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Silvester na pešej zóne
Mesto Púchov s Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravili 31. decembra kultúr-Mesto Púchov s Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravili 31. decembra kultúr-

ny program pre deti a dospelých na pešej zóne - vystúpili CIRCUS vs. DISNEY, ny program pre deti a dospelých na pešej zóne - vystúpili CIRCUS vs. DISNEY, 
TEAM REVIVAL a DJ JERRY GALÁNEK. O polnoci sa Púchovčanom prihovorila TEAM REVIVAL a DJ JERRY GALÁNEK. O polnoci sa Púchovčanom prihovorila 
primátorka mesta Katarína Heneková.primátorka mesta Katarína Heneková.        Foto: Slavomír Flimmel        Foto: Slavomír Flimmel

Projekt „Modernizácia autobu-Projekt „Modernizácia autobu-
sovej stanice na železničnej stani-sovej stanice na železničnej stani-
ci Púchov“ stavebne komplexne ci Púchov“ stavebne komplexne 
rieši celý areál stanice – obslužné rieši celý areál stanice – obslužné 
komunikácie, autobusové nástu-komunikácie, autobusové nástu-
pištia, chodníky, zeleň parkovis-pištia, chodníky, zeleň parkovis-
ká, odvodnenie dažďových vôd, ká, odvodnenie dažďových vôd, 
rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
elektrickú prípojku, vonkajšie silno-elektrickú prípojku, vonkajšie silno-
prúdové rozvody a cestnú doprav-prúdové rozvody a cestnú doprav-
nú signalizáciu. Pri modernizácii nú signalizáciu. Pri modernizácii 
autobusového nástupišťa sa ráta aj autobusového nástupišťa sa ráta aj 
so stavebnými úpravami priľahlých so stavebnými úpravami priľahlých 
križovatiek a chodníkov ako aj s reali-križovatiek a chodníkov ako aj s reali-
záciou opatrení preferencie autobu-záciou opatrení preferencie autobu-
sovej dopravy. Autobusy pri výjazde sovej dopravy. Autobusy pri výjazde 
z autobusovej stanice budú vychá-z autobusovej stanice budú vychá-
dzať do riadenej stykovej križovatky dzať do riadenej stykovej križovatky 
na hlavnú cestu pomocou svetelné-na hlavnú cestu pomocou svetelné-
ho semaforu. ho semaforu. 

Súčasťou veľkého projektu mo   der    -Súčasťou veľkého projektu mo   der    -
nizácie autobusovej stanice v Pú        - nizácie autobusovej stanice v Pú        - 
chove je aj informačný systém na chove je aj informačný systém na 
desiatich autobusových zastávkach desiatich autobusových zastávkach 
v meste, ktoré budú osadené s digi-v meste, ktoré budú osadené s digi-
tálnymi infotabuľami. Obojstranné tálnymi infotabuľami. Obojstranné 
tabule budú poskytovať základné tabule budú poskytovať základné 
informácie o čase odchodu, koneč-informácie o čase odchodu, koneč-
nej zastávke, smere jazdy alebo  nej zastávke, smere jazdy alebo  
o prípadnom meškaní spoja. Celko-o prípadnom meškaní spoja. Celko-
vé oprávnené výdavky projektu vé oprávnené výdavky projektu 
boli stanovené oslovením štyroch boli stanovené oslovením štyroch 
potenciálnych dodávateľov na 1 400 potenciálnych dodávateľov na 1 400 
703,70 eur. Výška spolufinancovania 703,70 eur. Výška spolufinancovania 
mesta je 5 percent z oprávnených mesta je 5 percent z oprávnených 

výdavkov projektu, 85 percent sú výdavkov projektu, 85 percent sú 
zdroje Európskej únie a 10 percent zdroje Európskej únie a 10 percent 
platí štátny rozpočet.platí štátny rozpočet.

Z dôvodu rekonštrukcie autobu-Z dôvodu rekonštrukcie autobu-
sového nástupišťa na Trenčianskej sového nástupišťa na Trenčianskej 
ulici pri železničnej stanici, dôjde ulici pri železničnej stanici, dôjde 
v termíne od 16.1.2023 k zmene v termíne od 16.1.2023 k zmene 
organizácie dopravy na ceste I/49 organizácie dopravy na ceste I/49 
v časti železničnej stanice Púchov. v časti železničnej stanice Púchov. 

Autobusové spoje SAD Trenčín Autobusové spoje SAD Trenčín 
a budú mať dočasne umiestnené a budú mať dočasne umiestnené 
zastávky priamo na ceste I/49 pred zastávky priamo na ceste I/49 pred 
železničnou stanicou. Autobusová železničnou stanicou. Autobusová 
zastávka MAD Púchov „Trenčianska zastávka MAD Púchov „Trenčianska 
I.“ (Železničná stanica) bude rovna-I.“ (Železničná stanica) bude rovna-

ko presunutá na cestu I/49 pred ko presunutá na cestu I/49 pred 
železničnou stanicou. Niektoré auto-železničnou stanicou. Niektoré auto-
busové spoje MAD Púchov budú busové spoje MAD Púchov budú 
mať dočasné zmeny, ktoré sú aktua-mať dočasné zmeny, ktoré sú aktua-
lizované a zverejňované na webe lizované a zverejňované na webe 
spoločnosti www.mhdpuchov.sk spoločnosti www.mhdpuchov.sk 
ako aj na piktogramoch, ktoré sú ako aj na piktogramoch, ktoré sú 
umiestnené na železničnej stanici  umiestnené na železničnej stanici  
a na výveskách zastávok, ktorých sa a na výveskách zastávok, ktorých sa 
dočasná zmena týka. Prosíme cestu-dočasná zmena týka. Prosíme cestu-
júcich, aby sledovali čo najviac aktu-júcich, aby sledovali čo najviac aktu-
álny stav priamo u vodičov liniek, álny stav priamo u vodičov liniek, 
nakoľko v prípade zahltenia dopravy nakoľko v prípade zahltenia dopravy 
na Trenčianskej ulici budú vybra-na Trenčianskej ulici budú vybra-
né spoje MAD Púchov operatívne né spoje MAD Púchov operatívne 

pretrasované na Továrenskú ulicu. pretrasované na Továrenskú ulicu. 
Z tohto dôvodu Vás žiadame o reš    - Z tohto dôvodu Vás žiadame o reš    - 

pektovanie prenosného dopravné-pektovanie prenosného dopravné-
ho značenia a regulácie dopravy. ho značenia a regulácie dopravy. 
Vzhľadom na obmedzenie parkova-Vzhľadom na obmedzenie parkova-
cích miest počas priebehu staveb-cích miest počas priebehu staveb-
ných prác odporúčame (žiadame) ných prác odporúčame (žiadame) 
občanov o uprednostnenie hromad-občanov o uprednostnenie hromad-
nej dopravy pred individuálnou pri nej dopravy pred individuálnou pri 
ceste na železničnú stanicu a do ceste na železničnú stanicu a do 
zamestnania. Predpokladaná doba zamestnania. Predpokladaná doba 
výstavby sú 4 mesiace. výstavby sú 4 mesiace. 

Za pochopenie a trpezlivosť Vám Za pochopenie a trpezlivosť Vám 
ďakujeme.ďakujeme.

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Začiatok rekonštrukcie autobusového nástupišťa

Kto musí podať daňové 
priznanie k dani 
z nehnuteľnosti  
do 31.1.2023? 
Ak ste vlani v meste Púchov - katastrálne územie: Púchov, Nosice, 
Horné Kočkovce, Vieska Bezdedov, Ihrište, Hoštiná: kúpili, predali, 
zdedili, vydražili alebo darovali nehnuteľnosť, prípadne ste absolvo-
vali vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vzni k-
la vám povinnosť podať správcovi dane, ktorým je mesto Púchov, daňové 
priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2022. 

Pokiaľ ste tak neurobili v priebehu roka, kedy vznikli pomenované skutoč-
nosti, môžete tak urobiť do 31. januára 2023. Referentka daní a poplatkov 
Mestského úradu v Púchove Ingrid Belicová v tejto súvislosti upozorňuje, 
že povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti má aj občan 
alebo podnikateľ, ktorému daňová povinnosť napríklad predajom ne-
hnuteľnosti zanikla. Na základe takéhoto podaného daňového priznania 
mesto Púchov vyrubí príslušnú daň, ktorú môžu občania alebo podnika-
telia uhradiť buď prevodom na účet alebo zaplatením v hotovosti do pok-
ladne (podateľňa MsÚ, číslo dverí 15).

Nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti majú občania, ktorí v priebehu 
roka 2022 dovŕšili 70 rokov, ktorým sa automaticky uplatní 50-percentná 
úľava z dane za byt alebo stavbu určenú na bývanie.

MsÚ
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Vážení Púchovčania, milí spoluob-Vážení Púchovčania, milí spoluob-
čania,čania,

hoci máme za sebou vianočné hoci máme za sebou vianočné 
sviatky, ešte stále si užívame ich sviatky, ešte stále si užívame ich 
pokojnú atmosféru spojenú s úprim-pokojnú atmosféru spojenú s úprim-
nými vinšmi a želaniami všetkého nými vinšmi a želaniami všetkého 
dobrého. Aj ja sa dnes aspoň pár dobrého. Aj ja sa dnes aspoň pár 
slovami zastavím pri roku 2022, slovami zastavím pri roku 2022, 
ktorý bol vzhľadom na vládne ktorý bol vzhľadom na vládne 
rozhodnutia zasahujúce do ekono-rozhodnutia zasahujúce do ekono-
miky miest a obcí, energetickú krízu miky miest a obcí, energetickú krízu 
i vysokú infláciu veľmi hektický a pre i vysokú infláciu veľmi hektický a pre 
samosprávy mimoriadne náročný. samosprávy mimoriadne náročný. 
Napriek ťažkej dobe sme hospodá-Napriek ťažkej dobe sme hospodá-
rili veľmi zodpovedne a pokračo-rili veľmi zodpovedne a pokračo-
vali aj v investičnom a sociálnom vali aj v investičnom a sociálnom 
rozvoji mesta. Znížili sme úverovú rozvoji mesta. Znížili sme úverovú 
zaťaženosť, kalendárny rok končíme  zaťaženosť, kalendárny rok končíme  
s prebytkom a získali sme silné s prebytkom a získali sme silné 
finančné zdroje z externých finančné zdroje z externých 
prostriedkov. V priebehu jedného prostriedkov. V priebehu jedného 
roka vyrástol na Lachovci krásny roka vyrástol na Lachovci krásny 
Amfiteáter Ilonka, vyhliadkový bod Amfiteáter Ilonka, vyhliadkový bod 
„Pamäť lesa“, boli zrekonštruované „Pamäť lesa“, boli zrekonštruované 
a opravené viaceré komunikácie  a opravené viaceré komunikácie  
v meste ako napr. na uliciach:  v meste ako napr. na uliciach:  
Komenského, Školská, Okružná, Komenského, Školská, Okružná, 
Novonosická, Športovcov, Sväto-Novonosická, Športovcov, Sväto-
plukova, ale i cesty a chodníky  plukova, ale i cesty a chodníky  
v mestských častiach..., pribudli v mestských častiach..., pribudli 
nové parkovacie miesta „za Plechá-nové parkovacie miesta „za Plechá-
čom“ i na Okružnej ulici a tiež štyri čom“ i na Okružnej ulici a tiež štyri 
polopodzemné stojiská. Pribudla polopodzemné stojiská. Pribudla 
ďalšia časť kolumbária na mestskom ďalšia časť kolumbária na mestskom 
cintoríne v Púchove, v ktorej reali-cintoríne v Púchove, v ktorej reali-
zácii rozšírenia, pre veľký záujem, zácii rozšírenia, pre veľký záujem, 
plánujeme pokračovať aj v ďalších plánujeme pokračovať aj v ďalších 
mesiacoch. Zrevitalizované a obno-mesiacoch. Zrevitalizované a obno-
vené boli viaceré detské ihriská  vené boli viaceré detské ihriská  
a nové priestory aj pre imobilných a nové priestory aj pre imobilných 
klientov nadobudla Mestská kniž-klientov nadobudla Mestská kniž-
nica Vladimíra Roya v Púchove. nica Vladimíra Roya v Púchove. 
Mládežnícky parlament získal krás-Mládežnícky parlament získal krás-
ne nové priestory v budove SOV ne nové priestory v budove SOV 
na Námestí slobody, ale i priestor na Námestí slobody, ale i priestor 
pre výbeh psíkov pri diaľničnom pre výbeh psíkov pri diaľničnom 

privádzači HAU Park. Na Kolonke privádzači HAU Park. Na Kolonke 
už stoja dve bytovky s nádhernými, už stoja dve bytovky s nádhernými, 
priestrannými 36 nájomnými bytmi, priestrannými 36 nájomnými bytmi, 
ktorým zatiaľ bráni v užívaní potre-ktorým zatiaľ bráni v užívaní potre-
ba dokončiť neplánovanú preložku ba dokončiť neplánovanú preložku 
plynu a následná úprava pakova-plynu a následná úprava pakova-
cích miest a verejného priestranstva, cích miest a verejného priestranstva, 
ktorých ukončenie predpokladám ktorých ukončenie predpokladám 
v najbližších týždňoch. Následne v najbližších týždňoch. Následne 
bude poslancami schválený postup bude poslancami schválený postup 
prideľovania týchto bytov do užíva-prideľovania týchto bytov do užíva-
nia žiadateľom. nia žiadateľom. 

V októbri sa konali voľby a ja sa V októbri sa konali voľby a ja sa 
chcem ešte raz poďakovať za dôveru chcem ešte raz poďakovať za dôveru 
všetkým Vám, ktorí ste prišli prejaviť všetkým Vám, ktorí ste prišli prejaviť 
svoj názor. Napriek silnej antikam-svoj názor. Napriek silnej antikam-
pani ste dali jasne najavo, že zastra-pani ste dali jasne najavo, že zastra-
šovanie a populistické sľuby nie šovanie a populistické sľuby nie 
sú cestou k tomu, aby sa v našom sú cestou k tomu, aby sa v našom 
malebnom meste spokojne žilo. malebnom meste spokojne žilo. 
Albert Einstein sa raz vyjadril: „Žiad-Albert Einstein sa raz vyjadril: „Žiad-
ny cieľ nie je tak vysoký, aby ospra-ny cieľ nie je tak vysoký, aby ospra-
vedlnil nečestné metódy.“ Týmto vedlnil nečestné metódy.“ Týmto 
heslom som sa riadila nielen vo heslom som sa riadila nielen vo 
volebnej kampani, ale stále sa riadim volebnej kampani, ale stále sa riadim 
aj v pracovnom živote.aj v pracovnom živote.

Rok 2022 sa niesol v duchu novi-Rok 2022 sa niesol v duchu novi-
niek v sociálnej pomoci občanom niek v sociálnej pomoci občanom 
nášho mesta, kde sme spustili pilot-nášho mesta, kde sme spustili pilot-
né sociálne programy - bezplatné né sociálne programy - bezplatné 
denné letné tábory pre púchovské denné letné tábory pre púchovské 
deti z finančne alebo sociálne znevý-deti z finančne alebo sociálne znevý-
hodneného prostredia, poskytnutie hodneného prostredia, poskytnutie 
školských pomôcok pre všetkých školských pomôcok pre všetkých 
prváčikov v ZŠ ako bezplatnú pomoc prváčikov v ZŠ ako bezplatnú pomoc 
rodičom, ktorých deti nastupujú do rodičom, ktorých deti nastupujú do 
základných škôl i projekt bezplatnej základných škôl i projekt bezplatnej 
autobusovej dopravy pre všetkých autobusovej dopravy pre všetkých 
Púchovčanov. V oblasti podpory Púchovčanov. V oblasti podpory 
rodín došlo k zvýšeniu príspevku pri rodín došlo k zvýšeniu príspevku pri 
narodení dieťaťa na 500 eur pri prvo-narodení dieťaťa na 500 eur pri prvo-
rodenom a na 200 eur pri každom rodenom a na 200 eur pri každom 
ďalšom narodenom dieťati. Veľký ďalšom narodenom dieťati. Veľký 
úspech stále zaznamenáva sociálna úspech stále zaznamenáva sociálna 
prepravná služba „sociálny taxík“, prepravná služba „sociálny taxík“, 
ktorú využívajú občania mesta napl-ktorú využívajú občania mesta napl-
no. V tejto službe budeme pokračo-no. V tejto službe budeme pokračo-
vať aj naďalej. V snahe znížiť náklady vať aj naďalej. V snahe znížiť náklady 
na prevádzku športových a zdravot-na prevádzku športových a zdravot-
níckych zariadení pristúpilo mesto níckych zariadení pristúpilo mesto 
k zníženiu dane z nehnuteľnosti pri k zníženiu dane z nehnuteľnosti pri 
stavbách užívaných na šport o 20% stavbách užívaných na šport o 20% 
a pri zdravotníckych zariadeniach  a pri zdravotníckych zariadeniach  
o 40%.o 40%.

Mesto Púchov aj v roku 2022 stálo Mesto Púchov aj v roku 2022 stálo 
na stupňoch víťazov pri prebera-na stupňoch víťazov pri prebera-
ní významného ocenenia ZLATÉ ní významného ocenenia ZLATÉ 
VEDRO, za 2. miesto v riešení podne-VEDRO, za 2. miesto v riešení podne-
tov obyvateľov v platforme Odkaz tov obyvateľov v platforme Odkaz 
pre starostu, cez ktorú aplikáciu  pre starostu, cez ktorú aplikáciu  
k nám prúdia konkrétne podnety k nám prúdia konkrétne podnety 
od Vás, občanov mesta. Osobne ma od Vás, občanov mesta. Osobne ma 
veľmi teší získanie Európskej znač-veľmi teší získanie Európskej znač-
ky excelentnosti dobrej správy veci ky excelentnosti dobrej správy veci 
verejných ELoGE Slovensko. Tento verejných ELoGE Slovensko. Tento 
projekt, do ktorého sa mesto zapo-projekt, do ktorého sa mesto zapo-
jilo, bol pre nás veľkou skúškou, jilo, bol pre nás veľkou skúškou, 

ktorá mala preveriť, či naša samo-ktorá mala preveriť, či naša samo-
správa funguje správne. Výsledky správa funguje správne. Výsledky 
a aj celkové hodnotenie zo strany a aj celkové hodnotenie zo strany 
odborníkov nám dokázalo, že patrí-odborníkov nám dokázalo, že patrí-
me medzi skvele fungujúce samo-me medzi skvele fungujúce samo-
správy na Slovensku. Za to vďačíme  správy na Slovensku. Za to vďačíme  
i Vám, pretože participujete na i Vám, pretože participujete na 
rozvoji nášho mesta a verím, že  rozvoji nášho mesta a verím, že  
v tom s chuťou budete pokračovať  v tom s chuťou budete pokračovať  
i naďalej.i naďalej.

