športovcov  a Spojenej školy na Ul. Športovcov  
v Púchove, s ktorými zariadeniami spo-v Púchove, s ktorými zariadeniami spo-
lupracujeme počas celého roka a patrí lupracujeme počas celého roka a patrí 
im veľké poďakovanie za ich obetavý  im veľké poďakovanie za ich obetavý  
a trpezlivý prístup a lásku, ktorú všade a trpezlivý prístup a lásku, ktorú všade 
rozdávajú. Opäť sme to naživo zažili na rozdávajú. Opäť sme to naživo zažili na 
besiedke a stretnutí k Vianociam, ktoré besiedke a stretnutí k Vianociam, ktoré 
boli plné emócií, radosti a pohody s tý-boli plné emócií, radosti a pohody s tý-
mito našimi priateľmi, organizáciami, mito našimi priateľmi, organizáciami, 
ktoré v meste pomáhajú svojim klien-ktoré v meste pomáhajú svojim klien-
tom zvládnuť častokrát neľahkú situá-tom zvládnuť častokrát neľahkú situá-
ciu a zároveň im vytvárajú priestor na ciu a zároveň im vytvárajú priestor na 
sebarealizáciu. sebarealizáciu. 

Občianske združenie Podivný barón Občianske združenie Podivný barón 
oslavoval cez víkend 6. narodeniny  oslavoval cez víkend 6. narodeniny  
a my sme boli aspoň nachvíľku pri tom! a my sme boli aspoň nachvíľku pri tom! 
Blahoželám Peti Pobežalovej a prajem Blahoželám Peti Pobežalovej a prajem 
veľa ďalších úspešných rokov plných veľa ďalších úspešných rokov plných 
nových splnených projektov v oblasti nových splnených projektov v oblasti 
kultúry a umenia. Ďakujem za spolu-kultúry a umenia. Ďakujem za spolu-
prácu a teším sa na ďalšiu.prácu a teším sa na ďalšiu.

Predvianočné obdobie pre mesto Predvianočné obdobie pre mesto 
znamenalo aj zasadnutie mestského znamenalo aj zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo v pon-zastupiteľstva, ktoré sa konalo v pon-

delok v priestoroch Divadla Púchov. delok v priestoroch Divadla Púchov. 
Som rada, že mestské zastupiteľstvo Som rada, že mestské zastupiteľstvo 
bolo uznášaniaschopné, pretože zá-bolo uznášaniaschopné, pretože zá-
kladným bodom programu bolo kladným bodom programu bolo 
schválenie základného dokumentu schválenie základného dokumentu 
mesta pre budúci rok, a to Rozpočtu mesta pre budúci rok, a to Rozpočtu 
na rok 2023. Podarilo sa. Nebudem ale na rok 2023. Podarilo sa. Nebudem ale 
klamať. Pred nami je ťažký rok, pretože klamať. Pred nami je ťažký rok, pretože 
všetky tie zásahy štátu do života sa-všetky tie zásahy štátu do života sa-
mospráv sa odzrkadlili aj v ekonomike mospráv sa odzrkadlili aj v ekonomike 
mesta, avšak naším cieľom je aj toto mesta, avšak naším cieľom je aj toto 
obdobie zvládnuť bez väčších obme-obdobie zvládnuť bez väčších obme-
dzení.dzení.

Pred nami je posledná adventná Pred nami je posledná adventná 
nedeľa – zlatá, ktorá je vyvrcholením nedeľa – zlatá, ktorá je vyvrcholením 
očakávania zázraku Vianoc. Zastavme očakávania zázraku Vianoc. Zastavme 
sa, zamyslime sa a starajme sa o svo-sa, zamyslime sa a starajme sa o svo-
je myšlienky, slová, emócie a činy, aby je myšlienky, slová, emócie a činy, aby 
náš život bol neustále Vianocami. Šíre-náš život bol neustále Vianocami. Šíre-
nie pokoja, dobra a množstvo vďaky, nie pokoja, dobra a množstvo vďaky, 
sú tým skutočným duchom Vianoc. sú tým skutočným duchom Vianoc. 
Najlepšou časťou nášho života sú tie Najlepšou časťou nášho života sú tie 
malé, bezmenné chvíle, ktoré trávime  malé, bezmenné chvíle, ktoré trávime  
s ľuďmi, ktorých milujeme a ktorí mi-s ľuďmi, ktorých milujeme a ktorí mi-
lujú nás. Tak si ich nenechajme ujsť. lujú nás. Tak si ich nenechajme ujsť. 
„Naučme sa zapáliť svetlo v najtem-„Naučme sa zapáliť svetlo v najtem-
nejších chvíľach niekoho iného. Buďme nejších chvíľach niekoho iného. Buďme 
svetlom, ktoré pomáha ostatným vidieť. svetlom, ktoré pomáha ostatným vidieť. 
Je to to, čo dáva životu hlbší význam.“ Je to to, čo dáva životu hlbší význam.“ 
(Roy T. Bennet) Prajem Vám všet-(Roy T. Bennet) Prajem Vám všet-
kým krásny zimný adventný týždeň...  kým krásny zimný adventný týždeň...  
a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Katarína Heneková 

Slovami primátorky: Čas zázrakov, čas svetla...
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Medzi nových poslancov, ktorí boli tento rok Medzi nových poslancov, ktorí boli tento rok 
zvolení do púchovského mestského zastupiteľ-zvolení do púchovského mestského zastupiteľ-
stva, patrí poslanec Juraj Lednický. Požiadali sme stva, patrí poslanec Juraj Lednický. Požiadali sme 
ho, aby nám prezradil o sebe niečo viac.ho, aby nám prezradil o sebe niečo viac.

Som Púchovčan, ženatý a spolu s mojou nádher-Som Púchovčan, ženatý a spolu s mojou nádher-
nou manželkou máme dve deti, na ktoré sme veľmi nou manželkou máme dve deti, na ktoré sme veľmi 
hrdí. Pracujem ako výrobno technický pracovník  hrdí. Pracujem ako výrobno technický pracovník  
v Continentale.v Continentale.

Pred siedmimi rokmi som začal pôsobiť ako člen Pred siedmimi rokmi som začal pôsobiť ako člen 
výboru pre mestskú časť Vieska - Bezdedov, kde výboru pre mestskú časť Vieska - Bezdedov, kde 
moje pôsobenie trvalo do roka 2018. Od roku 2019 moje pôsobenie trvalo do roka 2018. Od roku 2019 
do roku 2022 som pôsobil ako člen komisie dopra-do roku 2022 som pôsobil ako člen komisie dopra-
vy a služieb, člen komisie bytovej politiky a ako člen  vy a služieb, člen komisie bytovej politiky a ako člen  
a zapisovateľ vo výbore pre mestskú časť Vieska - a zapisovateľ vo výbore pre mestskú časť Vieska - 
Bezdedov, Ihrište a Hoštiná. Bezdedov, Ihrište a Hoštiná. 

Pred tromi rokmi som sa stal okresným predse-Pred tromi rokmi som sa stal okresným predse-
dom politickej strany Sloboda a Solidarita pre okres dom politickej strany Sloboda a Solidarita pre okres 
Púchov. Odvtedy organizujem regionálne aktivity  Púchov. Odvtedy organizujem regionálne aktivity  
a spoznávam ľudí nielen z radov obyvateľstva, ale aj a spoznávam ľudí nielen z radov obyvateľstva, ale aj 
ľudí s podobným zmýšľaním.ľudí s podobným zmýšľaním.

A teraz? Som predsedom bytovej komisie, členom A teraz? Som predsedom bytovej komisie, členom 
komisie výstavby, investícii, rozvoja mesta a životné-komisie výstavby, investícii, rozvoja mesta a životné-
ho prostredia, členom komisie ochrany verejného ho prostredia, členom komisie ochrany verejného 
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov  záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov  
a tiež som vo výbore za volebný obvod č.3. a tiež som vo výbore za volebný obvod č.3. 

Hovorí sa, že človek sa každých 7 rokov mení. To Hovorí sa, že človek sa každých 7 rokov mení. To 
je aj môj prípad. Preto sa snažím si dávať svoje dl-je aj môj prípad. Preto sa snažím si dávať svoje dl-
hodobé ciele na toto obdobie. Nakoľko som mal vo hodobé ciele na toto obdobie. Nakoľko som mal vo 
svojom mladom veku iné priority a dlhodobé ciele, svojom mladom veku iné priority a dlhodobé ciele, 
tak sa to snažím dobehnúť teraz v podobe štúdia na tak sa to snažím dobehnúť teraz v podobe štúdia na 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 

Pýtate sa, ako sa to dá všetko stíhať? No veľmi jed-Pýtate sa, ako sa to dá všetko stíhať? No veľmi jed-
noducho, ak sa za vás postaví a plne podporuje vaša noducho, ak sa za vás postaví a plne podporuje vaša 
rodina. Mám veľkú výhodu v podobe mojej trpezli-rodina. Mám veľkú výhodu v podobe mojej trpezli-
vej, krásnej a milujúcej manželky, ktorá ma neustále vej, krásnej a milujúcej manželky, ktorá ma neustále 
podporuje. podporuje. 

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte naj-Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte naj-
bližšie?bližšie?

Ako som už vyššie spomenul moje štvorročné pô-Ako som už vyššie spomenul moje štvorročné pô-
sobenie v bytovej komisii, tak je jednoznačná od-sobenie v bytovej komisii, tak je jednoznačná od-
poveď, že najbližšou oblasťou je pre mňa sociálna poveď, že najbližšou oblasťou je pre mňa sociálna 
oblasť.oblasť.

Čo považujete za hlavné body vášho programu Čo považujete za hlavné body vášho programu 
na budúce štyri roky?na budúce štyri roky?

Najviac sa budem venovať problematike nájom-Najviac sa budem venovať problematike nájom-
ného bývania, kde ako predseda bytovej komisie ného bývania, kde ako predseda bytovej komisie 
budem mať viac času a priestoru na realizáciu. Samo-budem mať viac času a priestoru na realizáciu. Samo-
zrejme netreba zabúdať ani na rozširovanie parkova-zrejme netreba zabúdať ani na rozširovanie parkova-
cích miest v jednotlivých častiach mesta a skvalitňo-cích miest v jednotlivých častiach mesta a skvalitňo-
vaniu kvality života občanom mesta Púchov.vaniu kvality života občanom mesta Púchov.

Ktorý problém nášho mesta považujete za naj-Ktorý problém nášho mesta považujete za naj-
dôležitejší?dôležitejší?

Tých je samozrejme viac. Nedostatočná kapacita Tých je samozrejme viac. Nedostatočná kapacita 
parkovacích miest, rezidentské parkovanie, málo parkovacích miest, rezidentské parkovanie, málo 
mestských nájomných bytov vzhľadom k podaným mestských nájomných bytov vzhľadom k podaným 
žiadostiam. Tu treba pochváliť vedenie mesta za žiadostiam. Tu treba pochváliť vedenie mesta za 
rozšírenie kapacity nájomných bytov o 36 bytových rozšírenie kapacity nájomných bytov o 36 bytových 
jednotiek. Nedostatočné pokrytie vodovodných  jednotiek. Nedostatočné pokrytie vodovodných  
a kanalizačných sieti v prímestských častiach, absen-a kanalizačných sieti v prímestských častiach, absen-
cia kultúrneho autobusového nástupišťa pri firme cia kultúrneho autobusového nástupišťa pri firme 
Continental.Continental.

Za ktorý konkrétny návrh sa plánujete zasadiť Za ktorý konkrétny návrh sa plánujete zasadiť 

na rokovaniach mestského zastupiteľstva v naj-na rokovaniach mestského zastupiteľstva v naj-
bližšom období?bližšom období?

Viem si predstaviť podporu každého dobrého ná-Viem si predstaviť podporu každého dobrého ná-
vrhu, ktorý skvalitní život občanom mesta Púchova  vrhu, ktorý skvalitní život občanom mesta Púchova  
a priľahlých častí.a priľahlých častí.

Ak chceme priamu odpoveď, tak rozširovanie vo-Ak chceme priamu odpoveď, tak rozširovanie vo-
dovodu a kanalizácie, osvetlenia, budovanie nových dovodu a kanalizácie, osvetlenia, budovanie nových 
parkovacích miest, či navýšenie jestvujúcej nájomnej parkovacích miest, či navýšenie jestvujúcej nájomnej 
bytovej kapacity v meste Púchov, vybudovanie par-bytovej kapacity v meste Púchov, vybudovanie par-
kovacieho domu na hlavnom parkovisku či rozšírenie kovacieho domu na hlavnom parkovisku či rozšírenie 
kruhových križovatiek v meste.kruhových križovatiek v meste.

Máte svoje životné krédo alebo obľúbenú myš-Máte svoje životné krédo alebo obľúbenú myš-
lienku?lienku?

Možno bude niekto prekvapený, ale dlhodobo mi Možno bude niekto prekvapený, ale dlhodobo mi 
tento citát od Jána Pavla II. prirástol k srdcu: tento citát od Jána Pavla II. prirástol k srdcu: „Rodina „Rodina 
je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí ži-je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí ži-
vot.“ vot.“ Týmto sa snažím v živote riadiť.Týmto sa snažím v živote riadiť.

Otázky kládol Slavomír Flimmel.Otázky kládol Slavomír Flimmel.

Rok nám ubehol ako voda a znovu tu máme Mi-
kuláša, jeden z najobľúbenejších dní našich rato-
lestí. Rozhodli sme sa preto opätovne vyslať vrelo 
očakávanú mikulášsku družinu na potulky obcou 
s plným vrecom dobrôtok pre maškrtné jazýčky. 

Detičky však nič nedostali zadarmo, ak chceli zís-
kať sladkú odmenu, museli si ju vyslúžiť peknou 
básničkou alebo pesničkou, prípadne kresbičkou. 
A kým Mikuláš vyzvedal, či deťúrence počas roka 
poslúchali rodičov a nerobili neplechu, anjel ich 
ratoval pred rafinovanými nástrahami samopaš-
ných čertov. 

Obchôdzka bola úspešne ukončená rozdaním 
posledného balíčka a hrejivého pocitu z obdaro-
vania. Na záver môžeme už len dodať, že sa tešíme 
na tieto rozjarené tváričky opäť o rok.

DHZ Ihrište

Priority poslanca Juraja Lednického sú dostupné 
bývanie a dobré medziľudské vzťahy

Oslava Mikuláša 2022 v miestnej časti Ihrište
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V 49. kalendárnom týždni bolo v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji hlásených v minulom týždni 8703 
akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predsta-
vuje chorobnosť 3061,6/100 000 osôb v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chríp-
ke podobných (CHPO) 1779 ochorení, čo predsta-
vuje chorobnosť 625,8/100 000 osôb v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému 
týždňu je výskyt ARO vyšší o 71,5 % a výskyt CHPO 
je výrazne vyšší oproti minulému týždňu o 274,7 %.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná  
v okrese Púchov (4378,81/100 000), v okrese Parti-

zánske (4209,9/100 000), v okrese Trenčín (3538,7/ 
100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava 
(1539,6/100 000).

Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných 
ochorení bolo uzatvorených v Trenčianskom kraji 20 
materských, 33 základných a dve stredné školy. 

V 49. kalendárnom týždni 2022 bolo v Trenčian-
skom kraji hlásených 95 prípadov na ochorenie CO-
VID-19. Najviac ich bolo v okrese Prievidza (23), naj-
menej v okrese Bánovce (2). V Púchovskom okrese 
nahlásili lekári v minulom týždni 8 ochorení na CO-
VID-19.    Zdroj: RÚVZ Trenčín 

Okres Púchov mal minulý týždeň najvyššiu 
chorobnosť na respiračné ochorenia v kraji

Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky  
a Obvodného oddelenia Púchov počas nočnej služby 
zažili naháňačku ako z akčného filmu. Prenasledovali 
vozidlo, ktoré nezastavilo hliadke Obvodného odde-
lenia z Púchova, ktorá vozidlo zastavovala kvôli spá-
chaniu dopravného priestupku. 

Vodič na ich znamenie na zastavenie nereagoval,  
a preto ho začali prenasledovať. Po krátkom čase sa  
k nim pridali policajti PMJ, ktorí hliadkovali v obci 
Lúky.

Vodič vozidla Range Rover s MPZ Nemecka ne-
reagoval na zastavovanie policajným hliadkam, 
preto policajti vozidlo prenasledovali až do ČR. Po-
licajti PMJ požiadali o pomoc českých policajtov  
a prostredníctvom linky 112 sa spojili s českým ope-
račným strediskom. Na základe toho sa k prenasle-
dovaniu  pridalo viacero hliadok českej polície. Vodič 
Rang Roveru však stále unikal a opakované výzvy 

na zastavenie ignoroval. Jeho jazda bola veľmi ne-
bezpečná, jazdil na červenú, miestami v protismere 
a agresívne rýchlo. Zázrakom sa nikomu nič nestalo. 

Českí policajti sa vďaka komunikácii s našou hliad-
kou taktiež pokúsili vozidlo zastaviť zátarasou slu-
žobnými vozidlami. Tie však vodič riskantnou jazdou 
obišiel a unikal ďalej. V obci Bratřejov českí policajti  
použili zastavovací pás a tento bezohľadnú jazdu 
vodiča ukončil. Policajti PMJ zadržali osádku unikajú-
ceho vozidla a následne si ich prevzali českí policajti.

Posádku vozidla tvorilo osem migrantov zo Sýrie  
a vodič. Vďaka perfektnej a profesionálnej spolupráci 
polície oboch krajín sa toto prenasledovanie skon-
čilo úspešne. Vec si následne prevzala česká polícia  
k ďalšiemu služobnému postupu. Aj v súvislosti  
s týmto prípadom môžeme ubezpečiť verejnosť, 
že polícia neustále monitoruje prihraničné oblasti  
a dohliada na bezpečnosť.                 KR PZ Trenčín

Naháňačku ako z akčného filmu ukončilo 
zadržanie automobilu s migrantmi zo Sýrie

Dôležité termíny, aby vianočná pohľad-
nica či balík prišli do Vianoc

Slovenská pošta už tradične v predsviatoč-
nom obdobízaznamenáva zvýšený záujem 
o poštové služby, či už posielanie listových 
zásielok alebo balíkov. Denne príjme pred 
Vianocami okolo 100 000 balíkových zásie-
lok. Podiel na tom má aj nákup tovarov na 
internete, posielanie darčekov prostrední-
ctvom pošty, ale aj stále pretrvávajúca tradí-
cia Slovákov zasielania vianočných pozdra-
vov. Pošta preto zákazníkom odporúča, aby 
si posielanie zásielok nenechávali na po-
slednú chvíľu. Prinášame prehľad dôležitých 
termínov na poslanie zásielok, aby stihli byť 
doručené do Vianoc. 

Ideálnym spôsobom pre doručenie zásiel-
ky sú BalíkoBOXy, pretože sú dostupné 
24 hodín 7 dní v týždni a zákazník si môže 
kedykoľvek a bezkontaktne podľa svojich 
možností vybrať zásielku samostatne bez 
čakania. Aktuálne má Slovenská pošta 155 
BalíkoBOXov po celom Slovensku.

Posielanie zásielok v rámci Slovenska
Odporúčaný posledný termín pre poslanie 

pohľadnice či listu 2. triedy v rámci Sloven-
ska, aby bol doručený pred Vianocami, je po-
ndelok 19.12.2022, pre listy 1. triedy odporú-
čame najneskorší termín utorok 20.12.2022. 

V prípade poslania balíkovej zásielky  
v rámci Slovenska odporúčame posledný 
termínutorok 20.12.2022, aby bol balík doru-
čený do Vianoc. Zákazník môže podať balík 
ako expres zásielku, ktorá príde adresátovi 
skôr ako balík poslaný štandardným spôso-
bom. Zákazníkom zároveň odporúčame, aby 
uviedli mobilné číslo adresáta zásielky, aby 
mohol byť vopred informovaný o doručení 
zásielky. Zásielku môže sledovať aj v mobil-
nej aplikácii.

Posielanie zásielok do/zo zahraničia
Posielanie zásielok do zahraničia trvá 

dlhšie, preto odporúčame poslať zásielku  
v predstihu. Ak chcú zákazníci posielať lis-
ty alebo balíky do zahraničia, odporúčame 
podať listové zásielky najneskôr v piatok 
16. decembra a balíky najneskôr vo štvrtok 
15. decembra pre krajiny Európskej únie. 
Zásielky do zámorských krajín a európskych 
krajín mimo EU odporúčame podať vo väč-
šom predstihu a to v zmysle Tarify časť VII - 
Prehľad lehôt pre včasnosť dopravy zásielok 
EMS, listov a balíkov medzinárodného styku, 
pričom pri zásielkach, ktoré obsahujú tovar 
treba počítať s dlhšou dobou colného prero-
kovania v krajine určenia ako obvykle.

V prípade, ak chcú zákazníci posielať 
zásielky zo zahraničia, odporúčame im aj 
vzhľadom na povinnosť colnej kontroly, do-
ručiť zásielky (najmä balíky) na Slovensko mi-
nimálne 7 - 8 pracovných dní pred Štedrým 
dňom. Pokiaľ ide o listové zásielky, odporú-
čame doručiť ich minimálne 5 - 6 pracovných 
dní pred Štedrým dňom, podľa toho, či ide  
o dokumentáciu alebo tovar. 

Zdroj: Slovenská pošta

Aby prišla pošta včas
Na MsÚ Púchov priniesli od 23. novembra do 5. 

decembra 2022 záujemcovia z radov jednotlivcov, 
obcí, škôlok a škôl krabice od topánok plne lásky  
a radosti v počte 373 kusov, čím sa oproti minulému 
roku opäť navýšil počet a poverené pracovníčky MsÚ 
Púchov - vedúca OŠaSV Daniela Gabrišová a referent-
ky sociálneho oddelenia, ako aj ďalšia kontaktná oso-
ba za mesto Púchov, p. Martina Gerschdorfová -, tak 
mohli dnes obdarovať seniorov v zariadeniach v Pú-
chove - Senior Klub,n.o., DSS Hubertus, DSS Kolonka  

a CSS Chmelinec. Ďakujeme za prácu a energiu, ktorú 
vynaložili pri zbieraní, kontrolovaní a pečatení krabi-
čiek. Medzi seniorky a seniorov putovali zapečatené 
a riadne skontrolované balíčky, ktorými budú obda-
rovaní tesne pred Štedrým dňom, aby tak všetkým 
klientom vyčarili úsmev na tvárach a zahriali na srdci 
v tomto čarovnom období.

Pridali sa k nám aj z obce Beluša, kde taktiež občania 
- jednotlivci, škola a škôlka prispeli 54 krabičkami od 
topánok, ktorými následne budú obdarovaní klienti 

ZOS, opatrovaní a osamelí se-
niori či členovia Klubu seniorov 
a zdravotne postihnutých.

ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM, 
ktorí ste sa zapojili do 5. ročníka 
tejto skvelej výzvy! Osamelí 
seniori budú mať o to krajšie 
a láskyplnejšie Vianoce práve 
vďaka Vám! Vážime si to a verí-
me, že v tradícii celoslovenskej 
výzvy budeme pokračovať opäť 
o rok. 

Ostatné krabičky plné lásky 
budú doručené taktiež do zdra-
votníckych zariadení v okolí či 
medzi osamelých opatrovaných 
seniorov v meste Púchov, ale aj 
medzi sociálne slabšie rodiny či 
ľudí bez domova. Ďakujeme za 
Vašu pomoc a spolupatričnosť.

MsÚ

Koľko lásky sa zmestí do krabíc od topánok?
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V obci Lednica sa stará o zachovanie V obci Lednica sa stará o zachovanie 
dedičstva a tradícií predkov folklórna dedičstva a tradícií predkov folklórna 
skupina Ledničanka. V roku 2018 sme skupina Ledničanka. V roku 2018 sme 
oslávili 40.-te výročie vzniku. Pôvodne oslávili 40.-te výročie vzniku. Pôvodne 
tvorila Ledničanku desaťčlenná skupi-tvorila Ledničanku desaťčlenná skupi-
na žien, neskôr i mužov.na žien, neskôr i mužov.

Folkloristi sa počas svojho pôsobe-Folkloristi sa počas svojho pôsobe-
nia zúčastnili množstva vystúpení, jar-nia zúčastnili množstva vystúpení, jar-
mokov, okresných a krajských súťaží.  mokov, okresných a krajských súťaží.  
K najvýznamnejším patrilo vystúpenie K najvýznamnejším patrilo vystúpenie 
na vrcholových folklórnych slávnos-na vrcholových folklórnych slávnos-
tiach v Detve. K tradičným miestnym tiach v Detve. K tradičným miestnym 
vystúpeniam patria každoročné letné vystúpeniam patria každoročné letné 
Dožinkové slávnosti, ktoré navštevu-Dožinkové slávnosti, ktoré navštevu-

je množstvo priaznivcov a nadšencov je množstvo priaznivcov a nadšencov 
folklóru.folklóru.

V súčasnosti tvorí skupinu okolo 50 V súčasnosti tvorí skupinu okolo 50 
členov žien, mužov a detí. Všetci sa  členov žien, mužov a detí. Všetci sa  
s nadšením venujeme spevu tunajších s nadšením venujeme spevu tunajších 
regionálnych piesní, hre na hudob-regionálnych piesní, hre na hudob-
ných nástrojoch, prezentácii miest-ných nástrojoch, prezentácii miest-
nych ľudových tradícií a remesiel,  nych ľudových tradícií a remesiel,  
a v posledných rokoch aj začepčeniam a v posledných rokoch aj začepčeniam 
neviest.neviest.

Snažíme sa zachovávať starodáv-Snažíme sa zachovávať starodáv-
ne zvyky, povery a najmä prekrásne ne zvyky, povery a najmä prekrásne 
piesne z Lednice a okolia. Zvyky v obci piesne z Lednice a okolia. Zvyky v obci 
možno rozdeliť podľa ročných obdo-možno rozdeliť podľa ročných obdo-

bí na: Obdobie pred a po zimnom sl-bí na: Obdobie pred a po zimnom sl-
novrate, Jarné obdobie, Leto a Jesenné novrate, Jarné obdobie, Leto a Jesenné 
a iné zvyky.a iné zvyky.

Pôsobenie v skupine nám prináša ra-Pôsobenie v skupine nám prináša ra-
dosť, množstvo kamarátstiev, zážitkov dosť, množstvo kamarátstiev, zážitkov 
a sme nesmierne šťastní, že sa vo svo-a sme nesmierne šťastní, že sa vo svo-
jom voľnom čase zapájajú deti a mlá-jom voľnom čase zapájajú deti a mlá-
dež. Tešíme sa, že môžeme prinášať ra-dež. Tešíme sa, že môžeme prinášať ra-
dosť aj divákom – našim poslucháčom. dosť aj divákom – našim poslucháčom. 

V tomto roku sme vydali svoje prvé V tomto roku sme vydali svoje prvé 
CD s názvom „To lednické pole“. Reper-CD s názvom „To lednické pole“. Reper-
toár piesní sa vyznačuje poetickým, toár piesní sa vyznačuje poetickým, 
niekedy až baladickým obsahom. niekedy až baladickým obsahom. 
Prevládajú v nich však dve základné Prevládajú v nich však dve základné 

myšlienky: robota a láska. Súčasťou CD myšlienky: robota a láska. Súčasťou CD 
je príhovor pána Jozefa Šimonoviča, je príhovor pána Jozefa Šimonoviča, 
ktorý poslucháča zaujme svojim histo-ktorý poslucháča zaujme svojim histo-
rickým obsahom o Lednici, Lednickom rickým obsahom o Lednici, Lednickom 
hrade a azda najznámejšej povesti  hrade a azda najznámejšej povesti  
o Katarínke. Nosič je možné zakúpiť si o Katarínke. Nosič je možné zakúpiť si 
v Informačnom centre Púchova a po-v Informačnom centre Púchova a po-
čas sezóny na Hrade Lednica. Takisto čas sezóny na Hrade Lednica. Takisto 
je možné kontaktovať vedúce skupiny je možné kontaktovať vedúce skupiny 
prostredníctvom FB stránky skupiny prostredníctvom FB stránky skupiny 
FSk a DFSk Ledničanka z Lednice a cez FSk a DFSk Ledničanka z Lednice a cez 
obecnú stránku Lednica.obecnú stránku Lednica.

Vanda Gažová, Andrea BarkováVanda Gažová, Andrea Barková
Foto: Michal Matúš Foto: Michal Matúš 

Folklórna skupina Ledničanka ľuďom prináša radosť

Tretí adventný koncert 
V nedeľu 11. 12. 2022 mesto Púchov v spoluráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. V nedeľu 11. 12. 2022 mesto Púchov v spoluráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. 

pripravili na pešej zóne zapálenie tretej adventnej sviece spojenej s vystúpe-pripravili na pešej zóne zapálenie tretej adventnej sviece spojenej s vystúpe-
niami detských folklórnych súborov a senioriek z DCS mesta Púchov.niami detských folklórnych súborov a senioriek z DCS mesta Púchov.

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

V piatok 9.12.2022 sme v našom Divadle v Púchove mali možnosť vidieť V piatok 9.12.2022 sme v našom Divadle v Púchove mali možnosť vidieť 
biblické divadelné predstavenie v podaní OZ DOBRÝ PASTIER z Kláštora pod biblické divadelné predstavenie v podaní OZ DOBRÝ PASTIER z Kláštora pod 
Znievom, pod názvom FIAT LUX – BUĎ SVETLO.Znievom, pod názvom FIAT LUX – BUĎ SVETLO.