Do nového roka vstupujeme  Do nového roka vstupujeme  
s obavami, či štát opäť nebude s obavami, či štát opäť nebude 
klásť mestám a obciam polená pod klásť mestám a obciam polená pod 
nohy tak, ako to bolo doposiaľ. nohy tak, ako to bolo doposiaľ. 
Máme však veľké plány, dokončiť Máme však veľké plány, dokončiť 
rozbehnuté projekty, ktoré chceme rozbehnuté projekty, ktoré chceme 
v novom roku zrealizovať. Medzi tie v novom roku zrealizovať. Medzi tie 
patria: rekonštrukcia vnútrobloku patria: rekonštrukcia vnútrobloku 
Ferka Urbánka i odvodnenie a nové Ferka Urbánka i odvodnenie a nové 
prístupové cesty na Gorazdovej ulici prístupové cesty na Gorazdovej ulici 
pri garážach, vybudovanie kompo-pri garážach, vybudovanie kompo-
stárne, komplexná rekonštrukcia stárne, komplexná rekonštrukcia 
autobusového nástupišťa, kde sa autobusového nástupišťa, kde sa 
práce majú začať už polovici januára, práce majú začať už polovici januára, 
vybudovanie mestských jaslí, kde vybudovanie mestských jaslí, kde 
predpokladáme proces ukončenia predpokladáme proces ukončenia 
do konca tohto roka. Už začiatkom do konca tohto roka. Už začiatkom 
roka začnú práce na budovaní vodo-roka začnú práce na budovaní vodo-
vodu a kanalizácie v časti Potôč-vodu a kanalizácie v časti Potôč-
ky, Samoty a následne plánujeme ky, Samoty a následne plánujeme 
pokračovať v ďalších etapách. Chce-pokračovať v ďalších etapách. Chce-
me stihnúť dobudovať ďalšie prvky me stihnúť dobudovať ďalšie prvky 
Lesoparku Lachovec, a to konkrétne Lesoparku Lachovec, a to konkrétne 
lesnú učebňu, vstupnú bránu, scho-lesnú učebňu, vstupnú bránu, scho-
disko ku včelnici. Budovať začneme disko ku včelnici. Budovať začneme 
parkovacie miesta na uliciach Goraz-parkovacie miesta na uliciach Goraz-
dova a Obrancov mieru a taktiež dova a Obrancov mieru a taktiež 
rekonštruovať komunikáciu v Kéblii. rekonštruovať komunikáciu v Kéblii. 
Za jednu z najdôležitejších výziev Za jednu z najdôležitejších výziev 
súčasnosti považujem znižovanie súčasnosti považujem znižovanie 
energetickej náročnosti objektov  energetickej náročnosti objektov  
s cieľom zníženia finančných nákla-s cieľom zníženia finančných nákla-
dov na ich prevádzku a údržbu.  dov na ich prevádzku a údržbu.  
V tejto oblasti sme už na meste zača-V tejto oblasti sme už na meste zača-
li s projektovou prípravou na rekon-li s projektovou prípravou na rekon-
štrukciu Materskej školy Požiarna štrukciu Materskej školy Požiarna 
1292, mestskej plavárne a letného 1292, mestskej plavárne a letného 
kúpaliska.kúpaliska.

Sú pred nami nové výzvy a plány, Sú pred nami nové výzvy a plány, 
ale naším prioritným cieľom je ale naším prioritným cieľom je 
previesť občanov mesta týmto previesť občanov mesta týmto 
krízovým obdobím a zabezpečiť im krízovým obdobím a zabezpečiť im 
dostupnosť školstva, športu, kultú-dostupnosť školstva, športu, kultú-
ry, sociálnych služieb v rozsahu ako ry, sociálnych služieb v rozsahu ako 
doposiaľ. V tomto duchu je už schvá-doposiaľ. V tomto duchu je už schvá-
lený aj rozpočet mesta pre rok 2023.lený aj rozpočet mesta pre rok 2023.

Je to už 30 rokov, čo samostatná Je to už 30 rokov, čo samostatná 
Slovenská republika začala 1.1.1993 Slovenská republika začala 1.1.1993 
písať svoju novodobú históriu. Aj písať svoju novodobú históriu. Aj 
toto je príležitosť, kedy by sme toto je príležitosť, kedy by sme 
si mali uvedomiť hrdosť na svoju si mali uvedomiť hrdosť na svoju 
štátnu príslušnosť a pracovať na jej štátnu príslušnosť a pracovať na jej 
rozvoji, nerozvracať ju, ale brániť.rozvoji, nerozvracať ju, ale brániť.

So želaním do nového roku záro-So želaním do nového roku záro-
veň ďakujem všetkým, ktorí sa veň ďakujem všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom zapájajú do akýmkoľvek spôsobom zapájajú do 
rozvoja nášho mesta a podieľajú sa rozvoja nášho mesta a podieľajú sa 
na jeho zveľaďovaní: pracovníkom na jeho zveľaďovaní: pracovníkom 
mestského úradu, mestskej polí-mestského úradu, mestskej polí-
cie, mestskej knižnice, bývalým, ale  cie, mestskej knižnice, bývalým, ale  
i súčasným poslancom mestského i súčasným poslancom mestského 
zastupiteľstva, externým spolupra-zastupiteľstva, externým spolupra-
covníkom, konateľom a zamest-covníkom, konateľom a zamest-
nancom mestských obchodných nancom mestských obchodných 
spoločností, riaditeľkám a riaditeľom spoločností, riaditeľkám a riaditeľom 
materských škôl, základných škôl  materských škôl, základných škôl  
a ich všetkým pedagogickým i nepe-a ich všetkým pedagogickým i nepe-
dagogickým zamestnancom, Centru dagogickým zamestnancom, Centru 
voľného času Včielka, Mládežníc-voľného času Včielka, Mládežníc-
kemu parlamentu mesta Púchov, kemu parlamentu mesta Púchov, 
Základnej umeleckej škole, senior-Základnej umeleckej škole, senior-
ským organizáciám, ale aj všetkým ským organizáciám, ale aj všetkým 
dobrovoľníkom mesta i jeho orga-dobrovoľníkom mesta i jeho orga-
nizácii.nizácii.

Milí občania,Milí občania,
prajem Vám v novom roku hlavne prajem Vám v novom roku hlavne 

veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej 
pohody, porozumenia a Božieho pohody, porozumenia a Božieho 
požehnania. Nech je rok 2023 pre požehnania. Nech je rok 2023 pre 
nás rokom porozumenia, mieru  nás rokom porozumenia, mieru  
a otvoreného srdca. Aj pápež Fran-a otvoreného srdca. Aj pápež Fran-
tišek povedal: „Pravé bohatstvo tišek povedal: „Pravé bohatstvo 
nespočíva vo veciach, ale v srdci.“nespočíva vo veciach, ale v srdci.“

Žite s radosťou z každého nového Žite s radosťou z každého nového 
dňa. dňa. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Novoročný príhovor primátorky mesta
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Začiatkom roka 2023 sa opäť vrátime k voleb-Začiatkom roka 2023 sa opäť vrátime k voleb-
ným urnám, tento krát budú môcť občania ným urnám, tento krát budú môcť občania 
vyjadriť svoj názor v referende, ktoré bolo vyjadriť svoj názor v referende, ktoré bolo 
vyhlásené na základe petície občanov prija-vyhlásené na základe petície občanov prija-
tej 24. augusta 2022 prezidentkou SR rozhod-tej 24. augusta 2022 prezidentkou SR rozhod-
nutím č. 362/2022 Z. z., ktorá určila nutím č. 362/2022 Z. z., ktorá určila deň jeho deň jeho 
konania na sobotu 21. januára 2023. Voli-konania na sobotu 21. januára 2023. Voli-
či budú môcť pristúpiť k volebným urnám  či budú môcť pristúpiť k volebným urnám  
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.  

Hlasovať v referende môže občan Slovenskej Hlasovať v referende môže občan Slovenskej 
repu bliky, ktorý má právo voliť do Národnej rady repu bliky, ktorý má právo voliť do Národnej rady 
SR, t.j. v deň konania referenda dovŕši 18 rokov SR, t.j. v deň konania referenda dovŕši 18 rokov 
veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustano-veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustano-
vené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu vené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu 
ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon  ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon  
v čase pandémie neustanoví inak. Volič môže voliť v čase pandémie neustanoví inak. Volič môže voliť 
na území Slovenskej republiky vo volebnom okrs-na území Slovenskej republiky vo volebnom okrs-
ku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo  ku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo  
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe 
hlasovacieho preukazu. Mesto Púchov určilo 18 hlasovacieho preukazu. Mesto Púchov určilo 18 
volebných okrskov a volebných miestností. volebných okrskov a volebných miestností. 

Voliči sa vo volebných miestnostiach budú Voliči sa vo volebných miestnostiach budú 
pre ukazovať predložením občianskeho preukazu pre ukazovať predložením občianskeho preukazu 
alebo občianskeho preukazu spolu s hlasovacím alebo občianskeho preukazu spolu s hlasovacím 
preuka  zom, ak si o jeho vydanie vopred požiadali preuka  zom, ak si o jeho vydanie vopred požiadali 
v meste svojho trvalého pobytu. Hlasovací preu-v meste svojho trvalého pobytu. Hlasovací preu-
kaz bude voličovi následne okrskovou volebnou kaz bude voličovi následne okrskovou volebnou 
komisiou odobratý. Občania mesta Púchov môžu komisiou odobratý. Občania mesta Púchov môžu 
ešte požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu ešte požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 
osobne alebo prostredníctvom osoby splnomoc-osobne alebo prostredníctvom osoby splnomoc-
nenej žiadateľom na pracovisku evidencie obyva-nenej žiadateľom na pracovisku evidencie obyva-

teľov – ohlasovni Mesta Púchov na Mestskom teľov – ohlasovni Mesta Púchov na Mestskom 
úrade v Púchove v úradných hodinách, najneskôr úrade v Púchove v úradných hodinách, najneskôr 
však posledný deň pred konaním referenda, t.j. do však posledný deň pred konaním referenda, t.j. do 
20.1.2023, kde mu bude hlasovací preukaz vyda-20.1.2023, kde mu bude hlasovací preukaz vyda-
ný bezodkladne. ný bezodkladne. 

Po preukázaní sa voliča okrsková volebná komisia Po preukázaní sa voliča okrsková volebná komisia 
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov  zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov  
a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obál-a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obál-
ku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta. ku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta. 
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastnoručným podpi-volič v zozname voličov vlastnoručným podpi-
som. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať som. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 
do osobitného priestoru určeného na úpravu do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do 
tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlaso-tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlaso-
vanie neumožní. V osobitnom priestore určenom vanie neumožní. V osobitnom priestore určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom 
lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď 
„nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky 
a následne do volebnej schránky. Ak nie je hlaso-a následne do volebnej schránky. Ak nie je hlaso-
vací lístok upravený ustanoveným spôsobom vací lístok upravený ustanoveným spôsobom 
(zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplat-(zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplat-
ný. V prípade, že sa volič pomýli, na požiadanie ný. V prípade, že sa volič pomýli, na požiadanie 
mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne 
upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne uprave-upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne uprave-
ný hlasovací lístok vloží volič do schránky na odlo-ný hlasovací lístok vloží volič do schránky na odlo-
ženie nepoužitých alebo nesprávne upravených ženie nepoužitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov.hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných miestnosti zo závažných, najmä zdravotných 
dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň kona-dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň kona-
nia volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie nia volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 

hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to 
len v územnom obvode volebného okrsku, pre len v územnom obvode volebného okrsku, pre 
ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Špeciálny spôsob hlasovania v referendeŠpeciálny spôsob hlasovania v referende
Špeciálny spôsob hlasovania upravuje Zákon  Špeciálny spôsob hlasovania upravuje Zákon  

č. 395 z 10. novembra 2022 o špeciálnom spôsobe č. 395 z 10. novembra 2022 o špeciálnom spôsobe 
hlasovania v referende z dôvodu ochrany verej-hlasovania v referende z dôvodu ochrany verej-
ného zdravia pred ochorením COVID a je určený ného zdravia pred ochorením COVID a je určený 
pre voličov, ktorí majú právo hlasovať v referende  pre voličov, ktorí majú právo hlasovať v referende  
a ktorí majú ku dňu vykonania referenda naria-a ktorí majú ku dňu vykonania referenda naria-

denú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochra-denú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochra-
ny verejného zdravia pred ochorením COVID-19. ny verejného zdravia pred ochorením COVID-19. 
Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň 
konania referenda žije s oprávne  ným voličom  konania referenda žije s oprávne  ným voličom  
v spoločnej domácnosti.v spoločnej domácnosti.

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasova-Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasova-
nia v referende a na zisťovanie jeho výsledkov sa nia v referende a na zisťovanie jeho výsledkov sa 
zriaďuje 79 špeciálnych volebných okrskov. Územ-zriaďuje 79 špeciálnych volebných okrskov. Územ-
ným obvodom špeciálneho volebného okrsku je ným obvodom špeciálneho volebného okrsku je 
okres. Pre každý špeciálny volebný okrsok sa zria-okres. Pre každý špeciálny volebný okrsok sa zria-
ďuje špeciál na okrsková volebná komisia (ďalej ďuje špeciál na okrsková volebná komisia (ďalej 
len „špeciálna volebná komisia“). Sídlom špeciál-len „špeciálna volebná komisia“). Sídlom špeciál-
nej volebnej komisie je sídlo okresu.nej volebnej komisie je sídlo okresu.

Nahlasovanie sa voličov na špeciálny spôsob Nahlasovanie sa voličov na špeciálny spôsob 
hlasovaniahlasovania

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v Refe-Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v Refe-
rende podáva oprávnený volič na Okresný úrad rende podáva oprávnený volič na Okresný úrad 
v Púchove zapisovateľovi špeciálnej volebnej v Púchove zapisovateľovi špeciálnej volebnej 
komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby, komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby, 
a to telefonicky v úradných hodinách okresného a to telefonicky v úradných hodinách okresného 
úradu, najneskôr v posledný deň predo dňom úradu, najneskôr v posledný deň predo dňom 
konania referenda, t.j. do 20.1.2023 a to do 12. konania referenda, t.j. do 20.1.2023 a to do 12. 
hodiny. hodiny. 

V žiadosti musia byť oznámené nasledovné V žiadosti musia byť oznámené nasledovné 
údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa 
trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada 
vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, tele-vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, tele-
fonický kontakt. Telefonický kontakt na zapisova-fonický kontakt. Telefonický kontakt na zapisova-
teľa zverejní na webovom sídle Okresného úradu teľa zverejní na webovom sídle Okresného úradu 
prednosta najneskôr 5 pracovných dní predo prednosta najneskôr 5 pracovných dní predo 
dňom konania referenda.dňom konania referenda.

Špeciálny spôsob hlasovania v referende sa Špeciálny spôsob hlasovania v referende sa 
nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom 
sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na 
lôžku.lôžku.

Priebeh špeciálneho spôsobu hlasovaniaPriebeh špeciálneho spôsobu hlasovania
Špeciálnym spôsobom sa v deň konania Špeciálnym spôsobom sa v deň konania 

referenda bude môcť hlasovať v čase od 7.00 referenda bude môcť hlasovať v čase od 7.00 
hod. do 22.00 hod. do špeciálnej prenos-hod. do 22.00 hod. do špeciálnej prenos-
nej volebnej schránky. Špeciálna volebná nej volebnej schránky. Špeciálna volebná 
komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov  komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov  
so špeciálnym zoznamom voličov, špeciálnou so špeciálnym zoznamom voličov, špeciálnou 
schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Po schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Po 
príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlaso-príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlaso-
vania v referende vyslaní členovia špeciálnej vania v referende vyslaní členovia špeciálnej 
vole bnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na vole bnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na 
mieste zotrvajú 10 minút. Ak sa volič v tejto leho-mieste zotrvajú 10 minút. Ak sa volič v tejto leho-
te napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, te napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, 
platí, že volič hlasovanie odmietol.platí, že volič hlasovanie odmietol.

Volič sa preukazuje občianskym preukazom. Volič sa preukazuje občianskym preukazom. 
Ak hlasuje na základe hlasovacieho preuka-Ak hlasuje na základe hlasovacieho preuka-
zu, tento odovzdá členovi špeciálnej volebnej zu, tento odovzdá členovi špeciálnej volebnej 
komisie. Následne vyslaný člen špeciálnej komisie. Následne vyslaný člen špeciálnej 
volebnej komisie vydá voličovi hlasovací lístok volebnej komisie vydá voličovi hlasovací lístok 
a obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom a obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom 
v špeciálnom zozname voličov. Ak tak urobiť v špeciálnom zozname voličov. Ak tak urobiť 
nemôže alebo prevzatie odmietne podpí-nemôže alebo prevzatie odmietne podpí-
sať, vyslaný člen túto skutočnosť poznamená  sať, vyslaný člen túto skutočnosť poznamená  
v špeciálnom zozname voličov. Po prevzatí obálky  v špeciálnom zozname voličov. Po prevzatí obálky  
a hlasovacieho lístka člen špeciálnej volebnej komi-a hlasovacieho lístka člen špeciálnej volebnej komi-
sie zakrúžkuje poradové číslo voliča v špeciálnom sie zakrúžkuje poradové číslo voliča v špeciálnom 
zozname voličov. Po úprave hlasovacieho lístka  zozname voličov. Po úprave hlasovacieho lístka  
a jeho vložení do obálky volič pred vyslanými člen-a jeho vložení do obálky volič pred vyslanými člen-
mi vloží obálku do špeciálnej schránky, pričom mi vloží obálku do špeciálnej schránky, pričom 
nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky volič znehodnotí pred vyslanými členmi. lístky volič znehodnotí pred vyslanými členmi. 

Oddelenie organizačné a vnútornej  Oddelenie organizačné a vnútornej  
správy MsÚ Púchovsprávy MsÚ Púchov

Referendum - 21. 1. 2023 - dôležité informácie
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Medzi poslancov, ktorí boli v no-Medzi poslancov, ktorí boli v no-
vembri 2022 zvolení do mestské-vembri 2022 zvolení do mestské-
ho zastupiteľstva, patrí poslanec ho zastupiteľstva, patrí poslanec 
Mgr. Peter Bílik. Primátorka mesta Mgr. Peter Bílik. Primátorka mesta 
Katarína Heneková si ho vybrala Katarína Heneková si ho vybrala 
za svojho viceprimátora. Požiadali za svojho viceprimátora. Požiadali 
sme nového zástupcu primátorky, sme nového zástupcu primátorky, 
aby nám prezradil o sebe niečo aby nám prezradil o sebe niečo 
viac zo svojho súkromného života viac zo svojho súkromného života 
(napr. vzdelanie, rodinné pomery, (napr. vzdelanie, rodinné pomery, 
pracovné zaradenie a pod.):pracovné zaradenie a pod.):

Celý svoj doterajší život som prežil Celý svoj doterajší život som prežil 
v Púchove a toto mesto mám tak v Púchove a toto mesto mám tak 
rád, že by som tu chcel aj dožiť svoj rád, že by som tu chcel aj dožiť svoj 
zvyšok. Jediné roky, kedy som tu zvyšok. Jediné roky, kedy som tu 
viac-menej nebol, boli moje študent-viac-menej nebol, boli moje študent-
ské časy, či už na strednej alebo ské časy, či už na strednej alebo 
vysokej škole. Vysokoškolské vzde-vysokej škole. Vysokoškolské vzde-
lanie som absolvoval na Univerzite lanie som absolvoval na Univerzite 
Komenského v Bratislave, vyštudo-Komenského v Bratislave, vyštudo-
val som odbor Špeciálna pedagogi-val som odbor Špeciálna pedagogi-
ka so špecializáciou na Surdopédiu ka so špecializáciou na Surdopédiu 
v kombinácii so štúdiom telesnej v kombinácii so štúdiom telesnej 
výchovy. V súčasnosti pracujem ako výchovy. V súčasnosti pracujem ako 
pedagóg a špeciálny pedagóg na pedagóg a špeciálny pedagóg na 
základnej škole, popri tom sa venu-základnej škole, popri tom sa venu-
jem rozvoju talentov a ich príprave jem rozvoju talentov a ich príprave 
na vrcholné podujatia ako tréner na vrcholné podujatia ako tréner 
púchovského plaveckého klubu. púchovského plaveckého klubu. 
Som ženatý s výnimočnou ženou  Som ženatý s výnimočnou ženou  
a mám dvoch skvelých, ešte školo-a mám dvoch skvelých, ešte školo-
povinných synov, ktorí ma udržujú  povinných synov, ktorí ma udržujú  
v neustálej sviežosti a mladosti.v neustálej sviežosti a mladosti.

Vo funkcii zástupcu primátora Vo funkcii zástupcu primátora 
mesta Púchov ste zatiaľ len krát-mesta Púchov ste zatiaľ len krát-
ko. Ako ste pocítili túto zmenu ko. Ako ste pocítili túto zmenu 
oproti funkcii radového poslanca, oproti funkcii radového poslanca, 
ktorú už zastávate štvrté funkčné ktorú už zastávate štvrté funkčné 
obdobie?obdobie?