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

Fiat lux - Buď svetlo
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Kultúra
AŽ ZA HORIZONT

Od 1.12. do 14.1.2023
Vystavuje Janka Kadlecová, pochádza z Vrútok a momentálne tvorí a žije pri Žili-
ne. Napriek tomu, že ju umenie vždy fascinovalo, vyštudovala odbor Biomedicín-
ske inžinierstvo na Žilinskej univerzite. Túžba po umení však predsa len vyhrala 
a dnes sa mu už venuje naplno. V jej tvorbe má svoje pevné miesto duchovná 
tematika, abstrakcia či expresia. V dielach cítiť ženu s hĺbavou a pokornou dušou, 
ktorej viera otvára nové horizonty vnímania krásy. Jej túžbou je krásu zachytávať 
a podeliť sa o ňu. V roku 2020 obsadila 3. miesto v európskej výtvarnej súťaži pre 
amatérskych umelcov European Art Awards. Výstava potrvá do 14.1.2023, vstup 
voľný.. 

MODERNÁ  KALANETIKA 

Štvrtok    15.12.     tanečná sála     18.30 h
Dá Vám do poriadku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo 
prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková.1 lekcia 4 €. Info na č.t. 0908 
718 662, kultura@puchovskakultura.sk

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT

Streda     14.12.    tanečná sála    18.30 h
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba.1 vstup 4 €.  Info na č.t. 
0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk  

JOGA

Utorok  13.12., 20.12.       tanečná sála     16.15 h
Streda    14.12.                       tanečná sála       9.30 h
1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@puchov-
skakultura.sk

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ

Streda   14.12.     tanečná  sála   17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný na-
príklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť 
uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvo-
jmesačne.
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na FB a osobitných plagátoch.

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

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

13.
- 18.

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

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

DEC 2022

ut
- ne

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

1.
št

10.
so

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

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

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

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

(Vhodné aj pre mamičky s deťmi.)

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

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

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

Pozývame vás na večer v sprievode 

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

29.
št - koncert vážnej hudby.
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Keramické dielne pre predškolákov Keramické dielne pre predškolákov 
Na ZŠ Komenského sme sa tento rok rozhodli pri-Na ZŠ Komenského sme sa tento rok rozhodli pri-

praviť zaujímavé tvorivé dielne aj pre tých najmen-praviť zaujímavé tvorivé dielne aj pre tých najmen-
ších. Deti z púchovských materských škôl sa v prie-ších. Deti z púchovských materských škôl sa v prie-
behu tohto školského roka budú môcť zoznámiť  behu tohto školského roka budú môcť zoznámiť  
s našou školou netradičnou formou. Prvá séria týchto s našou školou netradičnou formou. Prvá séria týchto 
aktivít bola pripravená už v mesiaci november. Záu-aktivít bola pripravená už v mesiaci november. Záu-
jem zo strany detí bol veľký, preto sme ponúkli tvori-jem zo strany detí bol veľký, preto sme ponúkli tvori-
vé dielne až dva dni v týždni. Tentokrát deti spoznali vé dielne až dva dni v týždni. Tentokrát deti spoznali 
našu keramickú dielňu a strávili v nej spoločne štyri našu keramickú dielňu a strávili v nej spoločne štyri 
popoludnia. V spolupráci s našimi pani učiteľkami sa popoludnia. V spolupráci s našimi pani učiteľkami sa 
postupne zoznámili s prácou s hlinou, mohli si vy-postupne zoznámili s prácou s hlinou, mohli si vy-
skúšať vyrobiť si vlastné výrobky, ktoré si po vypálení  skúšať vyrobiť si vlastné výrobky, ktoré si po vypálení  
v peci sami zafarbili glazúrou. Deti sa veľmi pekne za-v peci sami zafarbili glazúrou. Deti sa veľmi pekne za-
pájali do výroby, a popritom sa mohli dozvedieť veľa pájali do výroby, a popritom sa mohli dozvedieť veľa 
zaujímavostí o tomto tradičnom remesle. Výrobky, zaujímavostí o tomto tradičnom remesle. Výrobky, 
ktoré si takto sami vyrobili si nakoniec vzali domov, ktoré si takto sami vyrobili si nakoniec vzali domov, 
aby potešili aj svojich rodičov. Na škole fungujú ke-aby potešili aj svojich rodičov. Na škole fungujú ke-
ramické krúžky, ktoré môžu navštevovať žiaci prvého ramické krúžky, ktoré môžu navštevovať žiaci prvého 
i druhého stupňa. Tieto krúžky sú veľmi obľúbené, i druhého stupňa. Tieto krúžky sú veľmi obľúbené, 
preto sme ich chceli predstaviť aj budúcim prváči-preto sme ich chceli predstaviť aj budúcim prváči-
kom. Naša škola bude v týchto akciách pokračovať kom. Naša škola bude v týchto akciách pokračovať 
a ďalšie zaujímavé stretnutia, tentokrát so športovou a ďalšie zaujímavé stretnutia, tentokrát so športovou 

Aktivity na Základnej škole Jana Amosa Komenského

Posledný novembrový týždeň od 21.11. do 1.12.2022 sa naši pred-Posledný novembrový týždeň od 21.11. do 1.12.2022 sa naši pred-
školáci v počte 29 detí z Materskej školy Požiarna 1292/11 a aj pred-školáci v počte 29 detí z Materskej školy Požiarna 1292/11 a aj pred-
školáci z nášho Elokovaného pracoviska, Komenského 50 zúčast-školáci z nášho Elokovaného pracoviska, Komenského 50 zúčast-
nili korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne. Deti boli statočné  nili korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne. Deti boli statočné  
a vytrvalé. S radosťou a niekedy aj so slzičkami zvládali pokyny in-a vytrvalé. S radosťou a niekedy aj so slzičkami zvládali pokyny in-
štruktorov z mestského hokejového klubu. Výsledkom je, že deti už štruktorov z mestského hokejového klubu. Výsledkom je, že deti už 
vedia aký tvrdý je ľad. Zvládajú bezpečný pád s korčuľami, vedia sa vedia aký tvrdý je ľad. Zvládajú bezpečný pád s korčuľami, vedia sa 
postaviť, správnym postojom sa kĺzať - korčuľovať a presúvať. Malí postaviť, správnym postojom sa kĺzať - korčuľovať a presúvať. Malí 
športovci to nevzdali a v priebehu štyroch dní urobili obrovský po-športovci to nevzdali a v priebehu štyroch dní urobili obrovský po-
krok v začiatkoch korčuľovania. Inštruktori formou hier: „Na obra, krok v začiatkoch korčuľovania. Inštruktori formou hier: „Na obra, 
„Na lietadlá“, súťažnými hrami, zdolávaním prekážok na korčuliach, „Na lietadlá“, súťažnými hrami, zdolávaním prekážok na korčuliach, 
učili deti byť obratné. Zvládli zmeny postojov ako: ľahnúť si, kľaknúť, učili deti byť obratné. Zvládli zmeny postojov ako: ľahnúť si, kľaknúť, 
sadnúť a opäť sa postaviť. A to všetko s korčuľami na nohách. Je na sadnúť a opäť sa postaviť. A to všetko s korčuľami na nohách. Je na 
rodičoch ako umožnia deťom sa ďalej zdokonaľovať. Veď v Púchove rodičoch ako umožnia deťom sa ďalej zdokonaľovať. Veď v Púchove 
majú malí Púchovčania možnosť korčuľovania na zimnom štadióne majú malí Púchovčania možnosť korčuľovania na zimnom štadióne 
v čase vyhradenom pre verejnosť.  Naša materská škola touto cestou v čase vyhradenom pre verejnosť.  Naša materská škola touto cestou 
ďakuje umožneniu korčuliarskeho výcviku Mestu Púchov, pracovní-ďakuje umožneniu korčuliarskeho výcviku Mestu Púchov, pracovní-
kom zimného štadiónu, mestskej dopravnej spoločnosti. Tiež ochot-kom zimného štadiónu, mestskej dopravnej spoločnosti. Tiež ochot-
ným rodičom, starým rodičom detí, ktorí prišli pomôcť. Obliekli, obuli ným rodičom, starým rodičom detí, ktorí prišli pomôcť. Obliekli, obuli 
korčule, povzbudili nielen svoje dieťa ale aj iné dieťatko. Ďakujeme.korčule, povzbudili nielen svoje dieťa ale aj iné dieťatko. Ďakujeme.

Eva MuržicováEva Muržicová

Malí korčuliari z Materskej školy Požiarna 1292

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je na inštitúte ma-Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je na inštitúte ma-
nažmentu už tretím rokom otvorený študijný odbor Manažment nažmentu už tretím rokom otvorený študijný odbor Manažment 
v turizme a hotelierstve. Študenti tohto programu majú každý v turizme a hotelierstve. Študenti tohto programu majú každý 
semester na predmete Semestrálny projekt za úlohu usporiadať semester na predmete Semestrálny projekt za úlohu usporiadať 
nejakú akciu. To im má pomôcť naučiť sa a nadobudnúť skúse-nejakú akciu. To im má pomôcť naučiť sa a nadobudnúť skúse-
nosti z oblasti manažérskych zručností. nosti z oblasti manažérskych zručností. 

Obtiažnosť týchto podujatí sa každým rokom zvyšuje. Študenti Obtiažnosť týchto podujatí sa každým rokom zvyšuje. Študenti 
bakalárske ročníka tento rok dostali za úlohu uskutočniť podu-bakalárske ročníka tento rok dostali za úlohu uskutočniť podu-
jatie pre verejnosť. Šesť študentiek, štyri z okolia Púchova a dve jatie pre verejnosť. Šesť študentiek, štyri z okolia Púchova a dve 
z Prievidze, dostalo za nápad zorganizovať koncert, keďže mali z Prievidze, dostalo za nápad zorganizovať koncert, keďže mali 
viaceré z nich známosti s kapelami. viaceré z nich známosti s kapelami. 

V prvom rade oslovili podnik Queen’s pub v Púchove a viacero V prvom rade oslovili podnik Queen’s pub v Púchove a viacero 
hudobných skupín. Tým si zaistili  priestor pre realizáciu a jedna  hudobných skupín. Tým si zaistili  priestor pre realizáciu a jedna  
z kapiel - kapela VROSE z Trenčína - išla s radosťou do toho s nimi. z kapiel - kapela VROSE z Trenčína - išla s radosťou do toho s nimi. 
Ide o hudobnú trojicu mladých žien z Trenčína, ktorá sa žánrovo Ide o hudobnú trojicu mladých žien z Trenčína, ktorá sa žánrovo 
zameriava na indie-folk. Kombinujú vlastnú tvorbu s prevzatými zameriava na indie-folk. Kombinujú vlastnú tvorbu s prevzatými 
skladbami, ktoré hudobne či textovo vyvolávajú rôzne emócie. skladbami, ktoré hudobne či textovo vyvolávajú rôzne emócie. 

Koncert sa konal v piatok 9. decembra v Queen’s pube. Napriek Koncert sa konal v piatok 9. decembra v Queen’s pube. Napriek 
tomu, že sa v tej istej dobe konal zápas futbalových majstrovstiev tomu, že sa v tej istej dobe konal zápas futbalových majstrovstiev 
sveta v Katare, návštevníkov prišlo dosť a atmosféra koncertu sveta v Katare, návštevníkov prišlo dosť a atmosféra koncertu 
bola príjemná.            -bola príjemná.            -SN-, foto: Slavomír FlimmelSN-, foto: Slavomír Flimmel

Vysokoškoláčky zorganizovali koncert skupiny VROSE 

tematikou sú pre nich pripravené v novom roku. Verí-tematikou sú pre nich pripravené v novom roku. Verí-
me, že opäť škôlkari u nás strávia pekné chvíle. me, že opäť škôlkari u nás strávia pekné chvíle. 

Stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov Stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov 
Dňa 1.12.2022 sa v priestoroch Základnej ško-Dňa 1.12.2022 sa v priestoroch Základnej ško-

ly J. A. Komenského v Púchove konalo už tradičné ly J. A. Komenského v Púchove konalo už tradičné 
stretnutie bývalých i súčasných pedagógov školy.  stretnutie bývalých i súčasných pedagógov školy.  
O vrelé privítanie sa osobne postarala riaditeľka ško-O vrelé privítanie sa osobne postarala riaditeľka ško-
ly PaedDr. Miroslava Lapšová. Samozrejmosťou bolo ly PaedDr. Miroslava Lapšová. Samozrejmosťou bolo 
aj poďakovanie všetkým pedagógom za ich každo-aj poďakovanie všetkým pedagógom za ich každo-
dennú trpezlivú prácu, láskavosť a odbornosť v odo-dennú trpezlivú prácu, láskavosť a odbornosť v odo-
vzdávaní vedomostí ďalším generáciám. O nevšedný vzdávaní vedomostí ďalším generáciám. O nevšedný 
začiatok stretnutia sa postarali samotní žiaci školy, začiatok stretnutia sa postarali samotní žiaci školy, 
ktorých cieľom bolo obohatiť prítomných aj o kul-ktorých cieľom bolo obohatiť prítomných aj o kul-
túrny zážitok. Na pôde školy sa v ich podaní spievali túrny zážitok. Na pôde školy sa v ich podaní spievali 
piesne, tancovali tance a ozývali melódie hudobných piesne, tancovali tance a ozývali melódie hudobných 
nástrojov. Po milom programe nasledovala malá ex-nástrojov. Po milom programe nasledovala malá ex-
kurzia po priestoroch a triedach školy. Čulá vrava kurzia po priestoroch a triedach školy. Čulá vrava 
nasvedčovala tomu, že o našej škole a jej úspechoch nasvedčovala tomu, že o našej škole a jej úspechoch 
sa dá hovoriť dlho a obsiahle. Dúfame, že okrem ma-sa dá hovoriť dlho a obsiahle. Dúfame, že okrem ma-
lého darčeka, ktorý si pre každého hosťa pripravili lého darčeka, ktorý si pre každého hosťa pripravili 
naši žiaci, si všetci účastníci tohto milého stretnutia naši žiaci, si všetci účastníci tohto milého stretnutia 
odniesli len pozitívne zážitky. odniesli len pozitívne zážitky. 

ZŠ J. A. KomenskéhoZŠ J. A. Komenského
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ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Dňa 17. novembra sme si pripomenuli význa-
mné dni rokov 1939 a 1989. Oba míľniky našej 
československej histórie som vždy vnímal veľmi 
oddelene, odlišne. 

Obdobie vojnového besnenia a zvrátenosti so 
svojimi dôsledkami na život bežného človeka, 
na školy a štúdium v protiklade s pádom reži-
mu, ktorý primitívnym zneužitím ideológie pri-
niesol na 40 rokov sociálny experiment, ktorý 
sa... nepodaril. 

Aktuálne udalosti na východ od našej hranice 
ukazujú, že z východu prichádza nielen ideo-
lógia, ktorá zastavila sľubný vývoj našej krajiny 
na celé desaťročia. Krajina neslobody, plná 

demagógie a ideológie je schopná priniesť do 
prítomnosti Európy vojnový konflikt, o ktorom 
sme si naivne mysleli, že sa už nikdy nezopaku-
je. Žili sme v presvedčení, že vojna je niečo, čo  
v našej civilizovanej časti sveta nemôže vznik-
núť. Verili sme, že sme sa poučili z minulých 
chýb, že rešpektujeme medzinárodnými doho-
dami uznané hranice, že sme dostatočne zau-
jatí snahou o spokojné prežitie života každého 
jednotlivca. Že sme dostatočne motivovaní ro-
biť veci v súlade s prírodou a využiť naše zdroje 
a um na zníženie uhlíkovej stopya zastavenie 
hroziaceho otepľovania planéty. 

Zo školskej ankety o povedomí našich žiakov 
o roku 1939a 1989 vyplýva, že máme voči to-
muto sviatku stále dlh. Znalosť histórie, poro-

zumenie príčám vzostupov a pádov, kritické 
myslenie, uplatňovanie demokratických prin-
cípova tolerancia sú cestou, ako sa vyhnúť ná-

siliu, bezpráviu i vojne. Podpory otvorenostia 
demokracie nikdy nie je dosť. 

Miroslav Kubičár, riaditeľ školy

Koľko slobody si zaslúžime?

Poster na tému Boj za slobodu a demokraciu, ktorý sa spolu s básňou nachádza vo vestibule školy. Autormi 
sú mladí študenti, ktorým záleží na našej minulosti, súčasnosti i budúcnosti.

Gympsy - časopis púchovských gymnazistov
Redakčná rada: Jakub Jurovčík, Kristína Staníková, Beáta Mlyniská, Ela Novotná, Judita Lašová, Adam Gerschdorf, Sandra Kindernajová, 

JessicaDrgová, Odborný dozor: Veronika Hanáková, vyšlo v decembri 2022 ako súčasť Púchovských novín.
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Po troch rokoch pauzy sa v našej 
škole opäť oslavoval Deň študentstva. 
Táto milá tradícia je u nás už od roku 
2006, no v  počiatkoch robili program 
pre žiakov učitelia. Boli to napríklad 
rôzne kvízy, športové súťaže, česanie 
či líčenie dievčat, pozvaná bola nejaká 
kapela. V posledných rokoch program 
pripravujú žiaci a medzi sebou súťažia 
jednotlivé triedy. Učitelia sú tí, ktorí 
vyhodnotia snaženie všetkých zapo-
jených.

Tento rok sme si vybrali krajinu, ktorú 
sme mali predstaviť návštevníkom 
triedy. Okrem kultúry a typických 
zvyklostí bolo nutné priniesť informá-
ciu o tom, ako sa k svojej slobode daná 
krajina prepracovala. Všetky triedy 
mali pripravenú prezentáciu tak, že 
hneď vo dverách sme zistili, kde vo 
svete sa vďaka nim nachádzame. Naša 
si vybrala Veľkú Britániu. Priblížili sme 
kultúru, stravovanie (podávali sme po-
hostenie), šport, odev a topkou bolo 
predstavenie princeznej Diany a princa 

Charlesa. Na prípravách sme pracovali 
takmer týždeň.

Na prvom mieste v hodnotení tried-
nych kolektívov sa nakoniec umiest-
nila Kvarta v koži obyvateľov Monaka  
a III.A so Spojenými arabskými emi-
rátmi.

Hlavným organizátorom bol Školský 
parlament Gymnázia Púchov a jeho 
predseda Boris Janík, ktorého som po-
prosila, aby nám priblížil tento deň zo 
svojho uhla pohľadu:

„Dňa 16.11.2022 sa na pôde našej 
školy opäť po troch rokoch uskutočnil 
Deň študentstva. Ráno o deviatej hodi-
ne sa žiaci prvého ročníka a Prímy stre-
tli v školskom divadielku, kde ich čaka-
la slávnostná imatrikulácia. Po hymne 
SR a príhovore predsedu Školského 
parlamentu, nasledovali krátke, avšak, 
prínosné informácie o histórii Dňa štu-
dentstva. Nakoniec si imatrikulovaní 
žiaci z rúk predsedu prevzali imatriku-
lačný diplom. Ostatní žiaci školy zatiaľ 
pripravovali úžasné prezentácie a pro-

gramy na tému Krajiny 
sveta. Programy boli 
prichystané pre žiakov 
prvého ročníka a Prímy, 
učiteľov, členov parla-
mentu, ale postupne 
sa navzájom navštevo-
vali aj susedné triedy. 
Deň študentstva sme 
ukončili hlasovaním 
za najlepšie triedne 
programy a následne  
v telocvični predseda 
ŠP vyhlásil výsledky 
hlasovania.

Deň študentstva sa 
viedol v duchu slobody 
a demokracie, nakoľko 
okrem spomínaného 
sviatku si v rovnaký 

deň, 17. novembra, pripomíname aj 
výročie Nežnej revolúcie. Jednotlivé 
triedy mali vo svojich programoch 
príkladne zakomponovanú myšlienku 
17. novembra. Myslím si, že je dôle-
žité pripomínať si udalosti, ktoré sa 
uskutočnili, kvôli ďalším generáciám. 
Sú to udalosti, vďaka ktorým už dnes 
môžeme slobodne cestovať, študovať, 
vyjadrovať sa.

Ja som v pozícii predsedu ŠP už štvrtý 
rok, no Deň študentstva organizoval 
súčasný parlament prvýkrát, keďže 
predošlé roky nám prekazila pan-
démia. Musím ale povedať, že všetky 
triedy si pripravili svoje programy na 
veľmi vysokej úrovni aj napriek tomu, 
že väčšina žiakov takýto deň ešte ne-
zažila. Všetci učitelia a veľké množstvo 
študentov sa zhodli so mnou v názore, 
že Deň študentstva dopadol na výbor-
nú. 

Jeho posolstvo a posolstvo Nežnej 

revolúcie sa nieslo školou celý deň  
a myslím si, že si všetci uvedomujeme, 
že pripomienka rokov 1939 a 1989 
je veľmi dôležitá, a je na mieste, aby 
budúci školský parlament s novým ve-
dením pokračoval v tejto tradícii.

Želám ešte raz všetkým prvákom  
a primánkom veľa síl a úspechov v ich 
náročnom štúdiu. Celej škole prajem, 
aby sme si v januári v študentských 
voľbách do nášho parlamentu zvolili 
členov a predsedu, ktorí budú pokra-
čovať nielen v príprave Dňa študent-
stva, ale i v šírení myšlienky demokra-
cie a pluralizmu. Štúdiu zdar!“

Boris Janík, 
predseda Školského parlamentu, 

predseda Študentskej rady
Ďakujem Borisovi za podrobné opísa-

nie vydarenej akcie a želám mu, aby sa 
mu darilo na vysokej škole tak dobre ako 
na našom gymnáziu. 

Kristína Staníková , Tercia

Deň študentstva sme oslávili imatrikuláciou 
a súťažou triednych kolektívov

V októbri na našej škole prebehla séria works-
hopov venovaných programovaniu a robotike. 
Boli organizované pod záštitou RZ pri Gymná-
ziu Púchov a nadácie Pontis n.o. v rámci inicia-
tívy Meet and Code. 

Na realizáciu workshopov sme získali grant, 
vďaka ktorému sme na tieto aktivity mohli za-
kúpiť 1 ks súpravy LEGO® Education SPIKE™ 
Prime Set, ktorá je vyhľadávaným učebným 
nástrojom série STEAM pre žiakov 6. až 8. roč-
níka. Túto súpravu sme využili pri samotných 
workshopoch, ale bude sa využívať aj na krúžku 
programovania Lego, kde sa žiaci pripravujú 
na súťaž FIRST LEGO League. Taktiež sa bude 
využívať na vyučovacích hodinách informatiky. 
Doplní už nakúpené súpravy a umožní rozde-
liť triedu na väčší počet skupín, ktoré môžu na 
vyučovaní pracovať s Lego SPIKE.

Workshopov sa zúčastnili študenti Prímy  

a Sekundy. Na prvom workshope sa oboznámili 
so základmi algoritmického myslenia a tvorbou 
algoritmov. 

Pri jednotlivých aktivitách sme sa inšpirovali 
stránkou code.org. Na ďalších workshopoch 
účastníci pracovali so stavebnicou LEGO SPIKE. 
V aplikácií LEGO® Education SPIKE App prešli 
základný kurz, v ktorom sa oboznámili s jed-
notlivými súčasťami súpravy Lego SPIKE (hub, 
motory, sensory). V ďalších aktivitách si každá 
skupinka vyskúšala poskladať vlastného robo-
ta podľa návodu a naprogramovať ho. Veríme, 
že týmito workshopmi sa nám podarilo naplniť 
ciele nášho projektu – popularizovať robotiku 
a rozvíjať algoritmické myslenie. Nezisková 
organizácia Pontis prispela sumou 400 eur na 
nákup sady LEGO® Education SPIKE™ Prime Set. 

Miroslava Zbínová, 
učiteľka

Púchovskí gymnazisti programujú s legom
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Keď sa stanete žiakmi štvrtého ročníka, nepočúva-
te iné slovo. Vravia to učitelia, spolužiaci, rodičia, 
kamaráti, skrátka všetci. STUŽKOVÁ! Viete však, ako 
stužková vznikla a čo zelená stužka symbolizuje?

Nás to popravde nikdy nezaujímalo, vždy sme si pri 
tomto slove predstavili chutnú večeru, koláče a zába-
vu. Je toho však omnoho viac. Stužková slávnosť sa 
zvyčajne koná na jeseň maturitného ročníka, kde 
triedni učitelia odovzdávajú svojim žiakom zelenú 
stužku symbolizujúcu nádej a povzbudenie pred 
maturitami. Počiatky slávnosti však siahajú ďaleko 
za hranice súčasnosti. Mnohí študenti nemeckých  
a maďarských gymnázií si stužku pripínali na kabáty 
už pred vznikom prvej Československej republiky. 
Kedy sa však datuje vznik stužkových na Slovensku? 
Počiatky nájdeme v baníckej škole v Banskej Štiavni-
ci. Na začiatku sa stužková organizovala ako ples len 
pre žiakov príslušnej triedy a pre pár pedagógov. 

Stužková je teda pre každého stredoškoláka neopa-
kovateľnou udalosťou. Sme radi, že sme mali to šťa-
stie zažiť tento jedinečný večer. Pár rokov naspäť ho 
totiž nebolo možné uskutočniť a nie raz od bývalých 
maturantov počúvame: ,,Kiežby sme aj my mohli za-
žiť našu vlastnú stužkovú!“

Naše prvé organizačné kroky sa začali už koncom 
tretieho ročníka. Boli sme presvedčení, že máme 
všetko pod palcom a čas hrá v náš prospech. To, 
ako veľmi sme sa mýlili, sme zistili hneď v septem-

bri. Stálo nás to veľa potu a nervov, ale aj napriek 
všetkým prekážkam sme ako kolektív zorganizovali 
unikátnu spoločenskú udalosť. A že nepreháňam, 
vám môže potvrdiť všetkých 160 účastníkov. Ako to 
celé vyzeralo?

V poobedných hodinách dňa Dé dievčatá dokon-
čovali posledné fasády, česali hrivy a zháňali pomo-
cníkov na naťahovanie do šiat. Chalanom tatinkovia 
doviazali kravaty a maminy ronili slzy. Či už od šťa-
stia, alebo od smiechu pri pohľade na naše dooblizo-

vané účesy, radšej nevedno. Po 
príchode do sály každý usadil 
svojich stvoriteľov a prišla na 
rad tá najdôležitejšia časť. Pre 
nich. Videli roztrasené kroky 
svojich detí pri nástupe do 
neidentifikovateľného geome-
trického útvaru, počuli poučný 
prejav pána riaditeľa, tried-
neho učiteľa aj krstnej mamy. 
Pripínanie zelenej stužky, 
ktorú polovica už úspešne 
stratila, prebehlo pomaly, ale 
zato nudne. Keď vyprahnuté 
hrdlá zahasil studený prípitok 
a žalúdky naplnila studená 
večera, nastal čas programu. 
Po dlhých hodinách stráve-

ných jeho ,,skúšaním“ vyzeral, ako vyzeral. Nebojte 
sa, všetci sa bavili. Po niekoľkých tanečných kolách 
prišla tombola, v pozadí ktorej sa určite nediali žiad-
ne konšpirácie. Až potom nastala tá najdôležitejšia 
časť pre nás. Celá sála žila, až na pár výnimiek, ktoré 
si spokojne spinkali spánkom spravodlivých. Po pár 
hodinách (ne)kontrolovanej zábavy prišiel koniec. 
Všetci spoločensky unavení hrdinovia, ktorí vydržali 
až do rána a dievčatá s topánkami v rukách, už mu-
seli prenechať štafetu upratovačkám, ktoré mali pred 
sebou naozaj veľa roboty. Na tento deň budeme veru 
ešte dlho spomínať. Niektorí.                           žiaci zo IV.B

(Pozn. red.: Celá stužková slávnosť prebehla pri 
všetkej počestnosti a s teplou večerou.Všetci vyzerali 
úžasne. Len tie stužky naozaj postrácali. Záverečná 
časť článku bola súčasťou žiackeho fejtónu z hodiny 
slovenského jazyka.)    Foto: Ema Ižvoltová

Naozaj sa navždy zachová? Stopercentne!

Milí študenti, milí kolegovia, milí priatelia gymná-
zia!

Pozývam vás do LOVE THEM RUNNING CLUB Púc-
hov. LOVE THEM RUNNING je iniciatíva, ktorej cieľom 
je spájať ľudí v mestách a obciach prostredníctvom 
spoločne organizovaných 5-kilometrových behov. 
Tieto komunitné behy fungujú už vo viacerých me-
stách na Slovensku a vo svete. Nejedná sa o žiadne 

preteky, zmyslom je spoločne zdieľaná radosť z po-
hybu na čerstvom vzduchu. Tempo nie je vysoké, po-
pri behu sa dokážeme rozprávať, smiať. Ambasádo-
rom púchovského LOVE THEM RUNNING CLUB-u je 
štúdio YogaLife a máme za sebou už viaceré spoloč-
né behy. Štartujeme každú sobotu 9:30 na Dvoroch 
pri M-knihe. Pridajte sa k našej veselej komunite.