Keďže som vo funkcií ešte len Keďže som vo funkcií ešte len 
krátku dobu, zásadné zmeny zatiaľ krátku dobu, zásadné zmeny zatiaľ 
nenastali, možno iba pribudli povin-nenastali, možno iba pribudli povin-
nosti, keď som bol poverený zastu-nosti, keď som bol poverený zastu-
povať p. primátorku na rôznych povať p. primátorku na rôznych 
pracovných stretnutiach a akciách. pracovných stretnutiach a akciách. 

Pre bližšie vysvetlenie Púchovča-Pre bližšie vysvetlenie Púchovča-
nom: Na rozdiel od okolitých miest nom: Na rozdiel od okolitých miest 
ako Dubnica a Považská Bystrica, ako Dubnica a Považská Bystrica, 
kde je funkcia viceprimátora riad-kde je funkcia viceprimátora riad-
ne začlenená do pracovnej hierar-ne začlenená do pracovnej hierar-
chie mestského úradu ako platené chie mestského úradu ako platené 
zamestnanie, v Púchove je to iba zamestnanie, v Púchove je to iba 
čestná funkcia, ktorá nie je finanč-čestná funkcia, ktorá nie je finanč-
ne ohodnotená bežným mesačným ne ohodnotená bežným mesačným 
platom. Takže od ostatných poslan-platom. Takže od ostatných poslan-
cov sa líši iba možnosťou zastu-cov sa líši iba možnosťou zastu-
povania primátora v prípade jeho povania primátora v prípade jeho 
nedostupnosti. Dovoľte mi však nedostupnosti. Dovoľte mi však 
touto cestou poďakovať p. primá-touto cestou poďakovať p. primá-
torke, že si ma ako svojho zástupcu torke, že si ma ako svojho zástupcu 
vybrala.vybrala.

Ku ktorej oblasti komunálnej Ku ktorej oblasti komunálnej 
politiky máte najbližšie?politiky máte najbližšie?

Tak ako svoj celý život inklinujem Tak ako svoj celý život inklinujem 
ku športu a zmysluplnému využi-ku športu a zmysluplnému využi-
tiu voľného času, tak aj v oblasti tiu voľného času, tak aj v oblasti 

komunálnej politiky mi je najbližšie komunálnej politiky mi je najbližšie 
školstvo a šport. Napriek tomu som školstvo a šport. Napriek tomu som 
sa počas dlhoročného poslanec-sa počas dlhoročného poslanec-
kého pôsobenia naučil množstvu kého pôsobenia naučil množstvu 
zaujímavých inšpirujúcich a najmä zaujímavých inšpirujúcich a najmä 
užitočných informácii z rôznych užitočných informácii z rôznych 
odvetví komunálnej politiky, čo je odvetví komunálnej politiky, čo je 

samozrejme pre prácu poslanca samozrejme pre prácu poslanca 
mesta nevyhnutné, keďže jednot-mesta nevyhnutné, keďže jednot-
livé oblasti komunálnej politiky sú livé oblasti komunálnej politiky sú 
vzájomne úzko prepojené.vzájomne úzko prepojené.

Ktoré problémy nášho mesta Ktoré problémy nášho mesta 
považujete za najdôležitejšie?považujete za najdôležitejšie?

Tých problémov je viacero a vždy Tých problémov je viacero a vždy 
aj úzko súvisia so situáciou v našom aj úzko súvisia so situáciou v našom 
štáte. Pred nami je veľa problé-štáte. Pred nami je veľa problé-
mov na riešenie, našťastie niektoré  mov na riešenie, našťastie niektoré  
z nich sa výbornou prácou v pred-z nich sa výbornou prácou v pred-
chádzajúcom období podarilo za  - chádzajúcom období podarilo za  - 
stabilizovať, napr. cena tepla v na  - stabilizovať, napr. cena tepla v na  - 
šom meste, zatiaľ aj poplatky za šom meste, zatiaľ aj poplatky za 
komunálny odpad a dane, aj keď komunálny odpad a dane, aj keď 
v okolitých obciach nášho regió-v okolitých obciach nášho regió-
nu a vlastne celoplošne v štáte išlo nu a vlastne celoplošne v štáte išlo 
všetko násobne hore. Avšak myslím všetko násobne hore. Avšak myslím 
si, že nevyhnutne to bude čakať aj si, že nevyhnutne to bude čakať aj 
našu samosprávu. Veľmi sa teším na našu samosprávu. Veľmi sa teším na 
dokončenie výstavby nájomných dokončenie výstavby nájomných 
bytov mesta, o chvíľu začínajúcej bytov mesta, o chvíľu začínajúcej 
rekonštrukcie autobusového nástu-rekonštrukcie autobusového nástu-
pišťa, spustenie rôznych benefitov pišťa, spustenie rôznych benefitov 
pre obyvateľov Púchova, aby sa tu pre obyvateľov Púchova, aby sa tu 
oplatilo bývať a žiť. Zároveň chcem oplatilo bývať a žiť. Zároveň chcem 
poďakovať aj poslancom minulého poďakovať aj poslancom minulého 
poslaneckého zboru, pracovníkom poslaneckého zboru, pracovníkom 

mesta a p, primátorke, ktorých záslu-mesta a p, primátorke, ktorých záslu-
hou sa toto všetko podarilo. hou sa toto všetko podarilo. 

Mimoriadne ma zaujíma téma Mimoriadne ma zaujíma téma 
cyklostratégie mesta Púchov a jej  cyklostratégie mesta Púchov a jej  
prepojenie na už existujúce, či prepojenie na už existujúce, či 
prípadne v budúcnosti naplánova-prípadne v budúcnosti naplánova-
né a vybudované cyklotrasy v tren-né a vybudované cyklotrasy v tren-

čianskom regióne. Ďalšou témou je čianskom regióne. Ďalšou témou je 
rozumná parkovacia politika, ale za rozumná parkovacia politika, ale za 
jednu z najdôležitejších priorít, ktorá jednu z najdôležitejších priorít, ktorá 
sa aj našej samospráve vo veľkej sa aj našej samospráve vo veľkej 
miere darí plniť, je využívanie exter-miere darí plniť, je využívanie exter-
ných zdrojov financovania jednotli-ných zdrojov financovania jednotli-
vých investičných akcií, čo tu doteraz vých investičných akcií, čo tu doteraz 
v takej miere v minulosti rozhodne v takej miere v minulosti rozhodne 
nebolo zastúpené. Veď prečo použí-nebolo zastúpené. Veď prečo použí-
vať vlastné peniaze, prípadne si brať vať vlastné peniaze, prípadne si brať 
úvery, keď sa dajú využiť peniaze  úvery, keď sa dajú využiť peniaze  
z fondov pomocou kvalitne spraco-z fondov pomocou kvalitne spraco-
vaných projektov? Myslím si, že toto vaných projektov? Myslím si, že toto 
je tá správna cesta...je tá správna cesta...

Za ktorý konkrétny návrh sa Za ktorý konkrétny návrh sa 
plánujete zasadiť na rokova-plánujete zasadiť na rokova-
niach mestského zastupiteľstva  niach mestského zastupiteľstva  
v najbližšom období?v najbližšom období?

Na toto je ľahká odpoveď. Za každý Na toto je ľahká odpoveď. Za každý 
návrh, ktorý bude mať hlavu aj pätu, návrh, ktorý bude mať hlavu aj pätu, 
teda bude zmysluplný a komplexný. teda bude zmysluplný a komplexný. 
V súčasnosti je aj v našej malej mest-V súčasnosti je aj v našej malej mest-
skej komunálnej politike v obľube skej komunálnej politike v obľube 
podávať krásne populistické návrhy podávať krásne populistické návrhy 
a podnety zo strany niektorých kole-a podnety zo strany niektorých kole-
gov v duchu „Nikto Ti nedá viac, ako gov v duchu „Nikto Ti nedá viac, ako 
Ti ja sľúbim“, ktoré však už nemajú Ti ja sľúbim“, ktoré však už nemajú 
žiadnu, či už legislatívnu alebo žiadnu, či už legislatívnu alebo 

finančnú oporu a základ. Samo-finančnú oporu a základ. Samo-
zrejme každý rozumne podložený  zrejme každý rozumne podložený  
a vydiskutovaný návrh rád podpo-a vydiskutovaný návrh rád podpo-
rím, pričom sa snažím viesť vlastným rím, pričom sa snažím viesť vlastným 
úsudkom a rozumom, nie nátlakom úsudkom a rozumom, nie nátlakom 
iného názoru.iného názoru.

Aké úlohy na najbližšie obdobie Aké úlohy na najbližšie obdobie 
ste si vytýčili vo vašom VMČ?ste si vytýčili vo vašom VMČ?

Zatiaľ sme v štádiu, že daný výbor Zatiaľ sme v štádiu, že daný výbor 
našej mestskej časti iba s novou našej mestskej časti iba s novou 
poslaneckou kolegyňou vytvárame, poslaneckou kolegyňou vytvárame, 
ale z mojej strany budem rád, ak sa ale z mojej strany budem rád, ak sa 
na rokovaniach výboru budú prero-na rokovaniach výboru budú prero-
kovávať požiadavky občanov a budú kovávať požiadavky občanov a budú 
sa aj úspešne realizovať, tak ako sa aj úspešne realizovať, tak ako 
sa to darilo posledné 4 roky. Medzi sa to darilo posledné 4 roky. Medzi 
mojimi prioritami zostáva realizácia mojimi prioritami zostáva realizácia 
naplánovaných investičných akcií  naplánovaných investičných akcií  
z minulého roka, ktoré vzišli z pred-z minulého roka, ktoré vzišli z pred-
chádzajúcich výborov VMČ.chádzajúcich výborov VMČ.

Ste športovec a učiteľ na ZŠ Ste športovec a učiteľ na ZŠ 
Gorazdova. Aký máte názor na Gorazdova. Aký máte názor na 
problém výstavby nového futba-problém výstavby nového futba-
lového ihriska na tejto škole?lového ihriska na tejto škole?

Ako pri každom probléme, vždy Ako pri každom probléme, vždy 
platí, že každá minca (problém) má platí, že každá minca (problém) má 
dve strany, ktoré si treba vypočuť, dve strany, ktoré si treba vypočuť, 
preveriť a posúdiť argumenty a až preveriť a posúdiť argumenty a až 
potom robiť závery. Na jednej stra-potom robiť závery. Na jednej stra-
ne je revitalizácia celého školské-ne je revitalizácia celého školské-
ho areálu ZŠ Gorazdova, ktorý je  ho areálu ZŠ Gorazdova, ktorý je  
v súčasnosti z dôvodu katastrofálne-v súčasnosti z dôvodu katastrofálne-
ho stavu nepoužívaný aj vzhľadom ho stavu nepoužívaný aj vzhľadom 
na to, že škola nemá financie na na to, že škola nemá financie na 
údržbu areálu takejto veľkosti a na údržbu areálu takejto veľkosti a na 
strane druhej nespokojnosť obyva-strane druhej nespokojnosť obyva-
teľov okolitých bytoviek, ktorých by teľov okolitých bytoviek, ktorých by 
sa výstavba nového areálu dotkla, sa výstavba nového areálu dotkla, 
či už na úrovni komfortu bývania, či už na úrovni komfortu bývania, 
hluku alebo environmentálnej záťa-hluku alebo environmentálnej záťa-
že. že. 

Určite to je ťažké rozhodnutie, na Určite to je ťažké rozhodnutie, na 
strane jednej obyvatelia dotknutej strane jednej obyvatelia dotknutej 
lokality a na strane druhej spoločen-lokality a na strane druhej spoločen-
ský záujem napr. rodičov športujú-ský záujem napr. rodičov športujú-
cich detí o zveľadenie areálu v škole, cich detí o zveľadenie areálu v škole, 
ktorá je primárne zameraná na šport ktorá je primárne zameraná na šport 
a má zriadené aj športové triedy so a má zriadené aj športové triedy so 
zameraním na futbal. V danej prob-zameraním na futbal. V danej prob-
lematike sú podané zatiaľ dve petí-lematike sú podané zatiaľ dve petí-
cie, jedna je proti výstavbe a druhá cie, jedna je proti výstavbe a druhá 
za výstavbu areálu, ktoré posudzuje za výstavbu areálu, ktoré posudzuje 
komisia zriadená MsZ pre tento účel.komisia zriadená MsZ pre tento účel.

Máte svoje životné krédo alebo Máte svoje životné krédo alebo 
obľúbenú myšlienku?obľúbenú myšlienku?

Áno, mám ich viacero, jedno Áno, mám ich viacero, jedno 
konštatovanie odznelo už priamo konštatovanie odznelo už priamo 
v nadpise článku a ďalšie z mojich v nadpise článku a ďalšie z mojich 
obľúbených latinských prísloví znie: obľúbených latinských prísloví znie: 
AMAT VICTORIA CURAM, čo v úplne AMAT VICTORIA CURAM, čo v úplne 
voľnom preklade znamená, že ak voľnom preklade znamená, že ak 
chceš niečo dosiahnuť, musíš sa o to chceš niečo dosiahnuť, musíš sa o to 
aktívne snažiť – „víťazstvo je dopria-aktívne snažiť – „víťazstvo je dopria-
te pripraveným“. te pripraveným“. 

Otázky kládol Slavomír Flimmel. Otázky kládol Slavomír Flimmel. 

Viceprimátor Peter Bílik: Ľudia dobré rozhodnutia 
považujú za samozrejmé, tie zlé si pamätajú...
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Polícia informuje

Za krásneho mrazivého počasia v Martine – Prie-Za krásneho mrazivého počasia v Martine – Prie-
kopa sa dňa 18.12.2022 konalo slávnostné vyhod-kopa sa dňa 18.12.2022 konalo slávnostné vyhod-
notenie ligy deti v požiarnom športe. V hojnom notenie ligy deti v požiarnom športe. V hojnom 
počte sa v kultúrnom dome stretli športovci  počte sa v kultúrnom dome stretli športovci  
v troch kategóriách - prípravka, mladší a starší, v troch kategóriách - prípravka, mladší a starší, 
chlapci a dievčatá a dorastenecká reprezentácia chlapci a dievčatá a dorastenecká reprezentácia 
Slovenskej republiky. Slovenskej republiky. 

Celú akciu začal moderovať František Ďurkač. Po Celú akciu začal moderovať František Ďurkač. Po 
slávnostnom úvode a zahraní slovenskej hymny slávnostnom úvode a zahraní slovenskej hymny 
privítal všetkých účastníkov i člena výboru hasič-privítal všetkých účastníkov i člena výboru hasič-
ského športu z DHZ Trnove Romana Huliaka. ského športu z DHZ Trnove Romana Huliaka. 
Slávnostný prihovor uviedli viceprezident medzi-Slávnostný prihovor uviedli viceprezident medzi-
národnej federácie pre požiarny šport generál plk. národnej federácie pre požiarny šport generál plk. 
JUDr. Alexander Nejedlý, člen výboru hasičského JUDr. Alexander Nejedlý, člen výboru hasičského 
športu, predseda Slovenského hasičského športu športu, predseda Slovenského hasičského športu 
Ing. Ján Borievka a legenda požiarneho športu Ing. Ján Borievka a legenda požiarneho športu 
Jozef Ridzik st. Jozef Ridzik st. 

Oceňovanie sa začínalo s najmladšou kategó-Oceňovanie sa začínalo s najmladšou kategó-
riou prípravka, kde ceny odovzdali predseda Jozef riou prípravka, kde ceny odovzdali predseda Jozef 
Klunda z DHZ Kolarovice a predseda SHŠ Ján Klunda z DHZ Kolarovice a predseda SHŠ Ján 
Borievka, veliteľ DHZ Maduníce Jaroslav Chalani, Borievka, veliteľ DHZ Maduníce Jaroslav Chalani, 
BOZPO s.r.o Prievidza Ing. Ján Donič a predseda BOZPO s.r.o Prievidza Ing. Ján Donič a predseda 

DHZM Púchov Jozef Ridzik st. Potom nastala malá DHZM Púchov Jozef Ridzik st. Potom nastala malá 
prestávka, kde bola premietnutá video prezentá-prestávka, kde bola premietnutá video prezentá-
cia nášho dorastu z majstrovstiev sveta v Bielorus-cia nášho dorastu z majstrovstiev sveta v Bielorus-
ku. ku. 

Po prestávke sa pokračovalo v ocenení trénerov Po prestávke sa pokračovalo v ocenení trénerov 
a vedúcich družstiev i rozhodcov: Jozef Ridzik st., a vedúcich družstiev i rozhodcov: Jozef Ridzik st., 
Dušan Adamička, Jozef Haráni, Jaroslav Kapus-Dušan Adamička, Jozef Haráni, Jaroslav Kapus-
niak, Jaroslav Pilka. Taktiež prebehlo odovzdanie niak, Jaroslav Pilka. Taktiež prebehlo odovzdanie 
medzinárodných rozhodcovských preukazov medzinárodných rozhodcovských preukazov 
Ing. Jaroslavovi Kapusniakovi a Jaroslavovi Pilko-Ing. Jaroslavovi Kapusniakovi a Jaroslavovi Pilko-
vy. Nakoniec sa odovzdali ocenenia p. Hnilicový  vy. Nakoniec sa odovzdali ocenenia p. Hnilicový  
a členom výboru železného hasiča. a členom výboru železného hasiča. 

Po odchode deti sa ešte konalo vyhodnotenie Po odchode deti sa ešte konalo vyhodnotenie 
Stredoslovenskej hasičskej ligy dospelých v hasič-Stredoslovenskej hasičskej ligy dospelých v hasič-
skom útoku. Naši hodnotení zástupcovia DHZM skom útoku. Naši hodnotení zástupcovia DHZM 
Púchov skončili nasledovne: Simona Sečkárová  Púchov skončili nasledovne: Simona Sečkárová  
2. miesto, Eliška Jantová 3. miesto, Alexander 2. miesto, Eliška Jantová 3. miesto, Alexander 
Ridzik 2. miesto, Zak Chovanček 3. miesto, Max Ridzik 2. miesto, Zak Chovanček 3. miesto, Max 
Chovanček 5. miesto a Matej Valach 5. miesto. Chovanček 5. miesto a Matej Valach 5. miesto. 
Na deťoch bola vidieť spokojnosť a inšpirácia do Na deťoch bola vidieť spokojnosť a inšpirácia do 
ďalšieho roku v požiarnom športe. ďalšieho roku v požiarnom športe. 

DHZM Púchov DHZM Púchov 

Záverečné vyhodnotenie SSHL detí 
v požiarnom športe

Slovenská pošta má na celom Slovensku 1 400 Slovenská pošta má na celom Slovensku 1 400 
pobočiek a ďalších 95 kontaktných miest. V roku pobočiek a ďalších 95 kontaktných miest. V roku 
2021 skončilo odsúhlasením regulátora takmer 2021 skončilo odsúhlasením regulátora takmer 
100 pobočiek, minulý rok zase 35. Aj v roku 2023 100 pobočiek, minulý rok zase 35. Aj v roku 2023 
Slovenská pošta bude pravdepodobne rušiť ďalšie Slovenská pošta bude pravdepodobne rušiť ďalšie 
pobočky. Náhradou za niektoré služby pošty majú pobočky. Náhradou za niektoré služby pošty majú 
byť balíkoboxy.byť balíkoboxy.

Podľa medializovaných správ v Považskej Bystri-Podľa medializovaných správ v Považskej Bystri-
ci od 1. februára končia dve pošty. Jedna z nich aj ci od 1. februára končia dve pošty. Jedna z nich aj 
na najväčšom sídlisku Rozkvet, ktoré má približne na najväčšom sídlisku Rozkvet, ktoré má približne 
10-tisíc obyvateľov. Slovenská pošta argumentu-10-tisíc obyvateľov. Slovenská pošta argumentu-
je slabou vyťaženosťou pobočiek na Lánoch a aj je slabou vyťaženosťou pobočiek na Lánoch a aj 
na Rozkvete. Ľudia budú odkázaní na centrálnu na Rozkvete. Ľudia budú odkázaní na centrálnu 
poštu, kde je veľký problém s parkovaním. poštu, kde je veľký problém s parkovaním. 