YogaLife by Zuzana Račeková       Dagmar Balalová

LOVE THEM RUNNING CLUB

Ráno sa zobudím, idem do školy.
Dvere od wéciek mi školník otvorí.
Hneď si na mne vykričal mandle, 
že čo je to načmárané na zrkadle.
Pozerám doň, zo mňa je prasklé, 
niečo bolo na skle.
Kto to tam písal? Čo to tam robí? 
Už nebudem kopať hroby.
Motivačné slová otvorili mi myseľ,
pomohli mi nájsť životný zmysel...
Už v septembri sme sa po prvýkrát stretli s 

,,umením“ zrkadlového fantóma. Na zrkadlách v 

dievčenských WC sme si mohli prečítať jeho myšlien-
ky, ale aj povzbudivé slová. Fantóm však pre nás ostal 
záhadou. Kto to vlastne je? Žiak? Učiteľka? Školník? 
Tak či onak sme mu vďačné za úsmevy, ktoré nám 
svojimi slovami vyčaroval na tvári. V posledných 
týždňoch sa odmlčal, jeho ,,maliarske plátno“ bolo v 
rekonštrukcii, no už je všetko funkčné. Preto ty, čo to 
robíš, pokračuj v tom, ale žiadne permanentky! Len 
nám odpovedz na svoju otázku Are you healed or 
just distracted?                                        Dievčatá z Kvarty

(P.S. Pán školník je super a pani upratovačkám po-
sielame silu a pevné nervy.)

Zrkadlový fantóm

Deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré 
skutky a šíri dobro. Vznikol ako reakcia na bláznivý 
ošiaľ počas Black Friday. 

Aj v našej škole je kde pomáhať, a preto sme 
túto myšlienku v utorok 29.11.2022 podporili 
niekoľkými aktivitami a pomohli tak nášmu oko-
liu. Šikovní dobrovoľníci, ktorí sa ochotne zapojili 
a darovali kúsok zo svojho voľného času, pomohli 
upratať podkrovie školy, schodisko do podkrovia 
a boli nápomocní aj v knižnici s nosením a trie-
dením kancelárskeho materiálu. Všetkým zúčast-
neným veľmi pekne ďakujem a verím, že sa táto 
myšlienka bude každým rokom na škole rozvíjať 
a pomôže dobre veci aj nabudúce. Dobrovoľníci 
menovite: VanessaPaholíková (I.B), Martina Lepu-
licová (I.B), Jakub Urban (II.B), Jakub Jurovčík (III
.B).                                           Petra Mašková, asistentka

#GIVINGTUESDAY
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Simona Bodoríková, nominovaná na 
majstrovstvá sveta v dráhovej cyklisti-
ke, študuje u nás na Gymnáziu v Pú-
chove. Simona sa popri dráhovej cykli-
stike venuje aj cestnej. Je žiačkou III.B  
a pochádza z Beluše.

Ako prvých sa Simona zúčastnila 
detských pretekov v Hornej Marikovej, 
ktoré akosi odštartovali jej začiatky  
v súťažnej cyklistike. Ešte pred týmito 
detskými pretekmi chodievala bicyklo-
vať často s otcom, a preto je on spo-
ločne s jej mamou najväčšou oporou  
a podporou. Po úspešnom umiestnení 
na pretekoch začala navštevovať klub 
CK EPIC Dohňany, kde pôsobí od roku 
2015 až doteraz.

Tí, ktorí by chceli tento šport 
vykonávať, by si mali podľa slov cykli-
stky uvedomiť, že je časovo a finančne 
náročný. Takisto sa športovec musí po-
pasovať s rôznymi ťažkosťami zdravot-
ného aj psychického charakteru. Čo sa 
týka sezónnej prípravy, najťažšia je pre 
Simonku počas roka príprava zimná, 
pri ktorej môže vďaka zmrznutému 
asfaltu často prísť k úrazu.

„Veľakrát sa mi na tréningoch veľmi 
nechce, hlavne na tých, kde musím 

ísť do kopca,“ tvrdí s úsmevom, „pre-
to sa snažím myslieť na to, že sa mi to 
neskôr vráti na pretekoch. Zároveň je 
pre mňa ťažké začať jazdiť po dlhších 
pauzách.“ Ich príčinou bývajú choroby 
alebo pády. 

„Za všetky moje úspechy vďačím 
najmä klubu a trénerom, ktorí sa mi 
venujú celý rok, nastavujú mi trénin-
gy a riešia so mnou moje problémy, či 
už sa to týka pretekov a tréningov,ale 
aj celkom častých nezhôd so súper-
kami,“ opisuje Simona, ktorá sa stále 
vyrovnáva s možnými faktormi zne-
možňujúcimi jej trénovanie. K pozitív-
nemu nastaveniu jej pomáha dobrá 
atmosféra v klube a na sústredeniach.

Medzi najväčšie úspechy radí 7. a 8. 
miesto na majstrovstvách Európy, vďa-
ka ktorým bola nominovaná na tohto-
ročné majstrovstvá sveta. Nesmierne 
cenné sú tituly z majstrovstiev Sloven-
ska (tiež z tohto roka) na ceste a dráhe. 
„Majstrovstvá sveta sa však pre mňa 
skončili predčasne kvôli pádu v druhý 
deň ich konania,“ poukazuje na nešťas-
tnú náhodu, ktorá jej zničila možnosť 
umiestniť sa na MS konajúcich sa v au-
guste tohto roka.

Zvládanie športu na najvyššej úrov-
ni je veľmi náročné popri gymna-
ziálnemu štúdiu. „Učenie je pre mňa 
často boj, hlavne keď som unavená  
z tréningov, takže sa snažím čo najviac 
vedomostí pochytiť na hodinách. Keď 
mám ale voľný deň alebo ľahší tréning, 
učím sa, a to aj keď test zrovna nehrozí. 
Potom nemusím stráviť toľko času 
učením deň pred testom, keď by som 
možno mohla byť vyčerpaná z trénin-
gu,“ povedala Simona. „Som ale veľmi 
vďačná nášmu gymnáziu. Učitelia sú 
ochotní, pokiaľ ja alebo ktokoľvek  
z mojich spolužiakov nerozumie učivu. 
Taktiež som veľmi vďačná, že môžem 
ako športovec vymeškať nadštandar-
dných 10 % nad rámec bežnej ab-
sencie, keďže sústredenia a niektoré 
preteky sú aj počas školských dní,“ 

odpovedá pri otázke, aké má štúdium 
na gymnáziu klady. Simona sa snaží 
každý deň využiť čo najlepšie. Keď má 
voľný deň, snaží sa venovať škole a do-
behnúť čas strávený s rodinou, keďže 
počas roka býva doma menej. 

„Niekedy chodievam na kratšie pre-
chádzky do prírody, počúvam hud-
bu, varím a občas ma chytí kreatívna 
chvíľka a pre radosť si píšem alebo 
niečo tvorím.“

Simonka si je vedomá toho, že  
v bežnom živote pôsobí na okolie inak 
ako pri športe: „Na pretekoch som 
úplne iná než v súkromí, nenechám 
sa ľahko rozhodiť, som sebavedomá  
a sústredím sa len na svoj výkon. 
Samozrejme sú aj horšie dni, vtedy 
sa moje nastavenie odzrkadlí na vý-
sledkoch.“ Jej spolužiaci si myslia, že 
je skôr hanblivá a introvertná, takže 
je pre jej okolie často ťažké dostať sa k 
nej bližšie. Ale keď sa to podarí, stojí to 
za to. Hlavne ak ste priaznivec morbíd-
neho humoru.

„Myslím si, že som nekonfliktná  
a stojím si za svojimi názormi. V príro-
de sa cítim ako doma a výborne si tam 
oddýchnem. Najradšej som však, keď 
som so svojimi blízkymi a rozprávame 
sa o každodenných maličkostiach.“

Každý športovec má svoje vzory  

a Sima by mohla byť vzorom aj pre vás. 
„Ak chce niekto robiť cyklistiku, musí 
ho to hlavne baviť, nič nemôžete ro-
biť nasilu. Je to náročný, no o to krajší 
šport. Dôležité je nezľaknúť sa prvých 
neúspechov a ďalej na sebepracovať. 
Deťom by som určite odporučila skúsiť 
si preteky na Detskej Považskej Cyklo-
lige, ktorá býva v našom okolí vždy  
v lete. Tiež sa môžu pridať do cykli-
stického klubu, napríklad do nášho  
v Dohňanoch,“ 

Simonku tiež čakajú nové výzvy. Na 
ďalší rok by rada obhájila svoje maj-
strovské tituly, prípadne sa nomino-
vala na majstrovstvá Európy a sveta. 
Budúci rok budú MS v jej obľúbenej 
dráhovej cyklistike v kolumbijskom 
Cali, takže by si chcela dať reparát po 
tohtoročných nie veľmi vydarených 
majstrovstvách v Tel Avive. Uvidíme, 
čorok 2023 prinesie, hlavne je nut-
névyhnúť sa pádom.

„Určite by bolo pekné živiť sa cykli-
stikou, no nemôžem sa spoliehať len 
na túto možnosť, pretoje pre mňa 
prioritou škola,“ hovorí, „vďaka športu 
som spoznala veľa skvelých ľudí, videla 
rôzne časti sveta a stretla sa s rôznymi 
kultúrami. Určite som zaň rada a spra-
vil pre mňa veľa.“

Jakub Jurovčík (III.B)

Simona Bodoríková - skromná, ale úžasná

Tajomný adventný čas...
Sú také tajomné, tiché a milé,
volajú ich adventom – tieto krásne chvíle.
Všade navôkol svieca žiari,
radosť je veľká aj v detskej tvári.
Buďme všetci ako malé deti!
Tešme sa z drobností, aj z veľkých vecí!
Tešme sa z príchodu Ježiša Krista,
zvony ho ohlásia – je pravda istá.
A potom príde už tá Tichá noc,
bude len chvíľočka, chvíľočka do Vianoc...

Kristína Staníková, Tercia

Vianočné zvyky primánov
Blížia sa Vianoce – pre väčšinu z nás tie najkrajšie 

dni v roku. Stretávame sa s rodinou a prežívame ča-
rovné chvíle. K Štedrému dňu sa odpradávna viažu 
rôzne zvyky a tradície. Náš reportérsky tím sa rozho-
dol preskúmať, ako prežívajú Vianoce naši spolužiaci 
so svojimi rodinami.

Najrozšírenejšou tradíciou Štedrého dňa je poste-
nie sa, ,,stavanie“ stromčeka a samozrejme príprava 
slávnostnej večere a štedrovečerného stola. Viacerí 
študenti nám prezradili, že dávajú pod obrus peniaze 
alebo šupiny z kapra. Na stole nemôžu chýbať oblát-
ky s medom. V mnohých domácnostiach sa stále 
rozkrajuje jablko a najobvyklejším vianočným menu 
je kapustnica a kapor so zemiakovým šalátom.

Keď sme sa dobre najedli, poďme pozrieť pod via-
nočný stromček. Knižka, oblečenie poteší každého 
primána. No Vianoce sú o obdarovaní iných... Štu-
denti nám povedali, že svojim blízkym darujú vlast-
noručný výrobok, pozdravy.

Štedrý večer sa pomaly chýli ku koncu, ale ešte je 
čas sadnúť pred televízor. Čo si pustíme? Primáni 
majú v tom opäť jasno. Najobľúbenejšie sú stále Tri 
oriešky pre Popolušku, Sám doma, ale aj Grinch.

Neodmysliteľným záverom Štedrého večera je pre 
mnohých polnočná omša.

Nech čaro adventu a nadchádzajúcich Vianoc, milí 
priatelia nášho gymnázia, pretrvá v nás celý rok.

Beáta Mlyniská, Ela Novotná, Príma
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Tento rok bol pre nás opäť o niečo lepší ako tie 
posledné, no stále máme na čom pracovať. V nez-
menenej zostave sme pokračovali po minulom roku  
a veríme, že budeme aj ten ďalší. Zosilnili sme o niečo 
svoje meno a pripísali si nové zážitky a úspechy. 

Zopár súťaží sa nám podarilo odbehnúť u susedov 
na Morave aj tento rok, napr. Leskovec a Dolní Lišt-
ná, z obidvoch sme odišli víťazne. Na konci sezóny 
sme sa po prvý raz zúčastnili aj v Širokom Dole (Le-
nin), po novom Flídr cupe, kde sme zo 151 mužských 
družstiev skončili na 15. mieste. Jedna z najvzdiale-
nejších súťaží na Slovensku sa konala na východe, 
presnejšie v Bijacovciach, kde sme samozrejme chce-
li dosiahnuť čo najlepší výsledok, na 1. miesto nám 
to však vyšlo len na jednom prúde a z východu sme 
si odniesli 7. miesto. Na východe sme si zabehli pred 
koncom sezóny ešte jedenkrát na Slovenskom Su-
perpohári, kde to tiež bola pre nás premiéra. 

Dostali sme sa zo Severoslovenskej hasičskej ligy 
(postúpili sme z 3. miesta). Bežalo sa na 2 pokusy: 1. 
pokus nám vôbec nevyšiel, 2. pokus nám vyšiel lep-
šie a vo veľkej konkurencii sme skončili na 10. mieste. 
Odbehli sme ešte 2 hasičské ligy. V Slovensko-morav-
skej hasičskej lige sme po boji o 3. miesto, ktorý nám 
nevyšiel, skončili na 4. mieste. V Hornonitrianskej 
hasičskej lige sme po poslednom kole v Dežericiach, 
kde sme predviedli náš najlepší a víťazný útok súťaže 
- 13.57 s (naj prúd PP 13.20 s), skončili v konečnom 
poradí na 3. mieste. 

Na rýchle útoky z nášho blízkeho okolia, na ktoré 
určite nikdy nezabudneme a po ktorých na trati zo-
stala víťazná stopa od našich tretier, sme predviedli 
v obci Pruské, Mikušovce, Pružina, Mostište (nočná). 

Z tých vzdialenejších sú cenné najmä prvé priečky  
v Pavliciach (dvakrát v rade), Brvništi a Predmieri, kde 
sa čas zastavil pod hranicou 14 sekúnd. Celkovo sme 
si tento rok zabehli 64 útokov, z toho sme sa umiest-
nili 14-krát na 1. mieste, 5-krát na 2. mieste a 7-krát 
na 3. mieste. Ako v každom športe a ako vo väčšine 
tímov, aj nás počas tejto sezóny postretli neúspechy, 
komplikácie s technikou, dodávkou či zranenia... No, 

poradili sme si, získali sme ďalšie cenné skúsenosti 
a naša chuť napredovať a tešiť vás, rastie po tomto 
roku opäť o to viac! 

Ďakujeme mestu Púchov, kamoškám z Dulova, 
priateľom a všetkým, ktorí pri nás stáli a venova-
li nám svoju podporu či priazeň. Tešíme sa na vás  
v roku 2023. Ďakujeme že ste s nami. 