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír 
Mindek zdôvodnil v otvorenom liste obyvate-Mindek zdôvodnil v otvorenom liste obyvate-

ľom Považskej Bystrice zatvorenie pôšt faktom, ľom Považskej Bystrice zatvorenie pôšt faktom, 
že takmer všetky služby, na ktoré boli obyvatelia že takmer všetky služby, na ktoré boli obyvatelia 
doteraz zvyknutí, vybavia u poštárky či poštára, doteraz zvyknutí, vybavia u poštárky či poštára, 
prípadne prostredníctvom poštového kuriéra. prípadne prostredníctvom poštového kuriéra. 
Vedenie mesta s rozhodnutím Slovenskej pošty Vedenie mesta s rozhodnutím Slovenskej pošty 
nesúhlasí. Primátor Považskej Bystrice Karol Janas nesúhlasí. Primátor Považskej Bystrice Karol Janas 
ponúkol pošte priestory za nulový nájom, no ponúkol pošte priestory za nulový nájom, no 
pošta zatiaľ neprejavila o to záujem. pošta zatiaľ neprejavila o to záujem. 

Štátny podnik Slovenská pošta pripravuje aj Štátny podnik Slovenská pošta pripravuje aj 
zvyšovanie cien svojich služieb od marca tohto zvyšovanie cien svojich služieb od marca tohto 
roka. Ceny niektorých produktov majú vrásť aj  roka. Ceny niektorých produktov majú vrásť aj  
o 17 percent. Návrh opatrenia úradu pre reguláciu o 17 percent. Návrh opatrenia úradu pre reguláciu 
je momentálne v medzirezortnom pripomienko-je momentálne v medzirezortnom pripomienko-
vom konaní. Naposledy sa ceny poštových služieb vom konaní. Naposledy sa ceny poštových služieb 
upravovali v marci 2022.upravovali v marci 2022.

redred

Slovenská pošta ruší ďalšie svoje 
pobočky, najnovšie v Pov. Bystrici

Vyhrážal sa zabitím svojim rodičom  Vyhrážal sa zabitím svojim rodičom  
a bratovi a bratovi 

Polícia v Púchove zadržala páchateľa, ktorý Polícia v Púchove zadržala páchateľa, ktorý 
sa mal vyhrážať svojim rodičom a bratovi zabi-sa mal vyhrážať svojim rodičom a bratovi zabi-
tím. Na základe vykonaného vyšetrovania bolo tím. Na základe vykonaného vyšetrovania bolo 
zistené, že 40 ročný muž z okresu Púchov sa zistené, že 40 ročný muž z okresu Púchov sa 
mal pod vplyvom alkoholu vyhrážať zabitím mal pod vplyvom alkoholu vyhrážať zabitím 
svojim rodičom a bratovi so slovami „Všetkých svojim rodičom a bratovi so slovami „Všetkých 
vás tu zarežem a pozabíjam“. S vyhrážkami vás tu zarežem a pozabíjam“. S vyhrážkami 
začal ráno a pokračoval v nich aj popoludní. začal ráno a pokračoval v nich aj popoludní. 
Rodičia mali mať vedomosť o tom, že ich syn Rodičia mali mať vedomosť o tom, že ich syn 
vo vrecku nosí nôž a mali strach, že by mohol vo vrecku nosí nôž a mali strach, že by mohol 
svoje vyhrážky uskutočniť a ublížiť im. Preto zo svoje vyhrážky uskutočniť a ublížiť im. Preto zo 
strachu o svoj život a zdravie privolali políciu. strachu o svoj život a zdravie privolali políciu. 

Policajti Obvodného oddelenia PZ z Púcho-Policajti Obvodného oddelenia PZ z Púcho-
va po príchode na miesto agresívneho muža  va po príchode na miesto agresívneho muža  
v zmysle zákona zadržali a obmedzili na osob-v zmysle zákona zadržali a obmedzili na osob-
nej slobode. Poverený príslušník Obvodného nej slobode. Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia PZ Púchov po vykonaní všetkých oddelenia PZ Púchov po vykonaní všetkých 
potrebných procesných úkonov vzniesol potrebných procesných úkonov vzniesol 
mužovi obvinenie pre prečin Nebezpečné mužovi obvinenie pre prečin Nebezpečné 
vyhrážanie a bol spracovaný návrh na jeho vyhrážanie a bol spracovaný návrh na jeho 
väzobné trestné stíhanie. Sudca Okresné-väzobné trestné stíhanie. Sudca Okresné-
ho súdu v Považskej Bystrici návrhu vyho-ho súdu v Považskej Bystrici návrhu vyho-
vel a rozhodol, že obvinený si na súd počká vel a rozhodol, že obvinený si na súd počká 
vo väzbe. Obvinenému za uvedený skutok  vo väzbe. Obvinenému za uvedený skutok  
v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody na v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody na 
šesť mesiacov až tri roky. šesť mesiacov až tri roky. 

Odchytávali zatúlaných psovOdchytávali zatúlaných psov
Mestská polícia v Púchove často rieši odchyt Mestská polícia v Púchove často rieši odchyt 

zatúlaných psov. Na základe telefonického zatúlaných psov. Na základe telefonického 
oznámenia sa na dvore novostavby na Novo-oznámenia sa na dvore novostavby na Novo-
nosickej ul. našiel podchladený psík bielej nosickej ul. našiel podchladený psík bielej 
farby – kríženec podobný rase westík. Pes farby – kríženec podobný rase westík. Pes 
bol malého vzrastu, v zanedbanom, znečiste-bol malého vzrastu, v zanedbanom, znečiste-
nom stave, bez obojka a čipu a bez vonkajších nom stave, bez obojka a čipu a bez vonkajších 
zranení. Nakoľko po kontrole veterinárnym zranení. Nakoľko po kontrole veterinárnym 
lekárom bolo doporučené, že mestské koterce lekárom bolo doporučené, že mestské koterce 
sú v tomto prípade nevhodné, pretože psík na sú v tomto prípade nevhodné, pretože psík na 
zotavenie potrebuje teplé, suché a čisté pros-zotavenie potrebuje teplé, suché a čisté pros-
tredie, psíka sa dočasne ujala chovateľka psov.tredie, psíka sa dočasne ujala chovateľka psov.
Na Ulici športovcov v blízkosti reštauračného Na Ulici športovcov v blízkosti reštauračného 
zariadenia Kohútka hliadka mestskej polície zariadenia Kohútka hliadka mestskej polície 
odchytila dvoch túlavých psov. Jedna fena odchytila dvoch túlavých psov. Jedna fena 
dlhosrstého jazvečíka mala čip a na základe dlhosrstého jazvečíka mala čip a na základe 
telefónneho čísla bola zistená majiteľka bytom telefónneho čísla bola zistená majiteľka bytom 
Horná Mariková, ktorá uviedla, že pes jej ušiel  Horná Mariková, ktorá uviedla, že pes jej ušiel  
z domu, keď bola v práci. Po telefonickom ozná-z domu, keď bola v práci. Po telefonickom ozná-
mení od občana mesta, že na Nábreží slobody mení od občana mesta, že na Nábreží slobody 
voľne pobehuje pes hnedej farby, policajná voľne pobehuje pes hnedej farby, policajná 
hliadka psa odchytila. Išlo o rasu írsky seter hliadka psa odchytila. Išlo o rasu írsky seter 
hnedej farby, ktorý bol začipovaný. Zistenému hnedej farby, ktorý bol začipovaný. Zistenému 
majiteľovi psa z Horných Kočkoviec, ktorý si majiteľovi psa z Horných Kočkoviec, ktorý si 
psa prevzal, bola uložená bloková pokuta vo psa prevzal, bola uložená bloková pokuta vo 
výške 10,-€. výške 10,-€.       KR PZ Trenčín, MsP Púchov      KR PZ Trenčín, MsP Púchov
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Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 1. januára 2023 štátne Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 1. januára 2023 štátne 
vyznamenania 28 osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života vyznamenania 28 osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života 
pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. 

Ocenené osobnosti podľa prezidentky svojím životom a dielom mimoriad-Ocenené osobnosti podľa prezidentky svojím životom a dielom mimoriad-
nym spôsobom prispeli k úspechom republiky a blahu jej občanov a repre-nym spôsobom prispeli k úspechom republiky a blahu jej občanov a repre-
zentujú posun od spoločenstva, ktoré musí brániť svoju existenciu až po zentujú posun od spoločenstva, ktoré musí brániť svoju existenciu až po 
spoločnosť, ktorá je súčasťou moderných európskych kultúrnych a vzdelaných spoločnosť, ktorá je súčasťou moderných európskych kultúrnych a vzdelaných 
národov.národov.

„Dnes večer prevzali vyznamenania ľudia, ktorí v období neslobody vzdorovali „Dnes večer prevzali vyznamenania ľudia, ktorí v období neslobody vzdorovali 
tomu, čo sa zdalo byť neodvratné. Konali v duchu toho, čo pred slovenským reži-tomu, čo sa zdalo byť neodvratné. Konali v duchu toho, čo pred slovenským reži-
movým súdom v roku 1954 povedal Silvester Krčméry: „Vy máte v rukách moc, movým súdom v roku 1954 povedal Silvester Krčméry: „Vy máte v rukách moc, 
ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej. Nám stačí tá ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej. Nám stačí tá 
pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc.“pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc.“

Rovnako sú medzi ocenenými ľudia, ktorí prispeli k dnešnej demokratickej tvári Rovnako sú medzi ocenenými ľudia, ktorí prispeli k dnešnej demokratickej tvári 
našej krajiny. Podieľali sa na jej humanizácii, na zavádzaní spoločenských zmien, našej krajiny. Podieľali sa na jej humanizácii, na zavádzaní spoločenských zmien, 
na skvalitňovaní sociálnych služieb, či na tom, aby ľudia bez ohľadu na svoj pôvod na skvalitňovaní sociálnych služieb, či na tom, aby ľudia bez ohľadu na svoj pôvod 
mali rovnaké životné šance ako ostatní. Je našim spoločným šťastím, že sú tu mali rovnaké životné šance ako ostatní. Je našim spoločným šťastím, že sú tu 
ľudia, ktorí na seba dobrovoľne prijímajú ťarchu sveta, lebo pomoc iným považujú ľudia, ktorí na seba dobrovoľne prijímajú ťarchu sveta, lebo pomoc iným považujú 
za spôsob, akým chcú žiť svoj život.za spôsob, akým chcú žiť svoj život.

Viacerí z tých, ktorí si dnes prevzali vyznamenanie, sa už narodili s darom - vzác-Viacerí z tých, ktorí si dnes prevzali vyznamenanie, sa už narodili s darom - vzác-
nym osobným nadaním. Pretože svoj talent nepremárnili, ale rozvíjali ho a praco-nym osobným nadaním. Pretože svoj talent nepremárnili, ale rozvíjali ho a praco-
vali na ňom, dokázali veľké veci. Či už v oblasti vedy alebo športu. Vyznamenania vali na ňom, dokázali veľké veci. Či už v oblasti vedy alebo športu. Vyznamenania 
prevzali tiež ľudia kultúry a umenia. Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva prevzali tiež ľudia kultúry a umenia. Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva 
sebe a ďalším ľuďom. Umelci, ktorí tento druh radosti dokážu šíriť, neslúžia len sebe a ďalším ľuďom. Umelci, ktorí tento druh radosti dokážu šíriť, neslúžia len 
svojmu talentu, ale aj nám všetkým. Všetkým vám, ktorým som udelila vyzname-svojmu talentu, ale aj nám všetkým. Všetkým vám, ktorým som udelila vyzname-
nanie chcem poďakovať za život a dielo, vďaka ktorým ste ho získali.“nanie chcem poďakovať za život a dielo, vďaka ktorým ste ho získali.“

Medzi vyznamenanými bol aj púchovský rodák, učiteľ, rómsky spisova-Medzi vyznamenanými bol aj púchovský rodák, učiteľ, rómsky spisova-
teľ, signatár Charty 77 a účastník protikomunistického odboja Mgr. Ing. teľ, signatár Charty 77 a účastník protikomunistického odboja Mgr. Ing. 
Ľudovít Didi. Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne Ľudovít Didi. Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne 
zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu 
prevzal jeho syn JUDr. Ľudovít Didi.                   prevzal jeho syn JUDr. Ľudovít Didi.                   Zdroj: prezident.skZdroj: prezident.sk

Disident a účastník protikomu-Disident a účastník protikomu-
nistického odboja Ľudovít Didi nistického odboja Ľudovít Didi 
(*16.1.1931 Púchov †15.9.2013 (*16.1.1931 Púchov †15.9.2013 
Vráble) bol učiteľom a spisovate-Vráble) bol učiteľom a spisovate-
ľom. Narodil sa v rómskej rodine  ľom. Narodil sa v rómskej rodine  
v Púchove ako nemanželské dieťa. v Púchove ako nemanželské dieťa. 
Vyrastal u starých rodičov z matkinej Vyrastal u starých rodičov z matkinej 
strany v sedemčlennej rodine, starý strany v sedemčlennej rodine, starý 
otec Ondrej Didi bol známy rómsky otec Ondrej Didi bol známy rómsky 
hudobník. Ľudovú a meštiansku hudobník. Ľudovú a meštiansku 
školu navštevoval v Púchove. Vďaka školu navštevoval v Púchove. Vďaka 
vlastnej usilovnosti a kňazovi, ktorý vlastnej usilovnosti a kňazovi, ktorý 
ho inšpiroval a podporoval, prijali Ľ. ho inšpiroval a podporoval, prijali Ľ. 
Didiho na Učiteľský ústav v Bánov-Didiho na Učiteľský ústav v Bánov-
ciach nad Bebravou. Keďže však ciach nad Bebravou. Keďže však 
rodina nemala peniaze na internát, rodina nemala peniaze na internát, 
do školy nenastúpil. Ako 15-ročný do školy nenastúpil. Ako 15-ročný 

odišiel z domova do Bratislavy, kde odišiel z domova do Bratislavy, kde 
vypomáhal v reštauráciách, čím vypomáhal v reštauráciách, čím 
si zarobil na maturitný kurz, ktorý si zarobil na maturitný kurz, ktorý 
organizovalo združenie YMCA. organizovalo združenie YMCA. 

V roku 1951 začal študovať na V roku 1951 začal študovať na 
Vysokej škole politických a hospo-Vysokej škole politických a hospo-
dárskych vied v Prahe, odkiaľ ho dárskych vied v Prahe, odkiaľ ho 
po dvoch rokoch štúdia pre jeho po dvoch rokoch štúdia pre jeho 
politické názory vylúčili. V rokoch politické názory vylúčili. V rokoch 
1959 – 1963 absolvoval štúdium 1959 – 1963 absolvoval štúdium 
na Pedagogickom inštitúte v Nitre, na Pedagogickom inštitúte v Nitre, 
skončil ako učiteľ so zameraním na skončil ako učiteľ so zameraním na 
literatúru a dejepis. Po úspešnom literatúru a dejepis. Po úspešnom 
ukončení školy pôsobil na rôznych ukončení školy pôsobil na rôznych 
miestach v malotriednych školách. miestach v malotriednych školách. 
V rokoch 1966 – 1974 bol vedúcim V rokoch 1966 – 1974 bol vedúcim 
vychovávateľom v Osobitnej škole vychovávateľom v Osobitnej škole 
vo Vrábľoch.vo Vrábľoch.

V roku 1968 sa na jednej schôdzi V roku 1968 sa na jednej schôdzi 
vyjadril, že vyjadril, že „Brežnev musí byť idiot, „Brežnev musí byť idiot, 
keď nariadil vstup vojsk Varšavskej keď nariadil vstup vojsk Varšavskej 
zmluvy do Československa“.zmluvy do Československa“. V norma- V norma-
lizačných čistkách po roku 1969 ho lizačných čistkách po roku 1969 ho 
pre jeho postoje vyhodili zo škol-pre jeho postoje vyhodili zo škol-
stva podobne ako mnohých ďalších stva podobne ako mnohých ďalších 
učiteľov. Vyhodenie z práce Ľudo-učiteľov. Vyhodenie z práce Ľudo-
víta Didiho veľmi zasiahlo, pretože víta Didiho veľmi zasiahlo, pretože 
prácu učiteľa chápal ako svoje život-prácu učiteľa chápal ako svoje život-
né poslanie. V tomto období bol už né poslanie. V tomto období bol už 
ženatý a mali tri deti. Po roku bez ženatý a mali tri deti. Po roku bez 
práce sa mu podarilo nájsť zamest-práce sa mu podarilo nájsť zamest-
nanie - začal pracovať ako robotník nanie - začal pracovať ako robotník 
vo fabrike na výrobu textilných stro-vo fabrike na výrobu textilných stro-
jov. Bola to zdraviu škodlivá práca  jov. Bola to zdraviu škodlivá práca  
s jedovatým odpadom, Ľudovít Didi s jedovatým odpadom, Ľudovít Didi 
dostal žalúdočné vredy a prišiel  dostal žalúdočné vredy a prišiel  

o dve tretiny žalúdka. o dve tretiny žalúdka. 
Manželia Didiovci napriek repre-Manželia Didiovci napriek repre-

sáliám a šikanovaniu, ktorému sáliám a šikanovaniu, ktorému 
boli vystavení, sa svojich názorov boli vystavení, sa svojich názorov 
a občianskych postojov nevzdali. a občianskych postojov nevzdali. 
V nespravodlivom položení videli V nespravodlivom položení videli 
aj iných, ktorí boli rovnako postih-aj iných, ktorí boli rovnako postih-
nutí totalitným režimom a chceli nutí totalitným režimom a chceli 
svoj názor vyjadriť verejne. V roku svoj názor vyjadriť verejne. V roku 
1980 Ľudovít a Mária vycestovali do 1980 Ľudovít a Mária vycestovali do 
Prahy, vyhľadali matku Marty Kubi-Prahy, vyhľadali matku Marty Kubi-
šovej a obaja podpísali Chartu 77. šovej a obaja podpísali Chartu 77. 
Protirežimné vyhlásenie malo pred Protirežimné vyhlásenie malo pred 
nimi odvahu podpísať len 13 sloven-nimi odvahu podpísať len 13 sloven-
ských disidentov a Ľudovít Didi bol ských disidentov a Ľudovít Didi bol 
jediným rómskym signatárom zo jediným rómskym signatárom zo 
Slovenska. Po podpise čakali rodinu Slovenska. Po podpise čakali rodinu 
ďalšie postihy a problémy. ďalšie postihy a problémy. 

Nežná revolúcia 1989 Ľudovíta Nežná revolúcia 1989 Ľudovíta 
Didiho zastihla už ako polovičné-Didiho zastihla už ako polovičné-
ho invalidného dôchodcu. V roku ho invalidného dôchodcu. V roku 
1990 Okresný národný výbor v Nitre 1990 Okresný národný výbor v Nitre 
Ľudovíta Didiho rehabilitoval. Mohol Ľudovíta Didiho rehabilitoval. Mohol 
sa vrátiť k svojmu pôvodnému povo-sa vrátiť k svojmu pôvodnému povo-
laniu pedagóga. Stal sa riaditeľom laniu pedagóga. Stal sa riaditeľom 
Detského domova v Koliňanoch, kde Detského domova v Koliňanoch, kde 
pôsobil do roku 1998 a pomohol tu pôsobil do roku 1998 a pomohol tu 
vybudovať telocvičňu a knižnicu.  vybudovať telocvičňu a knižnicu.  
V roku 1992 mu Vysoká škola ekono-V roku 1992 mu Vysoká škola ekono-
mická v Prahe na základe politickej mická v Prahe na základe politickej 
rehabilitácie priznala titul inžiniera rehabilitácie priznala titul inžiniera 
(Ing.). V roku 2005 mu udelilo verej-(Ing.). V roku 2005 mu udelilo verej-
né uznanie mesto Vráble. Proces né uznanie mesto Vráble. Proces 
jeho politickej rehabilitácie sa zavŕšil jeho politickej rehabilitácie sa zavŕšil 
v roku 2007, keď Ústav pamäti v roku 2007, keď Ústav pamäti 
národa Ľudovítovi Didimu a jeho národa Ľudovítovi Didimu a jeho 

manželke priznal status manželke priznal status „účastníka „účastníka 
protikomunistického odboja“.protikomunistického odboja“.