Tím DHZ Hoštiná

Na vŕšku v Záriečii
Veža stojí.
Pod ňou sa Vianočná
Pieseň strojí.
Dievčatá z folklórnej skupiny Roz-

marínek, sa zhostili výzvy Spieva celé 
Slovensko, keď na rôznych miestach  
v obciach a mestách sa 7.12. od 18. hod. 
spievali vybrané koledy. Rozmarínky, ako 
im familiárne hovoríme toto poduja-
tie zorganizovali s láskou a za podpory 
obecného úradu s novým starostom 
Petrom Haluškom pozvali všetkých ľudí 
dobrej vôle na túto predvianočnú akciua 
to na skutočne romantické miesto, pod 
Záriečskú zvonicu, ktorá sa majestátne 
nachádza na neveľkom vŕšku, oproti 
kostolu pri pamätníku Milana Rastislava 
Štefánika. Pred stanovenou 
hodinou už čakali organizátor-
ky z Rozmarínku spolu s členmi 
folklórnej skupiny z Mestečka, 
na ostatných návštevníkov.  
V čarovnej kulise večera začali 
prichádzať obyvatelia nielen 
zo Záriečia, ale aj z okolia  
a zakrátko bola ulica zaplnená 
ľuďmi dobrej vôle. Už pri pr-
vých tónoch vianočných ko-
lied mi naskočili zimomriavky  
a nielen mne. Dolinou sa niesli 
piesne. Ľudia sa ku spevákom 
postupne pridávali svojim spe-
vom, chvíľu sa mi zdalo, že aj 
Štefánikova busta pomáha to-
muto spontánnemu orchestru. 
Po strádaní počas pandémie a 

lockdownov sme si mnohí uvedomili, aká 
je toto výnimočná chvíľa byť naživo spolu 
a nie cez virtuálnu realitu. Po odspievaní 
najznámejšej piesne - Tichá noc - Vedú-
ca skupiny Rozmarínek Janka Siekliková 
Ráčková všetkých pozvala pred kultúrny 
dom, kde deti slávnostne rozsvietili via-
nočný stromček a pre každého bolo pri-
pravené občerstvenie. Spievalo sa aj pred 
obecným úradom. Blížiace sa Vianoce 
bolo cítiť na každom kroku a nepredstie-
raná družná debata stovky účastníkov 
predurčuje, že aj nepriaznivé obdobie sa 
dá prekonať láskou a vzájomnou pomo-
cou. Vďaka vám, dievčatá z Rozmarínku, 
za pekné chvíle tohto neopakovateľného 
večera.

Štefan Gardoň Kaštýľsky

Dňa 3.12.2022 sa náš hasičský zbor 
rozdelil na dve časti - prvá športová 
a druhá asistenčná služba na Miku-
lášskom jarmoku, a to hneď od rána. 
Mladí hasiči vycestovali na 3. kolo 
športovej súťaže FENIX do Považskej 
Bystrici, ktorú usporiadal Horný Mo-
štenec za účasti 18 družstiev chlapcov 
a 14 družstiev dievčat. Súťaž otvoril 
veliteľ Peter Belak s primátorom Po-
važskej Bystrici Karolom Janasom, 
ktorý všetkým športovcom poprial 
veľa úspechov a nakoľko sa blížil svia-
tok Mikuláša, tak deti dostali od neho 
mikulášsky balíček, ktorému sa poteši-

li. Súťaž mohla začať. Púchov postavil 
dve družstvá - jedno starších a druhé 
mladších. Starší ako prví hneď na za-
čiatku nastúpili do bojov, kde sa tréma 
trocha podpísala na výkone a tréner 
musel zaveliť do boja. Potom už zabra-
li. Mladší pod vedením trénera Michala 
Koukala nastúpili v poradí s číslo17. Na 
to, že sú začiatočníci, podávali solídne 
výkony a 11. miestom boli medzi star-
šími spokojní. Na pretekoch bolo vi-
dieť, že aj dobré družstva robili chyby, 
ako sa vraví za chyby sa platí. Veľmi 
dobre sa tiež prezentovali naši susedia 
s dievčatami z Dohňan pod vedením 

Petra Galdua družstvo 
Streženíc pod vedením 
Martina Ňaňaka, kde do 
poslednej chvíle nevedel 
nikto ako skončí. Nako-
niec sme sa všetci tešili  
a stihli sme pozrieť aj pú-
chovský jarmok.

Kategória chlapci: 1. 
Púchov A - 99,87, 2. Stre-
ženice A - 104,42, 3. Horný 
Moštenec B - 104,71

Kategória dievčatá: 1. 
Dohňany  A - 102,85, 2. 
Horný Moštenec - 103,52, 
3. Kolarovice A - 121,43

Jozef Ridzik, 
predseda DHZM Púchov 

Vyhodnotenie sezóny 2022 DHZ Hoštiná

Dobrovoľní hasiči mesta Púchov 
bojovali na dvoch frontoch

Koledy sa spievali aj v Záriečí
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ŠTEDRÝ ŠTEDRÝ TÝŽDEŇTÝŽDEŇ
12.-16. DECEMBER12.-16. DECEMBER

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY 
UŽ OD 29 EUR29 EUR

ČESKÉ OKULIAROVÉ SKLÁ 
UŽ OD 8,30 EUR/KS8,30 EUR/KS

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

MORAVSKÁ 11 
PÚCHOV
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Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 ro-
kov začne o mesiac účinkovanie na majstrovstvách 
sveta vo švédskom Östersunde. Zverenky Miroslava 
Mosnára absolvujú v rámci prípravy na šampionát 
kvalitnú turnajovú previerku vo fínskom Vierumäki. 
Na severe Európy nastúpia v priebehu budúceho 
týždňa proti domácim rovesníčkam, Českám a Japo-
nkám. V nominácii slovenskej reprezentácie je aj od-
chovankyňa púchovského hokeja Sandra Halušková. 

Realizačný tím osemnástky doplní oproti novem-
brovej akcii aj hlavný kouč ženskej reprezentácie 
Arto Sieppi, ktorý bude vypomáhať z pozície men-
tora. Slovenky sa zídu v nedeľu 11. decembra večer 
v Bratislave, následne zamieria na výcvikový tábor 
do Kuortane a potom ich čakajú tri duely na Turnaji 
štyroch krajín vo Vierumäki.  

V decembrovom reprezentačnom termíne bude  
v akcii aj kombinovaný tím zložený z hráčok zo šir-
šieho kádra osemnástky a dievčat patriacich do šest-
nástky. Družstvo pod vedením trénerky Nicol Lucák 
Čupková nastúpi na domácom Turnaji olympijských 
nádejí Vyšehradskej štvorky v Púchove proti Poľkám, 
Maďarkám a Češkám.                                     Zdroj: SZĽH

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenskú ženskú hokejovú 
reprezentáciu do 18 rokov čakajú v januári majstrov-
stvá sveta vo švédskom Östersunde. Medzi elitou 
tejto vekovej kategórie si zahrajú dievčatá tretíkrát 
v histórii. Káder hráčok narodených v roku 2005  
a mladších prebral v tejto sezóne Miroslav Mosnár, 
ktorý obsadil s tímom na prvom medzinárodnom 
podujatí výborné druhé miesto. 

Ženská osemnástka odohrala na Turnaji štyroch 
krajín vo švédskom Väsby tri zápasy s bilanciou dve 
víťazstvá a jedna prehra. Na úvod podľahla Švédkam, 
semifinalistkám ostatných MS, vysoko 0:8, ale potom 
zdolala Švajčiarky 3:2 a Nemky jasne 5:1.

„Prvý zápas bol veľmi ťažký. Vedeli sme, že Švédky 
sú niekde inde ako my. Mali fyzicky silnejšie hráčky 
a duel sa nevyvíjal v náš prospech. Škoda, že v prvej 
tretine sme nevyužili viaceré presilovky a nepremeni-
li sme šance. So Švajčiarkami sme odohrali vynikajú-
cu prvú tretinu. Potom však prišlo poľavenie a zvyšok 
stretnutia to bol z našej strany boj. Proti Nemkám 
sme hrali dobre, s dobrým pohybom a navyše diev-
čatá plnili systémové veci, ktoré si spoločne často 
rozoberáme. Potešilo ma, že tím sa postupne zlep-
šoval,“ zhodnotil pre Hockey Slovakia hlavný tréner 
ženskej osemnástky Miroslav Mosnár. 

Pozitívom bolo tiež minimum inkasovaných gólov 
v súbojoch so Švajčiarkami a Nemkami. Slovenské 
reprezentantky v nich dovolili súperkám skórovať 
iba trikrát, pričom raz si zrazili puk nešťastne do 
vlas tnej siete. V spomenutých dueloch dostali príle-
žitosť obe brankárky – Lívia Debnárová a Soňa Ku-
baniová. „Chytali dobre, mali viaceré kvalitné zákroky  
a ani jedna z nich nás nesklamala,“ pokračoval tréner, 
ktorý mal výhrady k menšej streleckej efektivite.

Mladé Slovenky sa trápili najmä v presilovkách. 
Strelili v nich jediný gól, hoci v početnej prevahe 
odohrali takmer 22 minút. „Dokázali sme si vypraco-
vať šance, ale problém bol v ich premieňaní. Musíme 
v koncovke viac strieľať do horných častí bránky. 

Dievčatá často posielali puk do betónov alebo pria-
mo do brankárok. Potrebujú byť v blízkosti bránky 
rýchlejšie a pohotovejšie.“

Problém s koncovkou nemala Nela Lopušanová. 
Stále iba 14-ročná útočníka sa stala najlepšou strel-
kyňou turnaja so štyrmi gólmi. Celkovo nazbierala 
päť kanadských bodov, keď pridala aj jednu asisten-
ciu a odniesla si ocenenie pre najlepšiu útočníčku 
podujatia. „Nela odohrala veľmi dobrý turnaj a bola 
jednou z líderiek tímu,“ hovoril Mosnár.

Počas minulého týždňa bolo v akcii aj „béčko“ žen-
skej osemnástky, v ktorom sa nachádzali hráčky zo 
širšieho kádra tejto vekovej kategórie, ale taktiež 
dievčatá patriace do šestnástky. Mladý výber pod ve-
dením trénerky Nicol Lucák Čupkovej obsadil v kon-
kurencii skúsenejších súperiek v Taliansku posledné 

štvrté miesto so ziskom jedného bodu. 
Necelé dva mesiace pred štartom svetového šam-

pionátu je však dôležité, aby bolo v zápasom tempe 
na medzinárodnej úrovni čo najviac hráčok. Maj-
strovstvá vo Švédsku odštartujú 8. januára. Sloven-
ky nastúpia vo výkonnostne slabšej B-skupine proti 
hokejistkám Česka, Švajčiarska a Japonska. Zo spo-
menutého kvarteta postúpia najlepšie dva tímy do 
štvrťfinále a zvyšné družstvá zabojujú o záchranu. 

„Času na prípravu je málo. Uvidíme, ako rýchlo sa 
dievčatá zžijú so systémom, ktorým chceme hrať.  
V decembri máme na programe ešte jeden turnaj, 
koncom mesiaca výcvikový tábor a následne záve-
rečnú prípravu na MS,“ doplnil 54-ročný kouč, ktorý  
v minulosti viedol prvoligový Martin alebo extrali-
govú Spišskú Novú Ves.                       Zdroj: SZĽH

Ženská osemnástka vo Švédsku potešila dvomi 
víťazstvami, do MS potrebuje zlepšiť efektivitu

V príprave na MS vo Švédsku previerka SR 18 na turnaji 
vo Fínsku, kombinovaný tím odohrá turnaj v Púchove
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     Hokej

Záhoráci potvrdili pozíciu lídra, Púchov bez bodu
2. liga muži

1. liga st. žiaci AA

1. liga st. žiaci A

1. liga ml. žiaci A

1. liga juniori

Extraliga dorast

www.hockeyslovakia.sk

12. kolo: 
HC Dukla Senica – MŠK Púchov 7:3 (2:1, 2:1, 

3:1), 18. Maniaček (Deneš, Minárik), 40. Hajský 
(Kopáč), 55. Hajský (Kopáč)

Strely: 36/25, presilovsky: 2/0 – 6/0, rozhodcovia: 
Adamec, Haringa, Gegáň, 2200 divákov

Na tretiu najvyššiu súťaž neskutočná divácka 
kulisa (svoj podieľ na nej majú i púchovskí fans) 
hnala favorizovaného lídra dopredu. Púchovčania 
mu však nič nedarovali zadarmo, a tak sa na Zá-
horí hral hokej, ktorý svojou kvalitou prevyšoval 
druholigový priemer. V konečnom účtovaní však 
boli Seničania o krok vpred, a tak si plný bodový 
zisk zaslúžili. 

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík – Brňák, J. Pobežal, Deneš, Minárik, Ma-

niaček – Hajas, Hudík, Luhový, Šedivý, Kanaet – 
Haluška, Scheuer, Kopáč, Ladecký, Hajský – Imri-
ch, Mavrin, Lapin, Komloš, Turan, tréner Miroslav 
Nemček

Ostatné výsledky 12. kola: Detva – Hamuliako-
vo 7:3, Ri Sobota – Delikateso Bratislava 10:3
1. Senica 11 8 0 0 3 60:30 24
2. Detva 10 7 0 2 1 47:31 23
3. R. Sobota 10 7 0 0 3 57:28 21
4. MŠK Púchov 11 6 0 0 5 56:46 18
5. Delikateso 10 5 1 0 4 39:40 17
6. Hamuliakovo 10 1 1 0 8 26:67 5
7. Partizánske 10 0 0 0 10 27:70 0

Program 13. kola:
MŠK Púchov – má voľno, Senica – Detva, Parti-

zánske – Rimavská Sobota, Delikateso Bratislava 
- Hamuliakovo  

23. kolo:
MŠK Púchov – Dukla Trenčín B 5:3 (2:1, 0:0, 

3:2), 14. Hajas (Svinčák, Hudík), 20. Pancza (Kohu-
tiar, Lazkov), 42. Svinčák (Hajas, Škultéty), 48. M. 
Pobežal (Pišoja, Kohutiar), 57. Pancza (Kohutiar, M. 
Pobežal)

Ostatné zápasy 23. kola: 
Prievidza – Považská Bystrica 2:4, Dubnica nad 

Váhom – Dolný Kubín – odložené
24. kolo: 
Dukla Trenčín B – MŠK Púchov 2:6 (0:2, 2:2, 

0:2), 7. M. Pobežal (Mikovič, Kohutiar), 9. Pišoja 
(Moravanský, Žemla), 35. Moravanský (Pišoja, Že-
mla), 39. Hudík (Hajasa, Mišák), 44. Mikovič (J. Po-
bežal, Grežďo), 47. Pišoja (Moravanský, F. Pobežal)