Ľudovít Didi väčšinu svojho života Ľudovít Didi väčšinu svojho života 
žil a tvoril vo Vrábľoch. Písať knihy žil a tvoril vo Vrábľoch. Písať knihy 
začal až na dôchodku v roku 2001. začal až na dôchodku v roku 2001. 
Stal sa prvým rómskym spisovate-Stal sa prvým rómskym spisovate-
ľom románov v slovenskej literatúre. ľom románov v slovenskej literatúre. 
„Všetko, o čom píšem, som prežil. Nič „Všetko, o čom píšem, som prežil. Nič 
som nechcel prikrášľovať,“som nechcel prikrášľovať,“ odpove- odpove-
dal na otázku o autentickosti jeho dal na otázku o autentickosti jeho 
literárneho diela. Postupne napísal literárneho diela. Postupne napísal 
a vydal štyri knihy: Príbehy sväte-a vydal štyri knihy: Príbehy sväte-
né vetrom (2004), Cigánkina vešt-né vetrom (2004), Cigánkina vešt-
ba (2008), Čierny Róm a biela láska ba (2008), Čierny Róm a biela láska 
(2011), Róm Tardek a jeho osud (2011), Róm Tardek a jeho osud 
(2013). Posledné dve knihy vydala (2013). Posledné dve knihy vydala 
aj Slovenská knižnica pre nevidia-aj Slovenská knižnica pre nevidia-
cich Mateja Hrebendu v Levoči ako cich Mateja Hrebendu v Levoči ako 
zvukový záznam na CD.zvukový záznam na CD.

S manželkou Máriou sa zoznámil S manželkou Máriou sa zoznámil 
pred podnikom Makyta v Púchove, pred podnikom Makyta v Púchove, 
kde Mária pracovala ako šička. Ona kde Mária pracovala ako šička. Ona 
šla domov po pracovnej smene šla domov po pracovnej smene 
a on bol na vychádzke ako vojak a on bol na vychádzke ako vojak 
povinnej vojenskej služby. Keďže povinnej vojenskej služby. Keďže 
bola „gadžovka“, rodina bola proti bola „gadžovka“, rodina bola proti 
ich vzťahu. Až po 15-tich rokoch sa ich vzťahu. Až po 15-tich rokoch sa 
pomerila s vlastnou rodinou. Ľudo-pomerila s vlastnou rodinou. Ľudo-
vít a Mária Didiovci prežili spolu vít a Mária Didiovci prežili spolu 
päťdesiatsedem rokov svojho života. päťdesiatsedem rokov svojho života. 
Mali tri deti - jeden syn bol advoká-Mali tri deti - jeden syn bol advoká-
tom, druhý pracoval ako rušňovodič tom, druhý pracoval ako rušňovodič 
a dcéra sa starala ako profesionálna a dcéra sa starala ako profesionálna 
matka o deti v pestúnskej starostli-matka o deti v pestúnskej starostli-
vosti.vosti.
Slavomír Flimmel, foto: archív PNSlavomír Flimmel, foto: archív PN

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne  
vyznamenanie spisovateľovi Ľudovítovi Didimu

Životopis rómskeho spisovateľa Ľudovíta Didiho
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V poslednom období rezonuje V poslednom období rezonuje 
v meste a na sociálnych sieťach v meste a na sociálnych sieťach 
problematika revitalizácie škol-problematika revitalizácie škol-
ského areálu na Základnej školy ského areálu na Základnej školy 
Gorazdova, v ktorej súvislosti Gorazdova, v ktorej súvislosti 
mesto prijalo 2 petície, riešením mesto prijalo 2 petície, riešením 
ktorých sa zaoberá mestským za-ktorých sa zaoberá mestským za-
stupiteľstvom zriadená komisia. stupiteľstvom zriadená komisia. 

Súčasný stav školského športové-Súčasný stav školského športové-
ho areálu pri ZŠ Gorazdova neumož-ho areálu pri ZŠ Gorazdova neumož-
ňuje naplno zabezpečiť športové ňuje naplno zabezpečiť športové 
využitie pre deti, ktoré navštevujú využitie pre deti, ktoré navštevujú 
danú školu, ale ani pre verejnosť. danú školu, ale ani pre verejnosť. 
Nakoľko ide o areál vybudovaný Nakoľko ide o areál vybudovaný 
pred viac ako 40 rokmi, je dlhodo-pred viac ako 40 rokmi, je dlhodo-
bým cieľom tejto školy revitalizo-bým cieľom tejto školy revitalizo-
vať športoviská v tomto areáli tak, vať športoviská v tomto areáli tak, 
aby ich mohli využívať nielen deti aby ich mohli využívať nielen deti 
navštevujúce túto školu, ale aj široká navštevujúce túto školu, ale aj široká 
verejnosť. V ZŠ Gorazdova sú triedy verejnosť. V ZŠ Gorazdova sú triedy 
zamerané na futbal, ktoré aj v rámci zamerané na futbal, ktoré aj v rámci 
vyučovania majú tréningové proce-vyučovania majú tréningové proce-
sy, pričom v súčasnosti na tréningy sy, pričom v súčasnosti na tréningy 
musia dochádzať na súkromné špor-musia dochádzať na súkromné špor-
tovisko vzdialené asi 1 km od školy, tovisko vzdialené asi 1 km od školy, 
za prenájom ktorého samozrejme za prenájom ktorého samozrejme 
MŠK musí platiť. Treba zdôrazniť, že MŠK musí platiť. Treba zdôrazniť, že 
projekt revitalizácie nie je len o vybu-projekt revitalizácie nie je len o vybu-
dovaní futbalového ihriska s umelou dovaní futbalového ihriska s umelou 
trávou, ale je oveľa komplexnejší.  trávou, ale je oveľa komplexnejší.  
V rámci revitalizácie areálu má vznik-V rámci revitalizácie areálu má vznik-
núť futbalové ihrisko, viacúčelové núť futbalové ihrisko, viacúčelové 
ihrisko pre hokejbal, doskočisková ihrisko pre hokejbal, doskočisková 
dráha, workautové ihrisko a dôjde dráha, workautové ihrisko a dôjde 
k premiestneniu hasičskej veže do k premiestneniu hasičskej veže do 
iného areálu. iného areálu. 

Prečo mesto potrebuje ihrisko  Prečo mesto potrebuje ihrisko  
s umelou trávou a prečo práve ZŠ s umelou trávou a prečo práve ZŠ 
Gorazdova? Gorazdova? 

Futbalový klub MŠK Púchov spolu-Futbalový klub MŠK Púchov spolu-
financuje Slovenský futbalový zväz financuje Slovenský futbalový zväz 
a jednou z podmienok fungovania a jednou z podmienok fungovania 
Útvaru talentovanej mládeže je Útvaru talentovanej mládeže je 
umelý trávnik, ktorý spĺňa rozme-umelý trávnik, ktorý spĺňa rozme-
ry veľkého ihriska podľa kritérií ry veľkého ihriska podľa kritérií 
UEFA, ktoré však MŠK Púchov nemá  UEFA, ktoré však MŠK Púchov nemá  
v súčasnosti k dispozícii. Preto sa v súčasnosti k dispozícii. Preto sa 

mesto v spolupráci s MŠK Púchov mesto v spolupráci s MŠK Púchov 
dlhodobo snaží zabezpečiť výstavbu dlhodobo snaží zabezpečiť výstavbu 
ihriska s umelou trávou, aby mladí ihriska s umelou trávou, aby mladí 
futbalisti mali vytvorené vhodné futbalisti mali vytvorené vhodné 
podmienky na tréningovú a hernú podmienky na tréningovú a hernú 
činnosť na potrebnej úrovni. Ide  činnosť na potrebnej úrovni. Ide  
o časovo a právne náročný proces.  o časovo a právne náročný proces.  
V priebehu rokov sa preverovali štyri V priebehu rokov sa preverovali štyri 
lokality, pričom po vyhodnotení lokality, pričom po vyhodnotení 
všetkých okolností vyšla ako jediná všetkých okolností vyšla ako jediná 
vhodná lokalita areál ZŠ Gorazdova. vhodná lokalita areál ZŠ Gorazdova. 

Ostatné lokality sú nepoužiteľ-Ostatné lokality sú nepoužiteľ-
né, a to z nasledovných dôvodov:né, a to z nasledovných dôvodov:

1. Pomocné tréningové ihrisko  1. Pomocné tréningové ihrisko  
v areáli MŠK Púchov nevyhovuje  v areáli MŠK Púchov nevyhovuje  
z dôvodu nedosiahnutia požado-z dôvodu nedosiahnutia požado-
vaných rozmerov (pomocné ihrisko  vaných rozmerov (pomocné ihrisko  
a pozemky okolo sú rozmerovo malé a pozemky okolo sú rozmerovo malé 
a ihrisko sa tam nezmestí). a ihrisko sa tam nezmestí). 

2. Pozemky na ostrove v Nosiciach 2. Pozemky na ostrove v Nosiciach 
sú síce podľa ÚP určené práve na sú síce podľa ÚP určené práve na 
výstavbu športových zariadení, výstavbu športových zariadení, 

avšak nie sú vo vlastníctve mesta  avšak nie sú vo vlastníctve mesta  
a snaha odkúpiť pozemky od všet-a snaha odkúpiť pozemky od všet-
kých vlastníkov sa ukázala ako kých vlastníkov sa ukázala ako 
nenaplniteľná a finančne veľmi nenaplniteľná a finančne veľmi 
náročná. Niektorí vlastníci kategoric-náročná. Niektorí vlastníci kategoric-
ky pozemky odmietli predať a tým ky pozemky odmietli predať a tým 
sa celý zámer umiestniť tam ihrisko sa celý zámer umiestniť tam ihrisko 
zmaril. Okrem toho mesto narazilo zmaril. Okrem toho mesto narazilo 
na nesúhlas časti obyvateľov, ktorí na nesúhlas časti obyvateľov, ktorí 
namietali záber poľnohospodárskej namietali záber poľnohospodárskej 
pôdy pod výstavbu s poukazom na pôdy pod výstavbu s poukazom na 
ich znehodnotenie - a teda potrebu ich znehodnotenie - a teda potrebu 
zachovať ich na pestovanie poľno-zachovať ich na pestovanie poľno-
plodín.plodín.

3. Pozemky pri Váhu vedľa areálu 3. Pozemky pri Váhu vedľa areálu 
Športcentra taktiež nie sú vo vlast-Športcentra taktiež nie sú vo vlast-
níctve mesta Púchov, ale Slovenskej níctve mesta Púchov, ale Slovenskej 
republiky - v správe Slovenského republiky - v správe Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. vodohospodárskeho podniku, š.p. 
Čo je však zásadnejší problém, Čo je však zásadnejší problém, 
nachádzajú sa v záplavovom území, nachádzajú sa v záplavovom území, 
na ktorom nie je možné umiestniť na ktorom nie je možné umiestniť 

trvalú stavbu takéhoto charakteru.trvalú stavbu takéhoto charakteru.
4. Areál ZŠ Gorazdova je vhod-4. Areál ZŠ Gorazdova je vhod-

ný z hľadiska vlastníckych vzťahov ný z hľadiska vlastníckych vzťahov 
(pozemky sú mestské) a potreb-(pozemky sú mestské) a potreb-
ných rozmerov, z hľadiska funkč-ných rozmerov, z hľadiska funkč-
ného využitia pozemkov v súlade  ného využitia pozemkov v súlade  
s územným plánom ako i z hľadis-s územným plánom ako i z hľadis-
ka potrieb školy. Súčasná plocha ka potrieb školy. Súčasná plocha 
ihriska je neudržiavaná, má nerovný ihriska je neudržiavaná, má nerovný 
povrch a teda sa minimálne využíva. povrch a teda sa minimálne využíva. 
Realizácia daného projektu by bola Realizácia daného projektu by bola 
pre školu výhodná, stúpol by kredit pre školu výhodná, stúpol by kredit 
školy, keďže súčasťou školy sú práve školy, keďže súčasťou školy sú práve 
futbalové triedy.futbalové triedy.

Na projekt je už naviazaných Na projekt je už naviazaných 
niekoľko schválených záväzkov niekoľko schválených záväzkov 
a zmluvných vzťahov mestským a zmluvných vzťahov mestským 
zastupiteľstvom, z ktorých vyplýva-zastupiteľstvom, z ktorých vyplýva-
jú práva aj povinnosti, ktoré treba jú práva aj povinnosti, ktoré treba 
plniť. V júni 2021 bolo na mestskom plniť. V júni 2021 bolo na mestskom 
zastupiteľstve schválené a následné zastupiteľstve schválené a následné 
podpísané Memorandum o vzájom-podpísané Memorandum o vzájom-
nej spolupráci, kde sa Slovenský nej spolupráci, kde sa Slovenský 
futbalový zväz zaviazal poskytnúť futbalový zväz zaviazal poskytnúť 
finančné prostriedky na výstavbu finančné prostriedky na výstavbu 
športového areálu vo výške 150 000 športového areálu vo výške 150 000 
eur. V decembri 2021 boli schvaľo-eur. V decembri 2021 boli schvaľo-
vané na mestskom zastupiteľstve vané na mestskom zastupiteľstve 
investičné akcie, kde bola schválená investičné akcie, kde bola schválená 
aj predmetná akcia. Na mestskom aj predmetná akcia. Na mestskom 
zastupiteľstve v apríli 2022 bola  zastupiteľstve v apríli 2022 bola  
v rámci úpravy rozpočtu schválená v rámci úpravy rozpočtu schválená 
kapitálová dotácia na predmetnú kapitálová dotácia na predmetnú 
akciu pre MŠK Púchov. Zároveň sa akciu pre MŠK Púchov. Zároveň sa 
uzatvorila nájomná zmluva medzi uzatvorila nájomná zmluva medzi 
prenajímateľom Mesto Púchov  prenajímateľom Mesto Púchov  
a nájomcom MŠK Púchov, s.r.o. na a nájomcom MŠK Púchov, s.r.o. na 
pozemky v areáli ZŠ Gorazdova za pozemky v areáli ZŠ Gorazdova za 
účelom umiestnenia a prevádzko-účelom umiestnenia a prevádzko-
vania futbalového ihriska s umelou vania futbalového ihriska s umelou 
trávou. Financovanie projektu je trávou. Financovanie projektu je 
teda viaczdrojové s veľkým finanč-teda viaczdrojové s veľkým finanč-
ným prispením SFZ, spoluúčasťou ným prispením SFZ, spoluúčasťou 
mesta a MŠK Púchov.mesta a MŠK Púchov.

Opis projektu umelej trávy Opis projektu umelej trávy 
Projekt zahŕňa výstavbu tréningo-Projekt zahŕňa výstavbu tréningo-

vého futbalového ihriska s umelým vého futbalového ihriska s umelým 

Ako má vyzerať revitalizácia školského 
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športovým povrchom Umelá tráva športovým povrchom Umelá tráva 
III. generácie so vsypom, vybudo-III. generácie so vsypom, vybudo-
vanie nového floorbalového ihris-vanie nového floorbalového ihris-
ka s polyuretánovým športovým ka s polyuretánovým športovým 
povrchom EPDM s rozmerom hracej povrchom EPDM s rozmerom hracej 
plochy 30x24m, novú workoutovú plochy 30x24m, novú workoutovú 
zónu s rozmerom 20x10m a novú zónu s rozmerom 20x10m a novú 
rozbehovú dráhu s pieskovým rozbehovú dráhu s pieskovým 
doskočiskom pre skok ďaleký a troj-doskočiskom pre skok ďaleký a troj-
skok. Všetky stavebné objekty budú skok. Všetky stavebné objekty budú 
slúžiť primárne pre potreby školy. slúžiť primárne pre potreby školy. 

Pred zahájením celej výstavby Pred zahájením celej výstavby 
bude zdemontovaná a premiest-bude zdemontovaná a premiest-
nená požiarna tréningová veža do nená požiarna tréningová veža do 
areálu ZŠ Komenského v meste areálu ZŠ Komenského v meste 
Púchov.Púchov.

Po obvode ihriska bude vybudo-Po obvode ihriska bude vybudo-
vaný priestor pre odhŕňanie snehu vaný priestor pre odhŕňanie snehu 
a pre striedačky zo zámkovej dlažby. a pre striedačky zo zámkovej dlažby. 
Za bránkami a od strany školy bude Za bránkami a od strany školy bude 
realizované nové záchytné oplote-realizované nové záchytné oplote-
nie. Vo východnej časti medzi futba-nie. Vo východnej časti medzi futba-
lovým ihriskom a bytovkami bude lovým ihriskom a bytovkami bude 
postavená nová protihluková stena postavená nová protihluková stena 
do výšky cca 2,26 m zo sendvičových do výšky cca 2,26 m zo sendvičových 
panelov a do výšky 6 m bude záchyt-panelov a do výšky 6 m bude záchyt-
ná tkaná nenasiakavá sieť. ná tkaná nenasiakavá sieť. 

Objekty budú napojené k stáva-Objekty budú napojené k stáva-
júcim mestským komunikáciám júcim mestským komunikáciám 
pomocou pôvodných prístupových pomocou pôvodných prístupových 
plôch. Pre dlhodobé parkovanie plôch. Pre dlhodobé parkovanie 
bude zabezpečené v priestoroch bude zabezpečené v priestoroch 
MŠK pre autobusy a osobné autá. MŠK pre autobusy a osobné autá. 
Pri ZŠ Gorazdova bude len nástup  Pri ZŠ Gorazdova bude len nástup  
a výstup.a výstup.

Počas stavby bude dodávateľ Počas stavby bude dodávateľ 
povinný zabezpečiť priebežné čiste-povinný zabezpečiť priebežné čiste-
nie stavbou znečistených vozoviek nie stavbou znečistených vozoviek 
a znižovanie prašnosti na stavbe a znižovanie prašnosti na stavbe 
kropením. Stavebná činnosť musí kropením. Stavebná činnosť musí 
byť obmedzená podľa hygienického byť obmedzená podľa hygienického 
predpisu na dobu medzi 7:00 – 18:00 predpisu na dobu medzi 7:00 – 18:00 
hod. Výstavba športového areálu hod. Výstavba športového areálu 
by v prípade realizácie mala trvať by v prípade realizácie mala trvať 
približne 4 mesiace, počas výstav-približne 4 mesiace, počas výstav-
by by bola doprava riešená tak, aby by by bola doprava riešená tak, aby 
bolo čo najmenej zaťažené okolie.bolo čo najmenej zaťažené okolie.

Navrhnutá stavba je v súlade  Navrhnutá stavba je v súlade  
s územným plánom Mesta Púchov. s územným plánom Mesta Púchov. 
Funkčné využitie plôch je podľa ÚP Funkčné využitie plôch je podľa ÚP 
pre šport a rekreáciu. Plocha dotknu-pre šport a rekreáciu. Plocha dotknu-
tá rekonštrukciou je v súčasnej dobe tá rekonštrukciou je v súčasnej dobe 
využívaná žiakmi ZŠ Gorazdova  využívaná žiakmi ZŠ Gorazdova  
v meste Púchov na športové aktivi-v meste Púchov na športové aktivi-
ty v rámci vyučovania i po ňom. Po ty v rámci vyučovania i po ňom. Po 
ukončení stavby dotknuté plochy ukončení stavby dotknuté plochy 
nezmenia charakter užívania. nezmenia charakter užívania. 