Ostatné výsledky 24. kola:
Považská Bystrica – Prievidza 4:3, Dubnica nad 

Váhom – Dolný Kubín – odložené 
1. MŠK Púchov 24 20 0 0 4 119:51 60
2. P. Bystrica 24 18 1 1 4 92:49 57
3. Trenčín B 24 12 2 0 10 98:66 40
4. D. Kubín 22 6 1 3 12 60:81 23
5. Dubnica 22 4 1 1 16 53:109 15
6. Prievidza 24 4 1 1 18 66:132 15

Lučenec – MŠK Púchov 8:5 (5:0, 1:3, 2:2), 26. 
Ďuďák (T. Tomáš), 27. Černáček (Krovina), 39. Ďuďák, 
46. Ďuďák (T. Tomáš), 52. Černáček (T. Tomáš)

Pre chrípkovú epidémiu riadiaci orgán odložil 
všetky stretnutia 14. kola. 
1. B. Bystrica 13 11 1 1 67:25 23
2. Zvolen 13 10 1 2 86:41 21
3. Žilina 13 10 0 3 96:39 20
4. L. Mikuláš 12 7 3 2 72:54 17
5. Dubnica 12 5 1 6 59:76 11
6. Martin 12 5 0 7 42:62 10
7. Ružomberok 13 4 2 7 45:72 10
8. Prievidza 12 3 1 8 37:49 7
9. MŠK Púchov 13 2 0 11 46:77 4
10. P. Bystrica 11 0 1 10 27:82 1

14. kolo: 
MŠK Púchov – MŠHK Prievidza 6:8 (1:2, 2:3, 

3:3), 17. Macko (Kučíková, Sivý), 23. Kučíková 
(Macko, Weissabel), 35. Weissabel (Petráš, 
Kučíková), 48. Janíček (Vrabec), 50. Kučíková (Ga-
baj), 54. Štrbáň (Weissabel, Janíček)

Ostatné výsledky 14. kola: 
Žilina – Banská Bystrica 6:6, Dubnica nad Váhom 

– Martin 2:14, Žiar nad Hronom – Dolný Kubín 3:15
1. B. Bystrica 14 11 2 1 207:35 24
2. Martin 14 10 1 3 113:37 21
3. Žilina 14 8 3 3 85:45 19
4. D. Kubín 14 7 3 4 78:59 17
5. MŠK Púchov 14 5 2 7 73:78 12
6. Dubnica 14 5 0 9 57:115 10
7. Prievidza 14 4 1 9 66:139 9
8. Žiar 14 0 0 14 23:194 0

    O prvotriednu senzáciu sa v dorastenec-
kej extralige postarali hokejisti MŠK Púchov. Na 
domácom ľade dokázali v sobotnom zápase po-
raziť štvrtú Duklu Trenčín, od ktorej ju v tabuľke 
delilo 43 bodov. Púchovčania si tak prekvapujúco 
zaknihovali druhé víťazstvo v sezóne. V nedeľnom 
stretnutí už na svojho súpera nestačili a odišli bez 
bodu.  

25. kolo:
MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 4:2 (1:0, 2:1, 

1:1), 2. Macek (Brežný), 24. Seiler (Bobík, Luhový), 
35. Brežný (Luhový, Toman), 60. Baroš

Strely: 19/45, presilovky 4/1 – 5/2
Hoci favorizovaní Trenčania domácich doslova 

prestrieľali, Púchovčania boli neskutočne efek-
tívni, keď z 19 striel skončili štyri v sieti. Výborný 
výkon podal aj domáci gólman Mrenica, ktorý 
zneškodnil 43 striel súpera.

Zostava MŠK Púchov: 
Mrenica – Behro, Luhový, Suchánek, Dedič, 

Husárik, Kľučka, A. Seiler, Plevák, M. Seiler, To-
man, Brindza, Bobík, Bajtala, Baroš, Brežný, Macek, 
tréner Jozef Čepan

Ostatné výsledky 25. kola:
Poprad – Košice 4:3, Spišská Nová Ves – Mic-

halovce 1:2 pp, Martin – HOBA Bratislava 4:3 pp, 
Liptovský Mikuláš – Slovan Bratislava 2:4, Banská 
Bystrica – Trnava 3:1, Zvolen – Nitra 3:2, Žilina – 
Skalica 4:1

26. kolo: 
MŠK Púchov – Dukla Trenčín 0:6 (0:1,0:2, 0:3)
Zostava MŠK Púchov: 
Mrenica – Behro, Luhový, Suchánek, Dedič, 

Husárik, Kľučka, A. Seiler, Plevák, M. Seiler, To-
man, Brindza, Bobík, Bajtala, Baroš, Brežný, Macek, 
tréner Jozef Čepan

Ostatné výsledky 26. kola:
Poprad – Košice - odložené, Spišská Nová Ves 

– Michalovce 2:5, Martin – HOBA Bratislava 3:2, 
Liptovský Mikuláš – Slovan Bratislava 2:4, Banská 
Bystrica – Trnava 2:1, Zvolen – Nitra 2:4, Žilina – 
Skalica 5:0
1. Slovan 26 19 2 1 4 110:46 62
2. B. Bystrica 26 19 2 1 4 103:44 62
3. Nitra 26 18 1 0 7 99:46 56
4. Trenčín 26 16 0 1 9 88:65 49
5. L. Mikuláš 24 13 2 0 9 102:79 43
6. Zvolen 26 11 3 4 8 99:92 43
7. Michalovce 26 10 6 1 9 74:78 43
8. Sp. N. Ves 26 11 2 5 8 98:79 42
9. Košice 25 12 1 3 9 77:72 41
10. Poprad 23 12 2 0 9 86:62 40
11. Žilina 26 12 1 2 11 73:80 40
12. Trnava 26 8 0 5 13 81:81 29
13. Martin 26 7 3 1 15 58:103 28
14. HOBA BA 26 3 2 3 18 54:93 16
15. Skalica 26 4 1 1 20 60:132 15
16. MŠK Púchov 26 2 0 0 24 24:133 6

Ilustračné foto: Miroslav Mikáč
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V športovom komplexe X- bionics v Šamoríne 
sa počas víkendu (2 - 4. decembra) uskutočni-
lo vrcholné podujatie zimnej žiackej plaveckej 
sezóny - majstrovstva Slovenskej republiky. 
Šamorínsky bazén privítal 225 plavcov z 52 
klubov Slovenska vrátane troch plavcov z náš-
ho plaveckého klubu. Naše farby reprezen-
tovalo tri plavcov Matej Kucej, Marek Hanták  
a Tamara Rišková. Práve prvý spomínaný  
z uvedeného tria dosiahol najvýraznejší úspe-
ch, keď v disciplíne 100 metrov motýlik vylo-
vil z bazéna bronzovú medailu. Okrem toho 
obsadil v disciplínach 200 metrov prsia a 100 
metrov polohový pretek zhodne štvrté. mie-
sto. Druhý z chlapcov Marek Hanták si zaplával 
osobné rekordy a trikrát sa umiestnil v top 10 
štartovného pola. V disciplínach 100 a 200 me-
trov motýlik a 400 metrov polohové preteky 
dosiahol na siedme miesta. Nesklamala ani 
Tamara Rišková, ktorá premenila päť štartov  
v päť osobných rekordov. Trojica plavcov spl-
nila očakávania a zároveň nabrala skúsenosti 
z vrcholného podujatia. Všetkým zúčastneným 
patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu 
klubu.                                                                              PR

Kucejov bronz z M-SR

V dňoch 3. a 4. decembra sa zimnom šta-
dióne v Púchove konal 8. ročník Veľkej ceny 
Púchova v krasokorčuľovaní. 

Zúčastnilo sa jej celkovo 140 pretekárok 
a pretekárov z celého Slovenska v 19 ka-
tegóriách. 

Na domácom ľade sa predstavili pretekárky 
z Krasoklubu Púchov v piatich kategóriách. 
A obsadili dvakrát šieste miesto, jeden krát 
jedenáste miesto, dvanáste miesto, trináste 
a štrnáste miesto vo svojich jednotlivých ka-
tegóriách. 

Celkoví víťazi v jednotlivých kategóriách sú: 
Seniorky: Klaudia Mifkovičová (Bratislava)
Juniorky a juniori: Simona Koleňáková (Bra-

tislava) Jakub Galbavý (Bratislava) 
Mladší žiaci: Jakub Kysela (Žilina)  
Mladšie žiačky: Nina Studená (Nové Mesto 

nad Váhom). 
Juniori a Juniorky B: Čurík Matej (Žilina) 

Staršie žiačky B: Nela Barteková (Nové Me-
sto nad Váhom)

Nádeje staršie chlapci: Lukáš Ergh (Nové 
Mesto nad Váhom) 

Mladšie nádeje chlapci: Matej Drndzík (Ni-
tra)

Hviezdičky: Sofia Bartošová (Bratislava)
Nádeje dievčatá 10: Nela Petríková (Tren-

čín) 
Nádeje dievčatá 9: Laura Korbašová (Žilina) 
Nádeje dievčatá 8: Natália Bizoňová (Bra-

tislava)
Nádeje dievčatá 7: Sabina Šušková (Žilina)
Hobby silver junior: Michaela Georgalakis 

(Bratislava)
Hobby silver staršie: Lea Útla (Bratislava)
Hobby silver mladšie: Sofia Šušková (Žilina)
Mladšie žiactvo B: Emília Tarabová. 

Nikoleta Drábová, 
Krasoklub Púchov

Veľká cena Púchova

12. kolo: FBK Púchov – FBK Michalovce 7:8 
(1:0, 2:5, 4:3), 13. Chovanec (Krump), 28. Svidroň, 
49. Hanták (Vojtek), 46. Majba (Šuba), 50. Vavrinec 
(Berčík), 52. Černuch (Krupm), 57. Vojtek (Krump)

Ostatné výsledky 12. kola: UNIZA Žilina – Pre-
šov 17:5, Prírodovedec Bratislava – Florko Košice 
2:15, Snipers Bratislava – ATU Košice 6:4, Florbal 
Trenčín – Záhorská Bystrica 8:3, AS Trenčín – Hu-
rikán Bratislava 11:2

13. kolo: FBK Púchov – Prešov 7:6 pp (4:1, 2:3. 
0:2, 1:0), 5. Svidroň (Šuba), 8. Hanták (Vojtek), 12. 
Svidroň (Hanták), 16. Vavrinec, 26. Hanták (Voj-
tek), 32. Vojtek (Vavrinec), 64. Vojtek (Hanták)

Ostatné výsledky 13. kola:
Žilina – Michalovce 13:5, Snipers Bratislava – 

Florko Košice 7:12, Prírodovedec Bratislava – ATU 
Košice 1:16, Florbal Trenčín – Hurikán Bratislava 
15:2, AS Trenčín – Záhorská Bystrica 7:5

14. kolo: Florko Košice – FBK Púchov 10:3 
(4:2, 3:0, 3:1), 19. Hanták (Berčík), 20. Hanták 
(Brčák), 43. Hanták (Berčík)

Ostatné výsledky 14. kola: ATU Košice – Žilina 
5:6, Snipers Bratislava – AS Trenčín 8:3, Michalov-
ce – Záhorská Bystrica 3:8, Prešov – Hurikán Bra-
tislava 7:4, Florbal Trenčín – Prírodovedec Bratisla-
va – odložené
1. Florko Košice 14 12 0 0 0 2 140:65 36
2. AS Trenčín 14 10 1 0 1 2 118:75 33
3. Žilina 14 10 1 0 0 3 135:68 32
4. Snipers BA 14 10 0 0 2 2 131:72 32
5. FBC Trenčín 13 9 1 0 1 2 114:65 30
6. Z. Bystrica 15 7 1 0 1 6 120:101 24
7. ATU Košice 14 5 2 0 0 7 100:79 19
8. Prešov 15 5 0 0 2 8 85:121 17
9. FBK Púchov 14 3 1 0 1 9 82:122 12
10. Michalovce 14 2 0 0 0 12 67:148 6
11. Prír. BA 13 1 1 0 1 10 62:157 6
12. Hurikán BA 14 1 1 0 0 12 52:133 5

Florbal - extraliga juniori

Plávanie
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Mládežnícki tréneri hodnotia druholigovú jeseň v súťažiach dorastu - U19

Mládežnícke súťaže sú ukončené, jesennú 
časť zhodnotil tréner starších dorastencov U19 
Peter Mičic.

- Ako by ste 
z h o d n o t i l i 
jesennú časť 
sezóny?

V prvom rade 
treba povedať, 
že tento rok 
je najkvalit-
nejšia súťaž 
za posledné 
roky, keďže 
v ý k o n n o s t -
ný rozdiel 
medzi 10 - 12 
d r u ž s t v a m i 

je veľmi malý, čo dokazuje aj bodový rozstup 
medzi jednotlivými priečkami. Čo sa týka nášho 
družstva, k spokojnosti mi chýbajú 3 až 4 body, 
ktoré by nás dostali medzi najužšiu špičku.

Z hľadiska výkonnosti bol začiatok veľmi slušný, 
prezentovali sme sa veľmi kvalitným futbalom, 
ale postupom času to nebolo ideálne, chýbala 
mi herná tvár, dynamika hry a kvalitnejšie výkony 
niektorých jednotlivcov. Opäť trpíme na veľmi 
úzky káder, a tým väčšiu konkurenciu v mužstve. 
Celkovo nás v jesennej časti potešila výkonnosť 
troch - štyroch hráčov, ale viacerí ďalší zaostali za 
našimi očakávaniami.

- Aké ciele si kladiete do jarnej časti sezóny?
V prvom rade som veľmi rád, že sa nám poda-

rili v dorasteneckej sekcii postupne nastaviť veci 
na ktorých chceme stavať a po minuloročnej 
veľmi úspešnej sezóne, nechceme ustupovať ani 
z cieľov, takže sa určite ako aj naša U17 pokúsime 
zabojovať o víťazstvo v súťaži. Naďalej chceme 
zviditeľňovať kvalitnú prácu v klube a opäť po-
sunúť ďalších hráčov do A-mužov.

Určite sa chcem viac zamerať nato aby hráči, 
ktorí prechádzajú do mužského futbalu boli ešte 
viac pripravení či už po kvalitatívnej stránke, ale 

aj mentálnej.
Nie vždy to je však jednoduché presvedčiť hrá-

čov, aby dávali futbalu viac ako dávajú doteraz.
- V čom vidíte nedostatky, na ktorých budete 

v nasledujúcom období pracovať?
Je ich viac. Jednoznačne musíme zlepšiť defen-

zívnu činnosť. V ofenzíve sa presadzovať vieme, 35 
gólov v 14 zápasoch je veľmi slušné, ale 22 obdr-
žaných gólov je strašne veľa. Robíme individuálne 
detské chyby a tie nás niekoľkokrát stáli výsledok.

Taktiež potrebujeme zapracovať na hernom 
systéme a v ňom správne vyhodnocovať jedno-
tlivé herné situácie. 