Po dokončení stavby bude stano-Po dokončení stavby bude stano-
vený prevádzkový poriadok, z ktoré-vený prevádzkový poriadok, z ktoré-
ho bude vyplývať, že užívanie stavby ho bude vyplývať, že užívanie stavby 
je počas vyučovania vyhradené pre je počas vyučovania vyhradené pre 
žiakov ZŠ Gorazdova a v popolud-žiakov ZŠ Gorazdova a v popolud-
ňajších hodinách pre tréningový ňajších hodinách pre tréningový 
proces mládežníckych mužstiev MŠK proces mládežníckych mužstiev MŠK 
Púchov. Počas víkendov pre zápa-Púchov. Počas víkendov pre zápa-
sy mládežníckych mužstiev MŠK sy mládežníckych mužstiev MŠK 
Púchov. V zimnom období sa bude Púchov. V zimnom období sa bude 
využívať ihrisko max. do 20. hodiny využívať ihrisko max. do 20. hodiny 
a v letných mesiacoch max. do 21. a v letných mesiacoch max. do 21. 

hodiny. Prevádzkovateľ zároveň určí hodiny. Prevádzkovateľ zároveň určí 
voľné hodiny pre širokú verejnosť.voľné hodiny pre širokú verejnosť.

Petície Petície 
Prvá petícia je PROTI výstavbe špor-Prvá petícia je PROTI výstavbe špor-

tového zariadenia v areáli Základnej tového zariadenia v areáli Základnej 
školy Gorazdova Púchov, petícia školy Gorazdova Púchov, petícia 
bola doručená dňa 23.11.2022. Petí-bola doručená dňa 23.11.2022. Petí-
ciu podpísalo 509 občanov, ktorí ciu podpísalo 509 občanov, ktorí 
sa odvolávajú na skutočnosť, že sa odvolávajú na skutočnosť, že 
výstavbou športového zariadenia výstavbou športového zariadenia 
by bolo výraznou mierou zasiahnu-by bolo výraznou mierou zasiahnu-
té do užívacích práv bytov a zároveň té do užívacích práv bytov a zároveň 
by došlo k odstráneniu zelených by došlo k odstráneniu zelených 
plôch, ktoré sú nevyhnutnou súčas-plôch, ktoré sú nevyhnutnou súčas-
ťou okolia vystavaných bytových ťou okolia vystavaných bytových 
domov. Zároveň bola dňa 9.12.2022 domov. Zároveň bola dňa 9.12.2022 
doručená na mesto Púchov aj druhá doručená na mesto Púchov aj druhá 
petícia, a to ZA vybudovanie futba-petícia, a to ZA vybudovanie futba-
lového ihriska s umelou trávou  lového ihriska s umelou trávou  
a osvetlením v areáli ZŠ Gorazdo-a osvetlením v areáli ZŠ Gorazdo-
va v Púchove, ktorú podpísalo 901 va v Púchove, ktorú podpísalo 901 
občanov. Na vybavenie petícií bola občanov. Na vybavenie petícií bola 

zriadená osobitná komisia pri MsZ, zriadená osobitná komisia pri MsZ, 
ktorej úlohou je obe petície vyhod-ktorej úlohou je obe petície vyhod-
notiť. notiť. 

Viaceré média zachytili informáciu Viaceré média zachytili informáciu 
o príprave ďalšej petície, ktorá súvi-o príprave ďalšej petície, ktorá súvi-
sí s revitalizáciou tohto školského sí s revitalizáciou tohto školského 
areálu, a to v súvislosti s výrubom areálu, a to v súvislosti s výrubom 
drevín. Podľa projektu má dôjsť  drevín. Podľa projektu má dôjsť  
k výrubu 56 drevín, ktoré boli špecifi-k výrubu 56 drevín, ktoré boli špecifi-
kované v dendrologickom posudku. kované v dendrologickom posudku. 
Samozrejmosťou však je, že dôjde  Samozrejmosťou však je, že dôjde  
k náhradnej výsadbe, čo vyplýva k náhradnej výsadbe, čo vyplýva 
aj zo samotného projektu, a to tak, aj zo samotného projektu, a to tak, 
aby sa neznížil komfort bývania  aby sa neznížil komfort bývania  
a zároveň, aby bola zabezpečená aj a zároveň, aby bola zabezpečená aj 
estetickosť celého areálu a okolia. estetickosť celého areálu a okolia. 
Bohužiaľ, pri každej výstavbe či Bohužiaľ, pri každej výstavbe či 
rekonštrukcii, a to či sa jedná o stav-rekonštrukcii, a to či sa jedná o stav-
bu, ktorú realizuje súkromná osoba bu, ktorú realizuje súkromná osoba 
alebo mesto, či mestská spoločnosť, alebo mesto, či mestská spoločnosť, 
dochádza k výrubom, avšak úlohou dochádza k výrubom, avšak úlohou 
stavebníka je vždy zabezpečiť aj stavebníka je vždy zabezpečiť aj 
náhradnú výsadbu. Mesto Púchov náhradnú výsadbu. Mesto Púchov 
za predchádzajúce 4 roky vysadi-za predchádzajúce 4 roky vysadi-
lo v meste takmer 1 900 ks drevín  lo v meste takmer 1 900 ks drevín  
a za oblasť ochrany prírody a krajiny, a za oblasť ochrany prírody a krajiny, 
zelená infraštruktúra sme získali aj zelená infraštruktúra sme získali aj 
titul Enviromesto 2021. titul Enviromesto 2021. 

S každou výstavbou či rekonštruk-S každou výstavbou či rekonštruk-
ciou sú spojené obavy, avšak tento ciou sú spojené obavy, avšak tento 
projekt môže priniesť do tejto školy, projekt môže priniesť do tejto školy, 
ale i do mesta nový život. Hovorí-ale i do mesta nový život. Hovorí-
me o školskom areáli, ktorý má byť me o školskom areáli, ktorý má byť 
využívaný na šport pre deti, mládež, využívaný na šport pre deti, mládež, 
ale i pre verejnosť a naším cieľom by ale i pre verejnosť a naším cieľom by 
malo byť podporovať projekty, ktoré malo byť podporovať projekty, ktoré 
smerujú k rozvoju mesta i športo-smerujú k rozvoju mesta i športo-
vého ducha mládeže. Pokiaľ bude-vého ducha mládeže. Pokiaľ bude-
me na veci hľadieť jednostranne  me na veci hľadieť jednostranne  
a vo všetkom vidieť len to zlé, tak sa  a vo všetkom vidieť len to zlé, tak sa  
v tomto meste nič nepodarí postaviť v tomto meste nič nepodarí postaviť 
a ani zrekonštruovať, a naše školské a ani zrekonštruovať, a naše školské 
areály zostanú nezmenené, ale hlav-areály zostanú nezmenené, ale hlav-
ne bez detí a bez športu. ne bez detí a bez športu. 

Mestský úrad Mestský úrad 
PúchovPúchov

areálu na Základnej škole Gorazdova?
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Papradnianska vyšívaná košeľa – dar z lásky

Nábor nových členov Folklórneho súboru Váh

Predmetom mesiaca január 2023 je vyšíva-Predmetom mesiaca január 2023 je vyšíva-
ná košeľa z obce Papradno, ktorá je výnimoč-ná košeľa z obce Papradno, ktorá je výnimoč-
ná svojím príbehom. Veľmi podobné košele sa  ná svojím príbehom. Veľmi podobné košele sa  
v hojnom počte zachovali v tejto obci dodnes. v hojnom počte zachovali v tejto obci dodnes. 

Papradno, odkiaľ košeľa pochádza, je známe Papradno, odkiaľ košeľa pochádza, je známe 
svoju výšivkárskou tradíciou už od prelomu 19.  svoju výšivkárskou tradíciou už od prelomu 19.  
a 20. storočia. Na šikovnosti rúk miestnych diev-a 20. storočia. Na šikovnosti rúk miestnych diev-
čat a žien zarábal nejeden spolok. Každému spol-čat a žien zarábal nejeden spolok. Každému spol-
ku, ktorý obchodoval s výšivkárskymi prácami ku, ktorý obchodoval s výšivkárskymi prácami 
Papradňaniek záležalo na tom, aby boli výšivky Papradňaniek záležalo na tom, aby boli výšivky 
dokonalé. Ženy neskôr využili svoje zdokonalené dokonalé. Ženy neskôr využili svoje zdokonalené 
zručnosti aj pri výzdobe odevu a textílií pre vlast-zručnosti aj pri výzdobe odevu a textílií pre vlast-
né potreby. Štafetu po prvom pôsobiacom spolku né potreby. Štafetu po prvom pôsobiacom spolku 
Izabella v obci Papradno prebral spolok Detva,  Izabella v obci Papradno prebral spolok Detva,  
v ktorého zápisnici sa spomína, že „docielené bolo v ktorého zápisnici sa spomína, že „docielené bolo 
zjemnenia krížikového vyšívania na voilu a hodvá-zjemnenia krížikového vyšívania na voilu a hodvá-
bu pre výzdobu detskej, dievčenskej a dámskej bu pre výzdobu detskej, dievčenskej a dámskej 
konfekcie.“ (Výročná správa Detvy z roku 1929, konfekcie.“ (Výročná správa Detvy z roku 1929, 
uložená v Slovenskom národnom archíve).  Vyší-uložená v Slovenskom národnom archíve).  Vyší-
vanie umožnilo ženám privyrobiť si v zimnom vanie umožnilo ženám privyrobiť si v zimnom 
období, keď na hospodárstve nebolo toľko práce. období, keď na hospodárstve nebolo toľko práce. 

Jednou z posledných známych výšivkárok, ktorá Jednou z posledných známych výšivkárok, ktorá 
v roku 2022 oslávila 95 rokov, je pani Filoména v roku 2022 oslávila 95 rokov, je pani Filoména 
Hrošková. Vyšívaním si začala zarábať vo svojich Hrošková. Vyšívaním si začala zarábať vo svojich 

asi 14 rokoch pod vedením Terézie Portášikovej. asi 14 rokoch pod vedením Terézie Portášikovej. 
Pani Terézia učila dievčatá a ženy techniky a vzory Pani Terézia učila dievčatá a ženy techniky a vzory 
podľa zadania. Ako spomína pani Hrošková, výšiv-podľa zadania. Ako spomína pani Hrošková, výšiv-

ky na objednávku ale nehýrili farbami. Hnedá  ky na objednávku ale nehýrili farbami. Hnedá  
s bielou, prípadne odtiene jednej farby sa im zdali s bielou, prípadne odtiene jednej farby sa im zdali 

fádne, a preto si tie svoje vyšívali čo najpestrejšie. fádne, a preto si tie svoje vyšívali čo najpestrejšie. 
Pani Hrošková vyšila košeľu asi v roku 1945 pre Pani Hrošková vyšila košeľu asi v roku 1945 pre 

svojho „frajera, ktorého vedela, že bude ženou“. svojho „frajera, ktorého vedela, že bude ženou“. 
Košeľa bola v minulosti jedným z darov lásky, Košeľa bola v minulosti jedným z darov lásky, 
ktorý nevesta darovala ženíchovi. ktorý nevesta darovala ženíchovi. 

Je vyšívaná na paname krížikovou techni-Je vyšívaná na paname krížikovou techni-
kou s motívom ruží, fijalí, modrých pupjankou, kou s motívom ruží, fijalí, modrých pupjankou, 
pupjaškou (púčikou), ľístkou. Spodný okraj koše-pupjaškou (púčikou), ľístkou. Spodný okraj koše-
le a rukávov lemujú dva rady ažúr, medzi ktorými le a rukávov lemujú dva rady ažúr, medzi ktorými 
je kvetinový vzor. Okraj rázporku na hrudi zdobia je kvetinový vzor. Okraj rázporku na hrudi zdobia 
zúbky bodovej farby vyšité hladkovaním (vláče-zúbky bodovej farby vyšité hladkovaním (vláče-
no). Vzory na novinách vimaľovaních ruží boli no). Vzory na novinách vimaľovaních ruží boli 
módnou vlnou, ktoré sa dostali aj do Papradna módnou vlnou, ktoré sa dostali aj do Papradna 
prostredníctvom časopisov, novín. Košeľu manžel prostredníctvom časopisov, novín. Košeľu manžel 
neskôr nosil do kostola na veľké sviatky, Veľkú noc neskôr nosil do kostola na veľké sviatky, Veľkú noc 
a Vianoce. Súčasťou daru pani Filomény Hroško-a Vianoce. Súčasťou daru pani Filomény Hroško-
vej, ktorý podarovala do fondu nášho múzea, bolo vej, ktorý podarovala do fondu nášho múzea, bolo 
ďalších 24 kusov dekoratívnych vyšívaných obru-ďalších 24 kusov dekoratívnych vyšívaných obru-
sov, vankúšov, dečiek, ozdobných uterákov, ktoré sov, vankúšov, dečiek, ozdobných uterákov, ktoré 
dokumentujú vývoj a inšpirácie jednej paprad-dokumentujú vývoj a inšpirácie jednej paprad-
nianskej výšivkárky a výšivkárstva v Papradne. nianskej výšivkárky a výšivkárstva v Papradne. 

Richard Benech, etnológ  Richard Benech, etnológ  
Vlastivedné múzeum v Považskej BystriciVlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Foto: J. ChudovskáFoto: J. Chudovská

Ak máš 13 a viac rokov, baví Ťa tanec alebo spev, tak príď na náborový Ak máš 13 a viac rokov, baví Ťa tanec alebo spev, tak príď na náborový 
tréning a pridaj sa k nám!tréning a pridaj sa k nám!

Sme partia mladých, veselých a dobrých kamarátov a amatérskych taneč-Sme partia mladých, veselých a dobrých kamarátov a amatérskych taneč-
níkov. Robíme to, čo nás všetkých baví a spája. Sme radi za každého nového níkov. Robíme to, čo nás všetkých baví a spája. Sme radi za každého nového 
člena. Ak sa doma nudíš, nemáš do čoho pichnúť, chceš spoznať nových ľudí člena. Ak sa doma nudíš, nemáš do čoho pichnúť, chceš spoznať nových ľudí 
a hlavne slovenský folklór so všetkým, čo k tomu patrí - tak príď medzi nás! a hlavne slovenský folklór so všetkým, čo k tomu patrí - tak príď medzi nás! 

Ak máš obavy, hanbíš sa alebo nie si si istý, príď sa nezáväzne pozrieť ako Ak máš obavy, hanbíš sa alebo nie si si istý, príď sa nezáväzne pozrieť ako 
prebiehajú tréningy a kľudne zober so sebou i kamarátov, nech v tom nie prebiehajú tréningy a kľudne zober so sebou i kamarátov, nech v tom nie 
si sám. Zdá sa to ťažké? Zo začiatku je všetko ťažšie, ale nikto predsa učený  si sám. Zdá sa to ťažké? Zo začiatku je všetko ťažšie, ale nikto predsa učený  
z neba nepadol - každý sme nejako začínali. Sme síce amatérski tanečníci, ale z neba nepadol - každý sme nejako začínali. Sme síce amatérski tanečníci, ale 
trochu driny a snahy bude potreba. Najdôležitejšie ale je, aby to bola zábava trochu driny a snahy bude potreba. Najdôležitejšie ale je, aby to bola zábava 

a mal si dobrý pocit zo seba a z dobre vykonanej práce.a mal si dobrý pocit zo seba a z dobre vykonanej práce.
Kam? Námestie slobody 1400, presklenný vchod, druhé poschodie Kam? Námestie slobody 1400, presklenný vchod, druhé poschodie 

(medzi Klubom mladých CVČ a Country salónom).(medzi Klubom mladých CVČ a Country salónom).
Kedy? Streda 18,00 a Piatok 18,00.Kedy? Streda 18,00 a Piatok 18,00.
Čo so sebou? Veci na cvičenie (tričko, kraťasy/tepláky, dievčatá sukne, halo-Čo so sebou? Veci na cvičenie (tričko, kraťasy/tepláky, dievčatá sukne, halo-

vé tenisky/cvičky). Ale hlavne čo? Dobrú náladu!        vé tenisky/cvičky). Ale hlavne čo? Dobrú náladu!        FS Váh Púchov FS Váh Púchov 



históriahistória 1111

Spomienka na 130. výročie narodenia Jána Geryka

Koncom minulého roku sme si Koncom minulého roku sme si 
pripomenuli 130. výročie narode-pripomenuli 130. výročie narode-
nia etnografa a múzejného pra-nia etnografa a múzejného pra-
covníka Jána Geryka (*29.12.1892 covníka Jána Geryka (*29.12.1892 
Záriečie + 5.6.1978 Martin). Takto Záriečie + 5.6.1978 Martin). Takto 
v roku 1964 opísal svoju životnú v roku 1964 opísal svoju životnú 
púť samotný Ján Geryk:púť samotný Ján Geryk:

„Narodil som sa 29. decembra 1892 „Narodil som sa 29. decembra 1892 
v Záriečí pri Púchove, kde bol môj otec v Záriečí pri Púchove, kde bol môj otec 
Ľudovít Geryk učiteľom, kantorom. Ľudovít Geryk učiteľom, kantorom. 
Ľudovú školu skončil som na škole Ľudovú školu skončil som na škole 
u otca v Záriečí. Strednú školu skon-u otca v Záriečí. Strednú školu skon-
čil som na Ev. a. v. lýceu v Bratislave. čil som na Ev. a. v. lýceu v Bratislave. 
Potom študoval som na Ev. a. v. učiteľ-Potom študoval som na Ev. a. v. učiteľ-
skom ústave v Šoprone. Zo IV.triedy skom ústave v Šoprone. Zo IV.triedy 
ma vylúčili s viacerými druhmi pre ma vylúčili s viacerými druhmi pre 
naše slovenské povedomie a založe-naše slovenské povedomie a založe-
nie dvoch slovenských študentských nie dvoch slovenských študentských 
spolkov: Zora a Mor ho!spolkov: Zora a Mor ho!

Roku 1913 prijatý som bol na srbský Roku 1913 prijatý som bol na srbský 
učiteľský ústav v Zombore. V októbri učiteľský ústav v Zombore. V októbri 
prijatý som bol do IV. triedy v Banskej prijatý som bol do IV. triedy v Banskej 
Štiavnici s podmienkou, že nebudem Štiavnici s podmienkou, že nebudem 
politizovať. Tu som maturoval roku politizovať. Tu som maturoval roku 
1914.1914.

V našich tajných študentských spol-V našich tajných študentských spol-
koch uvedomili sme si, ako bude treba koch uvedomili sme si, ako bude treba 
pracovať medzi naším slovenským pracovať medzi naším slovenským 
ľudom, keď sa staneme učiteľmi. Tak ľudom, keď sa staneme učiteľmi. Tak 
vychovaný, už ako študent cez vaká-vychovaný, už ako študent cez vaká-
cie, ale hlavne po vylúčení, chodil cie, ale hlavne po vylúčení, chodil 
som po domoch zbierať ľudové pies-som po domoch zbierať ľudové pies-
ne, ktoré r.1922 vyšli aj tlačou, zvyky  ne, ktoré r.1922 vyšli aj tlačou, zvyky  
a obyčaje, staré spôsoby ľudového a obyčaje, staré spôsoby ľudového 
liečenia a hlavne názvoslovie. Roku liečenia a hlavne názvoslovie. Roku 
1915 som narukoval ku kádru 71. 1915 som narukoval ku kádru 71. 
pešieho pluku v Szászvárosi, r.1917 pešieho pluku v Szászvárosi, r.1917 
som sa dostal ku kádru v Kragujeva-som sa dostal ku kádru v Kragujeva-
ci. Roku 1918 v Leopoldove chytili ma ci. Roku 1918 v Leopoldove chytili ma 
Maďari, zobrali mi revolučné plagáty Maďari, zobrali mi revolučné plagáty 
a štatariálny súd v Hlohovci ma odsú-a štatariálny súd v Hlohovci ma odsú-
dil na smrť guľkou. Len náhodou som dil na smrť guľkou. Len náhodou som 
sa dostal z toho von.sa dostal z toho von.

Učil som v Záriečí, Vydrnej, Brezo-Učil som v Záriečí, Vydrnej, Brezo-
vej pod Bradlom, kde som pôsobil do vej pod Bradlom, kde som pôsobil do 
konca školského roku 1920.konca školského roku 1920.

Pozvali ma na školský referát v Brati-Pozvali ma na školský referát v Brati-
slave, kde som sa zapojil do kultúr-slave, kde som sa zapojil do kultúr-
neho života plne. Bol som členom neho života plne. Bol som členom 
Štátneho ústavu pre slovenskú ľudovú Štátneho ústavu pre slovenskú ľudovú 

pieseň, organizoval som po dedinách pieseň, organizoval som po dedinách 
krúžky ľudovej tvorivosti na vystúpe-krúžky ľudovej tvorivosti na vystúpe-
nia na prvých národopisných sláv-nia na prvých národopisných sláv-
nostiach v Trenčianskych Tepliciach, nostiach v Trenčianskych Tepliciach, 
Piešťanoch.Piešťanoch.

Bol som organizátorom prvých Bol som organizátorom prvých 
závodov slovenských ľudových pies-závodov slovenských ľudových pies-
ní v Bratislave, v tomto období vstú-ní v Bratislave, v tomto období vstú-
pil som za člena Speváckeho zboru pil som za člena Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov, ktorého som slovenských učiteľov, ktorého som 
bol verným členom, od r.1945 pred-bol verným členom, od r.1945 pred-
sedom, teraz čestným členom. Roku sedom, teraz čestným členom. Roku 
1927 povolala ma Muzeálna sloven-1927 povolala ma Muzeálna sloven-
ská spoločnosť za svojho tajomníka. ská spoločnosť za svojho tajomníka. 
Nastúpil som vo februári, vo funkci-Nastúpil som vo februári, vo funkci-
ách pôsobil som až do konca r.1958, ách pôsobil som až do konca r.1958, 
poťažne ako riaditeľ do 30. júna 1958.poťažne ako riaditeľ do 30. júna 1958.

Za 30 rokov účinkovania v múzeu, Za 30 rokov účinkovania v múzeu, 
ktoré nieslo meno Slovenské národné ktoré nieslo meno Slovenské národné 
múzeum, vystavila sa nová reprezen-múzeum, vystavila sa nová reprezen-
tačná budova, zbierky sa strojnásobili tačná budova, zbierky sa strojnásobili 
a všetky evidovali. Nakoľko nemal a všetky evidovali. Nakoľko nemal 
som dostatočnú vedeckú kvalifiká-som dostatočnú vedeckú kvalifiká-
ciu, absolvoval som rozličné odbor-ciu, absolvoval som rozličné odbor-
né kurzy vysokoškolské a 4 semestre né kurzy vysokoškolské a 4 semestre 
poslúchal som na Univerzite Komen-poslúchal som na Univerzite Komen-
ského v Bratislave národopis a histó-ského v Bratislave národopis a histó-
riu. Ako aktívny člen Speváckeho riu. Ako aktívny člen Speváckeho 
sboru som uvažoval, ako by bolo sboru som uvažoval, ako by bolo 
možné zaistiť existenciu sboru. Sbor možné zaistiť existenciu sboru. Sbor 
potreboval vlastný dom. Pozemok potreboval vlastný dom. Pozemok 
vymohol som od obce (Trenčianske vymohol som od obce (Trenčianske 
Teplice) zadarmo, arch. Harminc Teplice) zadarmo, arch. Harminc 
vypracoval plány a stavitelia pustili vypracoval plány a stavitelia pustili 
sa do práce na moju zodpovednosť. sa do práce na moju zodpovednosť. 
Domov SSSU (Spevácky sbor sloven-Domov SSSU (Spevácky sbor sloven-
ských učiteľov) stojí, v ňom sa usilovne ských učiteľov) stojí, v ňom sa usilovne 
cvičí, robí česť slovenskému ľudu. Aby cvičí, robí česť slovenskému ľudu. Aby 
všetky múzeá na Slovensku vykoná-všetky múzeá na Slovensku vykoná-
vali svoje funkcie zdarne, založil som vali svoje funkcie zdarne, založil som 
Sväz slovenských múzeí, ktorého bol Sväz slovenských múzeí, ktorého bol 
som sprvu tajomníkom, pozdejšie od som sprvu tajomníkom, pozdejšie od 
r.1945 jeho predsedom, teraz čestným r.1945 jeho predsedom, teraz čestným 
členom. MSS (Muzeálna slovenská členom. MSS (Muzeálna slovenská 
spoločnosť) už od r. 1919 usilovala sa spoločnosť) už od r. 1919 usilovala sa 
o poštátnenie Slovenského národné-o poštátnenie Slovenského národné-
ho múzea v Martine, uskutočnilo sa ho múzea v Martine, uskutočnilo sa 
to až r.1949. Bolo potrebné, aby SNM to až r.1949. Bolo potrebné, aby SNM 
rástlo rýchlejším tempom po každej rástlo rýchlejším tempom po každej 
stránke, aby sa mohli prijať pracov-stránke, aby sa mohli prijať pracov-
né sily hlavne odborné, aby sme mali né sily hlavne odborné, aby sme mali 
finančné prostriedky na jeho udržia-finančné prostriedky na jeho udržia-
vanie.vanie.

Po oslobodení, ako účastník Sloven-Po oslobodení, ako účastník Sloven-
ského národného povstania, mal som ského národného povstania, mal som 
tieto funkcie: člen rady ONV (okres-tieto funkcie: člen rady ONV (okres-
ného národného výboru) do r.1950,  ného národného výboru) do r.1950,  
z poverenia Poverníctva školstva z poverenia Poverníctva školstva 
riadil som školstvo v Turci, ministrom riadil som školstvo v Turci, ministrom 
priemyslu som bol menovaný členom priemyslu som bol menovaný členom 
správneho výboru Ústredia ľudovej správneho výboru Ústredia ľudovej 
a umeleckej výroby, členom komisie a umeleckej výroby, členom komisie 
pre prevádzanie čl. II mierovej zmluvy pre prevádzanie čl. II mierovej zmluvy 
s Maďarskom, redaktorom časopisu s Maďarskom, redaktorom časopisu 
MSS.MSS.

Od januára 1959 som na dôchod-Od januára 1959 som na dôchod-
ku. Venujem sa čiste vedeckej práci, ku. Venujem sa čiste vedeckej práci, 
chodím na výskumy do Púchov-chodím na výskumy do Púchov-

skej doliny, kde v obciach Záriečie skej doliny, kde v obciach Záriečie 
a okolie, Vydrná, Mestečko a Zbora a okolie, Vydrná, Mestečko a Zbora 
zbieram materiál pre monografiu zbieram materiál pre monografiu 
Záriečie a okolie, ktorá bude obsaho-Záriečie a okolie, ktorá bude obsaho-
vať spracovaný materiál zo stránky vať spracovaný materiál zo stránky 
historickej a národopisnej. Chodím  historickej a národopisnej. Chodím  
s magnetofónom a nahrávam ľudové s magnetofónom a nahrávam ľudové 
piesne, ktorých mám už vyše 200“.piesne, ktorých mám už vyše 200“.

V sobotu 21.1.2023 o 17.00 hod. V sobotu 21.1.2023 o 17.00 hod. 
sa v Divadle v Púchove uskutoční sa v Divadle v Púchove uskutoční 

NOVOROČNÝ KONCERT SPEVÁC-NOVOROČNÝ KONCERT SPEVÁC-
KEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČI-KEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČI-
TELOV venovaný pamiatke Jána TELOV venovaný pamiatke Jána 
Geryka.Geryka.

Spevácky zbor slovenských učite-Spevácky zbor slovenských učite-
ľov je 101 ročné, mužské, celoslo-ľov je 101 ročné, mužské, celoslo-
venské, učiteľské, hudobné teleso venské, učiteľské, hudobné teleso 
na vysokej interpretačnej úrovni aj na vysokej interpretačnej úrovni aj 
vďaka mladým hlasom súčasných vďaka mladým hlasom súčasných 
spevákov zboru. Počas svojej exis-spevákov zboru. Počas svojej exis-
tencie zbor získal množstvo ocenení tencie zbor získal množstvo ocenení 
a účinkovalo v ňom množstvo osob-a účinkovalo v ňom množstvo osob-
ností, ktorí súčasne rozvíjali sloven-ností, ktorí súčasne rozvíjali sloven-
ské umenie a kultúru v domácom ské umenie a kultúru v domácom 
prostredí, v mieste ich učiteľského prostredí, v mieste ich učiteľského 
pôsobiska. pôsobiska. 

Medzi veľmi výrazných aktívnych Medzi veľmi výrazných aktívnych 
členov zboru patril aj Ján Geryk, členov zboru patril aj Ján Geryk, 
etnológ, učiteľ, budovateľ Domo-etnológ, učiteľ, budovateľ Domo-
va Speváckeho zboru slovenských va Speváckeho zboru slovenských 
učiteľov a v tom istom období aj učiteľov a v tom istom období aj 
budovateľ, správca a neskôr aj riadi-budovateľ, správca a neskôr aj riadi-
teľ Slovenského národného múzea teľ Slovenského národného múzea 
v Martine. Pochádzal zo Záriečia  v Martine. Pochádzal zo Záriečia  
a miloval Púchovskú dolinu, jej a miloval Púchovskú dolinu, jej 
kultúru, tradície, ľudí. Srdečne Vás kultúru, tradície, ľudí. Srdečne Vás 
pozývame na koncert venovaný pozývame na koncert venovaný 
jeho pamiatke.jeho pamiatke.

Zdroj: ObÚ Záriečie,  Zdroj: ObÚ Záriečie,  
Púchovská kultúra, s.r.o.Púchovská kultúra, s.r.o.
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

JAN 2023

20. 19/00 h, kaviareň Podivný barón; vstupné dobrovoľné

VINYL VEČER V KAVIARNI
Nie je dekorácia ako dekorácia! Tá naša naozaj aj hrá :) 
Za 6 rokov sa nám podarilo nazbierať celkom slušnú 
kopu LP platní a preto sme sa rozhodli spustiť posede-
nia pri hudbe z gramofónu. Výber je naozaj bohatý, 
od starých francúzskych šansónov až po moderný rap.

PI
AT

O
K

21. 18/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné 1 €

HERNÝ VEČER /OZ MŔTVA KOSŤ/

SO
BO

TA

20/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné 1 €

FILMOVÝ KVÍZ /90. roky
27.

PI
AT

O
K

Titanic, Jurský Park, Pulp Fiction, Leví kráľ, Pretty 
Woman či Schindlerov zoznam. Len máloktorá éra 
priniesla do kinematogra�e toľko nezabudnuteľných 
�lmových príbehov ako 90. roky minulého storočia. 
Príďte si zaspomínať na najlepšie �lmy z tohto ob-
dobia prostredníctvom �lmového kvízu a zasúťa-
žiť si s vaším tímom o milé ceny.

20/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné 3 €

KONCERT: HANS & GUITAR JAM
28.

SO
BO

TA

"Hans & Guitar Jam" je projekt, ktorý vznikol po ukon-
čení HSPP (Hráme si pre potešenie). Gitarista Ján Šeliga 
hrá gitarové "free" improvizácie aj cover na podkla-
dy v štýle Satriani, Vai, Gilmour, Lynch... t. j. od blues, 
rock, progres. rock, metal, atď. 

Príďte si užiť príjemný večer s priateľmi pri stolových 
hrách, zabaviť sa, spoznať nových ľudí a naučiť sa nie-
čo nové. Tešiť sa môžete na hry ako Osadníci z Katanu, 
Activity, Doobble, Duch, Love Letter, Bang, Šachy, Uno, 
Sabotér, Dixit, Krvavý trón, Párty Alias, Čierne historky, 
Mysterium, Monopoly, Poker a ďalšie.
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Na cirkevnej škole sv. Margity sa 9.12.2022 Na cirkevnej škole sv. Margity sa 9.12.2022 
uskutočnili Vianočné trhy formou dobrojarmoku, uskutočnili Vianočné trhy formou dobrojarmoku, 
výnos z predaja mal byť darovaný na charitatív-výnos z predaja mal byť darovaný na charitatív-
ny účel. Boli určené nielen pre rodičov, starých ny účel. Boli určené nielen pre rodičov, starých 
rodičov a príbuzných našej školy, ale pozvaní rodičov a príbuzných našej školy, ale pozvaní 
boli všetci, ktorí chceli zažiť predvianočnú atmo-boli všetci, ktorí chceli zažiť predvianočnú atmo-
sféru a prísť si prezrieť cirkevnú školu. Na celú sféru a prísť si prezrieť cirkevnú školu. Na celú 
akciu sa žiaci s učiteľmi usilovne pripravovali už akciu sa žiaci s učiteľmi usilovne pripravovali už 
skôr, usilovne vyrábali, piekli a zdobili celú školu. skôr, usilovne vyrábali, piekli a zdobili celú školu. 
Jedna z tried sa dokonca rozhodla vyrábať priamo  Jedna z tried sa dokonca rozhodla vyrábať priamo  
v škole palacinky a hotdogy.v škole palacinky a hotdogy.

Hostí našich Vianočných trhov hneď pri priví-Hostí našich Vianočných trhov hneď pri priví-
taní ponúkli výborným punčom a potom sa už taní ponúkli výborným punčom a potom sa už 
mohli poprechádzať po trhovisku, kde mala každá mohli poprechádzať po trhovisku, kde mala každá 
trieda svoj stánok a ponúkala krásne vianočné trieda svoj stánok a ponúkala krásne vianočné 
ozdoby, prívesky, náušnice, misky z hliny, drôtu, ozdoby, prívesky, náušnice, misky z hliny, drôtu, 
šišiek, dreva, taktiež pekné ikebany, chutné sladké šišiek, dreva, taktiež pekné ikebany, chutné sladké 
aj slané pečivo, oblátky a ďalšie výrobky a obče-aj slané pečivo, oblátky a ďalšie výrobky a obče-
rstvenie. Celú atmosféru spríjemnili žiaci hraním rstvenie. Celú atmosféru spríjemnili žiaci hraním 

a spievaním kolied. Deti boli hrdé, že mohli svoje a spievaním kolied. Deti boli hrdé, že mohli svoje 
výrobky ponúknuť a predať svojim rodičom, výrobky ponúknuť a predať svojim rodičom, 
babkám a dedkom, kamarátom a každému, kto sa babkám a dedkom, kamarátom a každému, kto sa 
prišiel na Vianočné trhy pozrieť. prišiel na Vianočné trhy pozrieť. 

Podarilo sa predať skoro všetko, čo žiaci pripra-Podarilo sa predať skoro všetko, čo žiaci pripra-
vili a krásnu sumu vili a krásnu sumu 857,23 eur 857,23 eur škola darovala na škola darovala na 
projekt projekt Dobrá novinaDobrá novina. Tým sa pripojila k tisíckam . Tým sa pripojila k tisíckam 
koledníkov, ktorí tento rok podporili ekolo gicko-koledníkov, ktorí tento rok podporili ekolo gicko-
komunitný projekt vo východnej polopúštnej komunitný projekt vo východnej polopúštnej 
Afrike, kde sa rodiny bývalých pastierov snažia Afrike, kde sa rodiny bývalých pastierov snažia 
dopestovať plodiny a zároveň výsadbou stromov dopestovať plodiny a zároveň výsadbou stromov 
zazelenať vyschnutú krajinu. Motto zazelenať vyschnutú krajinu. Motto „Zmeňme „Zmeňme 
púšť na záhradu“púšť na záhradu“ sme mohli pocítiť aj na tejto  sme mohli pocítiť aj na tejto 
milej akcii, keď dospelí, prežívajúci často stres milej akcii, keď dospelí, prežívajúci často stres 
tejto pohnutej doby, mohli na chvíľu pookriať vo tejto pohnutej doby, mohli na chvíľu pookriať vo 
vianočnej atmosfére, ktorú pripravili ich ratolesti vianočnej atmosfére, ktorú pripravili ich ratolesti 
so svojimi učiteľmi. Radi podobnú akciu zopaku-so svojimi učiteľmi. Radi podobnú akciu zopaku-
jeme aj nabudúce. jeme aj nabudúce. 

Ľudmila RudincováĽudmila Rudincová

Vianoce sú sviatky pokoja, lásky v kruhu tých Vianoce sú sviatky pokoja, lásky v kruhu tých 
najbližších a čas kedy sa navzájom obdarováva-najbližších a čas kedy sa navzájom obdarováva-
me. Tak vznikla myšlienka obdarovať tých, ktorí me. Tak vznikla myšlienka obdarovať tých, ktorí 

to šťastie vo svojom živote nemali. Preto sa naša to šťastie vo svojom živote nemali. Preto sa naša 
Základná škola Gorazdova rozhodla vyčariť šťastie Základná škola Gorazdova rozhodla vyčariť šťastie 
v očiach detí z Detského domova v Púchove. v očiach detí z Detského domova v Púchove. 

Myšlienkou akcie bolo Myšlienkou akcie bolo 
podarovanie hračiek, podarovanie hračiek, 
ktoré mali deti doma ktoré mali deti doma 
nazvyš, s ktorými sa nazvyš, s ktorými sa 
už nehrajú a tie budú už nehrajú a tie budú 
následne na predaj vo následne na predaj vo 
VIANOČNEJ DOBRO-VIANOČNEJ DOBRO-
ČINNEJ BURZE u nás ČINNEJ BURZE u nás 
v škole. V priebehu v škole. V priebehu 
jedného týždňa sa jedného týždňa sa 
priestor pred školskou priestor pred školskou 
jedálňou premenil na jedálňou premenil na 
hračkárstvo, kde sa na hračkárstvo, kde sa na 
„pultoch z lavíc“ obja-„pultoch z lavíc“ obja-
vilo neskutočné množ-vilo neskutočné množ-
stvo plyšákov, bábik, stvo plyšákov, bábik, 
autíčok, stavebníc, hier, autíčok, stavebníc, hier, 

lega, zvieratiek a počítačových postavičiek. Žiaci lega, zvieratiek a počítačových postavičiek. Žiaci 
nielen hračky do burzy nosili, ale aj veľmi radi si nielen hračky do burzy nosili, ale aj veľmi radi si 
za symbolickú cenu nejakú inú hračku vybrali za symbolickú cenu nejakú inú hračku vybrali 
ako darček pre seba, pre svojho súrodenca alebo ako darček pre seba, pre svojho súrodenca alebo 
kamaráta.kamaráta.