Opäť musíme nájsť hernú tvár, aby sme nehrali 
na náhodu a nevedeli čo v daných situáciách ch-
ceme hrať. Tretia vec, ktorej budeme v zimnom 
prípravnom období venovať zvýšenú pozornosť 
je zdynamizovanie našej hry, hrať rýchlejšie, kol-
mejšie a byť viac behaví. Samozrejme toto veľmi 
ovplyvňujú typy hráčov, ktorých máte, takže bu-
deme musieť na tom s hráčmi popracovať alebo 
doplniť káder podobnými typmi.

Tabuľka po jesennej časti
1. B. Bystrica 14 9 4 1 23:12 31
2. Šamorín 14 9 2 3 38:17 29
3. Karlova Ves 14 8 4 2 25:10 28
4. Dubnica 14 7 5 2 31:9 26
5. Skalica 14 6 6 2 25:16 24
6. MŠK Púchov 14 7 3 4 35:22 24
7. Inter 14 8 0 6 23:18 24
8. Martin 14 7 1 6 38:28 22
9. Trnava 14 7 0 7 29:25 21
10. Domino 14 6 2 6 23:18 20
11. Komárno 14 4 4 6 26:22 16
12. Nitra 14 4 3 7 20:29 15
13. Partizánske 14 2 3 9 16:40 9
14. Prievidza 14 1 2 11 14:54 5
15. Malacky 14 0 1 13 7:53 1

   
   Doma
1. Martin 7 6 1 0 23:7 19
2. Šamorín 8 6 1 1 23:8 19
3. B. Bystrica 7 5 2 0 10:4 17

4. Dubnica 7 5 2 0 17:4 17
5. Skalica 7 5 2 0 15:4 17
6. MŠK Púchov 7 5 1 1 22:10 16
7. Komárno 9 4 4 1 23:8 16
8. Inter 7 5 0 2 16:9 15
9. Trnava 7 5 0 2 22:11 15
10. Karlova Ves 7 3 3 1 8:5 12
11. Domino 7 3 0 4 15:10 9
12. Nitra 6 2 2 2 8:13 8
13. Partizánske 7 2 0 5 8:22 6
14. Prievidza 6 1 2 3 8:13 5

   Vonku
1. Karlova Ves 7 5 1 1 17:5 16
2. B. Bystrica 7 4 2 1 13:8 14
3. Domino 7 3 2 2 8:8 11
4. Šamorín 6 3 1 2 15:9 10
5. Dubnica 7 2 3 2 14:5 9
6. Inter 7 3 0 4 7:9 9
7. MŠK Púchov 7 2 2 3 13:12 8
8. Skalica 7 1 4 2 10:12 7
9. Nitra 8 2 1 5 12:16 7
10. Trnava 7 2 0 5 7:14 6
11. Martin 7 1 0 6 15:21 3
12. Partizánske 7 0 3 4 8:18 3
13. Malacky 8 0 1 7 4:29 1

Zdroj: Facebook MŠK Púchov - futbal

P. Mičic: Opäť musíme nájsť svoju hernú tvár

5. liga muži
12. kolo: Dolné Kočkovce B – Nová Dubnica 15:3, 

Michalec 4, Majdán 4, Fedora 2, Kultík 3, 2x štvorhra 
– Palieska 2, Lászlová 1, Dohňany – Dubnica nad 
Váhom 7:11, R. Baška 3, Junga, Hološko, Štrbák po 
1, štvorhra – Páleník 4, Kalus 3, Slivka 2, Mutala 1, 
štvorhra, Pruské B – Sedmerovec 5:13, Šatka 2, Bur-
dej 2, Černej 1 – Stranovský 3, Barták 3, Zvoníček 3, 
Šelinga ml. 2, 2x štvorhra, Ladce B – Milochov 8:10, 
Kvocera 3, Hromek 3, Miroslav Sňahničan 2 – Kunov-
ský 4, Balušík 2, Horečný 1, Mihálik 1, 2x štvorhra, 
TTC Považská Bystrica B – Beluša 9:9, Lieskovský 4, 
Kotačka 3, Martaus 1, štvorhra – Ochotnický 3, Kalus 
2, A. Hrevuš 1, Vyhnička 2, štvorhra, Dolná Mariková 
– Nozdrovice 11:7, Striženec 3, Melicherík 3, Žiačik 3, 
Seko, štvorhra – Didek 3, Zemanovič, Koštialik, Vavrík 
po 1, štvorhra
1. Sedmerovec  11 11 0 0 155:43 33
2. Dubnica 11 10 0 1 143:55 31
3. Slovan PB  11 8 1 2 109:89 28
4. Pruské B 11 7 0 4 119:79 25
5. D. Kočkovce B 12 6 0 6 111:105 24
6. Dohňany  11 6 0 5 105:93 23
7. TTC PB B 11 4 2 5 97:101 21
8. N. Dubnica  11 4 2 5 77:121 21
9. D. Mariková  11 5 0 6 98:100 21
10. Beluša  11 2 2 7 65:133 17
11. Milochov  11 2 0 9 69:129 15
12. Ladce B 11 1 2 8 80:118 15
13. Nozdrovice  11 1 1 9 68:130 14

Program 13. kola:
Nozdrovice – Slovan Považská Bystrica, Beluša – 

Dolná Mariková, Milochov – TTC Považská Bystrica B, 
Sedmerovec – Ladce B, Dubnica nad Váhom – Pruské 
B, Nová Dubnica – Dohňany, Dolné Kočkovce B majú 
voľno

Stolný tenis
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
POHREB AJ NA SPLÁTKYPOHREB AJ NA SPLÁTKY

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, v  srdci 
bolesť zanechal, rých-
lo bez rozlúčky, nikto to 
nečakal.“ Dňa 12.12.2022 
sme si pripomenuli 8. vý-
ročie úmrtia nášho drahé-
ho manžela, otca, dedka 
a  pradedka Jozefa Sala-
mu. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
S hlbokým zármutkom si 
13. decembra pripomí-
name smutné 5. výročie, 
keď  nás navždy opustil 
náš drahý manžel, dedko 
a pradedko, spisovateľ 
Milan Húževka. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosíme, tichú spomien-
ku. Manželka Veronika 
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 19.12.2022 uplynie  
5 rokov, čo nás opustil náš 
otec, dedko a pradedko 
Alojz Nemček zo Záska-
lia. S láskou  spomínajú 
synovia s rodinami.

ROZLÚČKA
„Neplačte nado mnou,   
len tichý sen mi prajte  
a krásne spomienky na mňa  
v srdci uchovajte.“ Dňa 
6.12.2022 nás navždy opus-
tila naša milovaná Mária 
Valášková, rod. Hladká  
z Lazov pod Makytou. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. S veľkým 
žiaľom v srdci spomína dcéra Eva s rodinou,   syn 
Pavol, švagor Vlado s rodinou a bratia Štefan a Ján. 
Babke do nebíčka posielajú božtek vnukovia Sam-
ko,  Miško,  Peťko,  Lukáško a Tomáško. „Odpočívaj 
v pokoji.“

SPOMIENKA
Dňa 13.12.2022 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, ded-
ko a  pradedko Jaroslav 
Gurin. S  úctou a  láskou 
spomínajú manželka 
Emília a dcéra Zuzana 
s  rodinou. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 19.12.2022 si pripo-
menieme smutné druhé 
výročie úmrtia našej 
drahej mamičky, babič-
ky a  prababičky Zdenky 
Vierky Kovačičovej. Ti-
cho a s láskou spomínajte. 
S láskou v srdci dcéra Syl-
via s celou rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 17.12.2022 si pripome-
nieme smutné 12. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, dedko a pra-
dedko Rudolf Dvorský. 
S  láskou a  úctou spomína 
manželka a dcéry s rodina-
mi.

SPOMIENKA
„Tak rýchlo plynie čas, spo-
mienka na Teba zostáva 
v  nás.“ Dňa 19.12.2022 si 
pripomenieme 3. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
otec a dedko Pavel Luho-
vý z  Horných Kočkoviec. 
S láskou a úctou spomínajú 
syn a dcéra s rodinami

SPOMIENKA
„Už nepočuť po dome ot-
cov hlas, už nepríde medzi 
nás. Osud nám nevráti, čo 
nám navždy vzal, ostala 
spomienka a  v  srdci žiaľ.“ 
Dňa 12.12.2022 sme si pri-
pomenuli 2. smutné vý-
ročie od úmrtia manžela, 
otca a  dedka Ing. Milana 
Rusňáka. S  láskou spomí-
na celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 14.12.2020 uplynie už 
päť rokov, odkedy nás na-
vždy opustila skvelá man-
želka, najlepšia mama, 
milujúca babka a obetavá 
priateľka Eva Pagáčová. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
modlitbu.

SPOMIENKA
„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň 
v  našich srdciach zahorí.“ Dňa 29.12.2022 si pri-
pomíname 20. výročie úmrtia Gustáva Gabču 
a  17.9. sme si pripomenuli 16. výročie úmrtia  
Štefánie Gabčovej z  Horných Kočkoviec. S  lás-
kou spomínajú syn Viliam a  vnúčata Miriam 

a Radka s rodinami.

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

POĎAKOVANIE
Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať pánovi 
šoférovi MHD M.G. za nájdenie a odovzdovanie 
kabelky s veľkým obnosom peňazí a dokladov. 
Veľmi ďakujeme za Vašu ochotu a čestnosť.

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostat-
ných dní vybavíte emailom alebo  

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

1 maximálne 2 týždne  
pred uverejnením. Občianska inzer-
cia zaslaná emailom je bezplatná. 
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

ROZLÚČKA
Dňa 30. novembra 2022 
sme sa rozlúčili s dl-
horočným poslancom 
Mestského zastupiteľ-
stva v Púchove a členom 
Zboru pre občianske 
záležitosti Človek – člo-
veku Mgr. Františkom 
Machom. 
František Macho po-
chádzal z chudobných 
pomerov, narodil sa v obci Výčapy – Opatovce, 
okres Nitra ako desiaty z jedenástich detí. V šty-
roch rokoch stratil otca, ktorý sa utopil. Vyštudo-
val Pedagogický inštitút v Martine, kde sa zozná-
mil so svojou budúcou manželkou. 15 rokov žili 
v Dolných Kočkovciach, v roku 1978 sa rodina 
presťahovala do Púchova. Učil slovenský jazyk  
a dejepis na základnej škole, neskôr (až do svoj-
ho odchodu do dôchodku) učil na SOU služieb  
a SOU spoločného stravovania.

S manželkou vychoval troch synov, na dôchodku 
sa tešil z dvoch vnučiek a 3 vnukov. Okrem práce 
v škole a rodiny sa zaujímal o život v meste, kde 
pracoval ako poslanec mestského zastupiteľstva 
a obradár mesta. Vo voľnom čase František Ma-
cho rád pracoval na záhradke a tiež rád cestoval, 
navštevoval hrady a zámky. Bol vášnivý zbera-
teľ, zbieral poštové známky, mince, pohľadnice  
a pod. 

Zákerná choroba ukončila jeho život 26.11.2022. 
Rodina ďakuje všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť 
na poslednej ceste.

Predstaviteľka Zboru pre občianske záležitosti 
Človek – človeku Irena Kováčiková si na kolegu 
spomína: 

„Mal rád ľudí, stretnutia s nimi. Vtedy sa často me-
nil na spoločníka, ktorý zaujal okolie rozprávaním 
rôznych životných udalostí a príbehov, mal rád 
spoločnosť. Počas aktívnej činnosti, ale aj na za-
slúženom odpočinku vykonával funkciu obradára 
na občianskych pohreboch. Vždy pripravený vydať 
zo seba to najlepšie citlivo sa prihováral pozosta-
lým, vnášal spomienku do duše pozostalých a slzu 
vďaky na viečka. Odišiel od nás a my si budeme 
pripomínať tie nezabudnuteľné chvíle s ním, ktoré 
zostávajú už iba spomienkou.“

Primátorka mesta Katarína Heneková na roz-
lúčke s Františkom Machom povedala:

„S hlbokým zármutkom som sa bola rozlúčiť s bý-
valým poslancom MsZ v Púchove, dlhoročným 
členom ZPOZ, obradárom pri občianskych po-
hreboch, lokálpatriotom ale i osobným priateľom 
pánom Ing. Františkom Machom. Bol pre mňa 
inšpiráciou pri niektorých aktivitách súvisiacich  
s lepším životom v meste a neúnavným nadšen-
com pre spravodlivosť. ĎAKUJEM, pán Ferko Ma-
cho, za všetko. Zostali ste v mojom srdci. Česť Va-
šej pamiatke. Celej rodine Machovej vyjadrujem 
úprimnú sústrasť.“

POĎAKOVANIE
Na konci tohto roku chceme vysloviť veľké ďa-
kujeme nášmu predsedovi Jankovi Petrovi za 
jeho neúnavnú prácu pre našu organizáciu, pri 
organizovaní množstva akcií, ktoré máme a hľa-
daní sponzorov a  vecných darov. Ďakujeme aj 
všetkým členom výboru, ktorí aktívne priklada-
jú ruky k tejto činnosti. Do ďalšieho roku praje-
me dobré a pevné zdravie, veľa úspechov, spo-
kojnosti a pevné nervy. 

Členovia SZZP Púchov

SLUŽBY
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Akcia -20 % do 31.12.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113.
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215.
• Maľovanie, natieranie. 0902356631.
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
• METROVÝ TEXTIL REHÁK - deky, paplóny, obliečky, 
matrace, plyše, rohože, uteráky, utierky, flanel. 
pyžamá... Dbáme na kvalitu aj ceny. Tel. 0911 299 366.

INÉ
• Predám zrekonštruovaný a komplexne zariadený 
2-izbový byt II. posch. na Pribinovej ulici. Tel. 
0905712680.
• Vymením dom /600m2/ v Rajeckej Lesnej - Friwald, 
za 1-izbový byt v  Púchove. SMS na 0949473022, 
ozvem sa. Som majiteľ.
• Prosím dobrých ľudí o  pomoc. Kto by mohol 
podarovať staršiu posteľ, matrace, posteľné prádlo, 
práčku a  oblečenie (pyžamá, dom. oblečenie) 
pre staršiu ležiacu ženu. Moc sa nám toho zničí. 
Ďakujeme. T. P., Ihrište 0940 721 155.
• Predám novú nepoužívanú parochňu – tmavošedá 
za 17 € - mladistvý vzhľad, kufríkový šijací stroj za 150 
€ - nepoužívaný. 0904 814 519.
• Ponúkam komplexné spracovanie účtovníctva, 
daní a miezd. Dlhoročné skúsenosti. 0948 700 163.

PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 4 - 5 hodín denne. Mzda 650 
€ /mesačne. Výhodou vodičský preukaz a minimálna 
prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc v domácnosti, 
pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.
• Hľadám prácu na rannú zmenu ako upratovačka 
alebo ako pomocná sila do kuchyne. 0944 065 120.

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