Zisk z vianočnej dobročinnej burzy v hodnote Zisk z vianočnej dobročinnej burzy v hodnote 
800 € sme dva dni pred Vianocami darovali deťom 800 € sme dva dni pred Vianocami darovali deťom 
z Centra pre deti a rodiny v Púchove. Riaditeľka z Centra pre deti a rodiny v Púchove. Riaditeľka 
Viera Flimmelová k akcii povedala: Viera Flimmelová k akcii povedala: „Za myšlien-„Za myšlien-
ku, organizáciu a realizáciu akcie ďakujeme hlavne ku, organizáciu a realizáciu akcie ďakujeme hlavne 
pani učiteľke Lucke Jankovičovej. Za pomoc s reali-pani učiteľke Lucke Jankovičovej. Za pomoc s reali-
záciou burzy pani asistentkám Nikolke Drábovej, záciou burzy pani asistentkám Nikolke Drábovej, 
Mirke Bajzovej a všetkým žiačkam 2. stupňa, ktoré Mirke Bajzovej a všetkým žiačkam 2. stupňa, ktoré 
pomáhali priamo pri predaji. Poďakovanie patrí pomáhali priamo pri predaji. Poďakovanie patrí 
všetkým žiakom, ktorí do burzy hračky priniesli všetkým žiakom, ktorí do burzy hračky priniesli 
alebo si nejaké hračky kúpili. Vianočná dobročinná alebo si nejaké hračky kúpili. Vianočná dobročinná 
burza bola názornou ukážkou veľkej empatie našich burza bola názornou ukážkou veľkej empatie našich 
žiakov v priamom prenose, stretla sa s mimoriad-žiakov v priamom prenose, stretla sa s mimoriad-
nym záujmom a veľmi radi si ju o rok zopakujeme.“nym záujmom a veľmi radi si ju o rok zopakujeme.“

ZŠ GorazdovaZŠ Gorazdova

V predvianočný týždeň sa v Základnej škole V predvianočný týždeň sa v Základnej škole 
Mládežnícka uskutočnil VIANOČNÝ JARMOK, Mládežnícka uskutočnil VIANOČNÝ JARMOK, 
tradičné podujatie žiakov a pedagógov z celej tradičné podujatie žiakov a pedagógov z celej 
školy, ktoré sa pre pandémiu konalo po dvojroč-školy, ktoré sa pre pandémiu konalo po dvojroč-
nej pauze. Hneď pri vstupe do školy ste sa mohli nej pauze. Hneď pri vstupe do školy ste sa mohli 
nechať odfotiť v špeciálnom vianočnom fotokúti-nechať odfotiť v špeciálnom vianočnom fotokúti-
ku, z ktorého výťažok bude venovaný OZ Hafkáči ku, z ktorého výťažok bude venovaný OZ Hafkáči 
– Útulku pre opustené zvieratká. Ak ste si nestihli – Útulku pre opustené zvieratká. Ak ste si nestihli 
doma vyrobiť čečinový veniec na stôl, od žiačok doma vyrobiť čečinový veniec na stôl, od žiačok 
ste si také mohli kúpiť cestou do školskej jedálne, ste si také mohli kúpiť cestou do školskej jedálne, 
kde to žilo hudbou, vianočným pečivom, punčom, kde to žilo hudbou, vianočným pečivom, punčom, 
rýchlym občerstvením a hlasnou vravou rodičov rýchlym občerstvením a hlasnou vravou rodičov 
a ich detí, ktoré si chceli zakúpiť svoje výrobky  a ich detí, ktoré si chceli zakúpiť svoje výrobky  
a podporiť tak svoju triedu. Dohľad nad svojimi a podporiť tak svoju triedu. Dohľad nad svojimi 
žiakmi prevzali triedni učitelia, s ktorými určovali aj žiakmi prevzali triedni učitelia, s ktorými určovali aj 
priateľské ceny za jednotlivé svoje výrobky. priateľské ceny za jednotlivé svoje výrobky. 

V úvode si žiaci pripravili aj krátky kultúrny V úvode si žiaci pripravili aj krátky kultúrny 
program, po ktorom nasledovala voľná zábava program, po ktorom nasledovala voľná zábava 
a nákupná horúčka. Po celý čas bola prítomná aj a nákupná horúčka. Po celý čas bola prítomná aj 
riaditeľka školy Andrea Kurtinová, ktorá priblíži-riaditeľka školy Andrea Kurtinová, ktorá priblíži-
la prípravy vianočného popoludnia v škole: la prípravy vianočného popoludnia v škole: „Sme „Sme 
veľmi radi, že sa nám podarilo po dvoch rokoch znova veľmi radi, že sa nám podarilo po dvoch rokoch znova 
zorganizovať toto podujatie, pretože je to už naša zorganizovať toto podujatie, pretože je to už naša 

tradícia a do budúcna zvažujeme danú akciu ešte  tradícia a do budúcna zvažujeme danú akciu ešte  
o niečo vylepšiť a zrejme i zmeniť termín na obdobie o niečo vylepšiť a zrejme i zmeniť termín na obdobie 
okolo Mikuláša. Priznám sa, i tentokrát nás zaskoči-okolo Mikuláša. Priznám sa, i tentokrát nás zaskoči-
lo, že naraz prišlo veľké množstvo ľudí, ktorí prejavili  lo, že naraz prišlo veľké množstvo ľudí, ktorí prejavili  
o podujatie záujem, čo nás, samozrejme, mimoriadne o podujatie záujem, čo nás, samozrejme, mimoriadne 
teší. I v tomto prípade do budúcna zvažujeme rozšíriť teší. I v tomto prípade do budúcna zvažujeme rozšíriť 
jarmok do väčšej časti školy. Spätnou väzbou nám sú jarmok do väčšej časti školy. Spätnou väzbou nám sú 
rodičia, ktorí majú chuť podporiť svoje deti. Tak ako rodičia, ktorí majú chuť podporiť svoje deti. Tak ako 
je vianočný jarmok spojený s Vianocami a srdečnou je vianočný jarmok spojený s Vianocami a srdečnou 
atmosférou, tak sa spája i s finančnou gramotnos-atmosférou, tak sa spája i s finančnou gramotnos-
ťou žiakov, ktorí si sami navrhnú symbolické ceny ťou žiakov, ktorí si sami navrhnú symbolické ceny 
výrobkov. Zväčša dva týždne pred samotným podu-výrobkov. Zväčša dva týždne pred samotným podu-
jatím vrcholia prípravy všetkých predajných výrob-jatím vrcholia prípravy všetkých predajných výrob-
kov, popri tom sa žiaci fotia a následne sa fotografie  kov, popri tom sa žiaci fotia a následne sa fotografie  
zo zákulisia príprav premietajú v priestore, kde jarmok zo zákulisia príprav premietajú v priestore, kde jarmok 
prebieha, čo majú všetko pod palcom triedni učitelia. prebieha, čo majú všetko pod palcom triedni učitelia. 
Do ďalšieho roka sa uvažuje aj nad rozdelením podu-Do ďalšieho roka sa uvažuje aj nad rozdelením podu-
jatia na dve časti, kedy v prvej sa predstaví kultúrny jatia na dve časti, kedy v prvej sa predstaví kultúrny 
program v školskej jedálni a následne sa budú môcť program v školskej jedálni a následne sa budú môcť 
všetci zúčastnení presunúť na predajnú akciu do všetci zúčastnení presunúť na predajnú akciu do 
chodbových priestorov školy. Ďakujem všetkým kole-chodbových priestorov školy. Ďakujem všetkým kole-
gom a žiakom za prípravu Vianočného jarmoku, rodi-gom a žiakom za prípravu Vianočného jarmoku, rodi-
čom a starým rodičom za vyjadrenú podporu svojou čom a starým rodičom za vyjadrenú podporu svojou 

prítomnosťou. Prajeme Vám všetkým krásne prežitie prítomnosťou. Prajeme Vám všetkým krásne prežitie 
vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roku, vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roku, 
všetko dobré, pevné zdravie a veľa osobných, ako aj všetko dobré, pevné zdravie a veľa osobných, ako aj 
pracovných úspechov.“pracovných úspechov.“

Neopakovateľná atmosféra nadšených detí, Neopakovateľná atmosféra nadšených detí, 
ktorých výrobky sa predávali závratne rýchlo,  ktorých výrobky sa predávali závratne rýchlo,  
a prichádzajúcich Vianoc vyčarovala v ZŠ Mládež-a prichádzajúcich Vianoc vyčarovala v ZŠ Mládež-
nícka úsmev na tvárach každého prítomného. Teší-nícka úsmev na tvárach každého prítomného. Teší-
me sa na ďalší jarmok o rok.              me sa na ďalší jarmok o rok.              MsÚ MsÚ 

Deti cirkevnej školy pomáhali africkým rodinám

Žiaci ZŠ Gorazdova obdarovali iné deti

Radostná atmosféra na jarmoku v ZŠ Mládežnícka 
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Počas vianočného obdobia sa dňa Počas vianočného obdobia sa dňa 
20. 12. 2022, a to po dvoch rokoch 20. 12. 2022, a to po dvoch rokoch 
z dôvodu dodržiavania protiepide-z dôvodu dodržiavania protiepide-
miologických opatrení, opäť koneč-miologických opatrení, opäť koneč-
ne konal tradičný Vianočný koncert ne konal tradičný Vianočný koncert 
žiakov a učiteľov Základnej umelec-žiakov a učiteľov Základnej umelec-
kej školy v Púchove v kostole sv. Petra kej školy v Púchove v kostole sv. Petra 
a sv. Pavla v Dolných Kočkovciach. a sv. Pavla v Dolných Kočkovciach. 
Pripravený program koncertu bol Pripravený program koncertu bol 
pre návštevníkov skutočne pestrý. pre návštevníkov skutočne pestrý. 
Nielenže odzneli tradičné koledy, Nielenže odzneli tradičné koledy, 
ale aj diela vážnej hudby. Na úvod ale aj diela vážnej hudby. Na úvod 
kostolný orgán slávnostne rozozvu-kostolný orgán slávnostne rozozvu-
čali Ema Martinková Prelúdiom od čali Ema Martinková Prelúdiom od 
J. S. Bacha a Tomáš Jancík so svoji-J. S. Bacha a Tomáš Jancík so svoji-
mi Variáciami na vianočnú pieseň. mi Variáciami na vianočnú pieseň. 

Predstavili sa aj mladí talentovaní Predstavili sa aj mladí talentovaní 
klaviristi: Jakub Ježo, Lucia Urba-klaviristi: Jakub Ježo, Lucia Urba-
nová, Šarlota Marmanová a Noemi nová, Šarlota Marmanová a Noemi 
Faboková. Husle patrili Valérii Šatko-Faboková. Husle patrili Valérii Šatko-
vej, ktorej skladba z filmu Šindle-vej, ktorej skladba z filmu Šindle-
rov zoznam rozcítila nejedno srdce rov zoznam rozcítila nejedno srdce 
prítomných návštevníkov koncertu. prítomných návštevníkov koncertu. 
Spev krásne predviedli dve speváč-Spev krásne predviedli dve speváč-
ky Alica Golejová a Barbora Žiako-ky Alica Golejová a Barbora Žiako-
vá. Komorný akordeónový súbor vá. Komorný akordeónový súbor 
prišiel s nádielkou vianočných kolied  prišiel s nádielkou vianočných kolied  
a akordeónové trio v podaní Lenky a akordeónové trio v podaní Lenky 
Jurdovej, Natálie Pilnej a Veroniky Jurdovej, Natálie Pilnej a Veroniky 
Pilnej zahral známu pieseň Už z hor Pilnej zahral známu pieseň Už z hor 
zvoní zvon a Biele Vianoce. Na záver zvoní zvon a Biele Vianoce. Na záver 
sa predstavil detský spevácky zbor sa predstavil detský spevácky zbor 

Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Dolných Kočkovciach

Koncert ZUŠ v Púchove

Základná umelecká škola zorgani-Základná umelecká škola zorgani-
zovala vianočné popoludnie aj vo zovala vianočné popoludnie aj vo 
Farskom kostole Všetkých svätých  Farskom kostole Všetkých svätých  
v Púchove. Predstavili sa jednot-v Púchove. Predstavili sa jednot-
livci aj kolektívy. Ako prví vystúpili livci aj kolektívy. Ako prví vystúpili 
hudobníci z DĽH LACHOVČEK s Pás-hudobníci z DĽH LACHOVČEK s Pás-
mom vianočných piesní. Z ďalšieho mom vianočných piesní. Z ďalšieho 
programu vyberáme: J. Brahms a Us -programu vyberáme: J. Brahms a Us -
pávanka, Pie Jesu - Terézia Kostková, pávanka, Pie Jesu - Terézia Kostková, 
vokálna skupina HARMONY, komor-vokálna skupina HARMONY, komor-
ná sekcia BE HAPPY a klavírny sprie-ná sekcia BE HAPPY a klavírny sprie-
vod Vladimír Gajdoš, komorný súbor vod Vladimír Gajdoš, komorný súbor 
s piesňou Hallelujah, akordeónové s piesňou Hallelujah, akordeónové 
trio a ich verzie Happy Xmass a Bílé trio a ich verzie Happy Xmass a Bílé 
Vánoce, pieseň Vzpomínka v inter-Vánoce, pieseň Vzpomínka v inter-

pretácii Alicy Golejovej s klavírnym pretácii Alicy Golejovej s klavírnym 
sprievodom Márie Jašurdovej, husľa-sprievodom Márie Jašurdovej, husľa-
mi Jany Marmanovej a violončelom mi Jany Marmanovej a violončelom 
Jany Ďurišovej. K záveru programu Jany Ďurišovej. K záveru programu 
sa všetkým prítomným prihovori-sa všetkým prítomným prihovori-
la, dojatá z vianočného koncertu la, dojatá z vianočného koncertu 
a s prianím krásnych vianočných a s prianím krásnych vianočných 
sviatkov, primátorka mesta Katarína sviatkov, primátorka mesta Katarína 
Heneková. BE HAPPY a HARMONY Heneková. BE HAPPY a HARMONY 
spolu s ďalšími žiakmi a učiteľmi spolu s ďalšími žiakmi a učiteľmi 
ZUŠ Púchov sa na záver vianočné-ZUŠ Púchov sa na záver vianočné-
ho koncertu predstavili s pásmom ho koncertu predstavili s pásmom 
kolied: Hark! The Herald Angels Sing.kolied: Hark! The Herald Angels Sing.

MsÚ, foto: Slavomír FlimmelMsÚ, foto: Slavomír Flimmel

Be Happy a komorný sláčikový súbor Be Happy a komorný sláčikový súbor 
s pásmom kolied a dokonalú vianoč-s pásmom kolied a dokonalú vianoč-
nú atmosféru dotvorila záverečná nú atmosféru dotvorila záverečná 
pieseň Pie Jesu v podaní vokálnej pieseň Pie Jesu v podaní vokálnej 
skupiny HARMONY a sólistky Terézie skupiny HARMONY a sólistky Terézie 
Kostkovej. Veľké poďakovanie patrí Kostkovej. Veľké poďakovanie patrí 
všetkým účinkujúcim deťom a peda-všetkým účinkujúcim deťom a peda-
gógom: Vladimírovi Gajdošovi za gógom: Vladimírovi Gajdošovi za 
klavírne sprievody, Jurajovi Ripkovi klavírne sprievody, Jurajovi Ripkovi 
za sprievod na gitare, Márií Jašurdo-za sprievod na gitare, Márií Jašurdo-
vej zbormajsterke a dirigentke, Janke vej zbormajsterke a dirigentke, Janke 
Ďurišovej (hra na violončelo), Micha-Ďurišovej (hra na violončelo), Micha-
ele Janíkovej (hra na priečnej flaute), ele Janíkovej (hra na priečnej flaute), 
Márii Stupavskej (hra na akordeón). Márii Stupavskej (hra na akordeón). 
Samozrejme poďakovanie patrí aj Samozrejme poďakovanie patrí aj 
všetkým učiteľom, ktorí deti na tento všetkým učiteľom, ktorí deti na tento 

koncert pripravili.koncert pripravili.
Veľké poďakovanie patrí aj staros-Veľké poďakovanie patrí aj staros-

tovi obce Dolné Kočkovce Martinovi tovi obce Dolné Kočkovce Martinovi 
Dolinskému, ktorý bol hlavným orga-Dolinskému, ktorý bol hlavným orga-
nizátorom a krásne sa o deti posta-nizátorom a krásne sa o deti posta-
ral. Tiež poďakovanie patrí farnosti ral. Tiež poďakovanie patrí farnosti 
Horné Kočkovce v zastúpení p. fará-Horné Kočkovce v zastúpení p. fará-
rovi Miroslavovi Bilčíkovi za poskyt-rovi Miroslavovi Bilčíkovi za poskyt-
nutie filiálneho kostola v Dolných nutie filiálneho kostola v Dolných 
Kočkovciach. Treba pevne veriť, že Kočkovciach. Treba pevne veriť, že 
takýchto krásnych koncertov bude takýchto krásnych koncertov bude 
v budúcnosti stále viac, aby sa krása v budúcnosti stále viac, aby sa krása 
hudby mohla šíriť pre čo najširšie hudby mohla šíriť pre čo najširšie 
publikum aj v okolitých obciach.publikum aj v okolitých obciach.

Jana Marmanová, ZUŠ Púchov Jana Marmanová, ZUŠ Púchov 
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Základná organizácia Slovenské-Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu zdravotne postihnutých ho zväzu zdravotne postihnutých 
Púchov sa spoločne s ďalšími orga-Púchov sa spoločne s ďalšími orga-
nizáciami z Ilavy, Ladiec, Košeckého nizáciami z Ilavy, Ladiec, Košeckého 
Podhradia, Visolají, Dolných Kočko-Podhradia, Visolají, Dolných Kočko-
viec či Sverepca stretli vo štvrtok viec či Sverepca stretli vo štvrtok 
29. decembra v Dome kultúry Stre-29. decembra v Dome kultúry Stre-
ženice, aby tak zhodnotili svoju ženice, aby tak zhodnotili svoju 
činnosť za uplynulý rok, poďakovali činnosť za uplynulý rok, poďakovali 
sa tým, ktorí im kontinuálne pomá-sa tým, ktorí im kontinuálne pomá-
hajú a posedeli s priateľmi pri hudbe, hajú a posedeli s priateľmi pri hudbe, 
zatancovali si a popriali do nového zatancovali si a popriali do nového 
roka 2023 všetko najlepšie. Vrcho-roka 2023 všetko najlepšie. Vrcho-
lom večera bola napokon rôznorodá lom večera bola napokon rôznorodá 
tombola, do ktorej prispeli sponzori  tombola, do ktorej prispeli sponzori  
z celého Trenčianskeho kraja. z celého Trenčianskeho kraja. 

Pozvanie na stretnutie so seniormi Pozvanie na stretnutie so seniormi 
prijali i primátorka mesta Katarína prijali i primátorka mesta Katarína 
Heneková s manželom Rastislavom. Heneková s manželom Rastislavom. 
„Základná organizácia Slovenského „Základná organizácia Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých je veľká zväzu zdravotne postihnutých je veľká 
organizácia, s ktorou radi spolupra-organizácia, s ktorou radi spolupra-
cujeme už dlhé roky a jednou z akcií, cujeme už dlhé roky a jednou z akcií, 
ktorú predseda organizácie pán Petro ktorú predseda organizácie pán Petro 
usporadúva počas vianočných sviat-usporadúva počas vianočných sviat-
kov, je posedenie pod jedličkou, a je to kov, je posedenie pod jedličkou, a je to 
jedno z mála stretnutí seniorov organi-jedno z mála stretnutí seniorov organi-
zovaných v tomto období. Teším sa, že zovaných v tomto období. Teším sa, že 
si seniori, členovia týchto základných si seniori, členovia týchto základných 
organizácií, stále držia pevné zdravie  organizácií, stále držia pevné zdravie  
a životný optimizmus, pretože ani a životný optimizmus, pretože ani 
zdravotný hendikep nie je žiadnou zdravotný hendikep nie je žiadnou 
prekážkou v prežívaní radostného prekážkou v prežívaní radostného 
života, keďže napriek svojim trápe-života, keďže napriek svojim trápe-

niam vedia vytvoriť skvelú atmosféru niam vedia vytvoriť skvelú atmosféru 
na akomkoľvek stretnutí. Ďakujem na akomkoľvek stretnutí. Ďakujem 
touto cestou Jánovi Petrovi a všetkým touto cestou Jánovi Petrovi a všetkým 
členom organizácie z Púchova za členom organizácie z Púchova za 
pozvanie a profesionálnu spoluprácu,“pozvanie a profesionálnu spoluprácu,“  
uviedla primátorka Katarína Heneko-uviedla primátorka Katarína Heneko-
vá. vá. 

Okrem rokov 2020 a 2021, ktoré Okrem rokov 2020 a 2021, ktoré 
boli pre pandémiu obmedzené boli pre pandémiu obmedzené 
opatreniami, sa členovia organizácie opatreniami, sa členovia organizácie 
stretávali do roku 2019 na medzisvia-stretávali do roku 2019 na medzisvia-
točnom posedení každý rok, a ako točnom posedení každý rok, a ako 
doplnil predseda ZO SZZP Púchov doplnil predseda ZO SZZP Púchov 
Ján Petro, pozývaní sú vždy aj členo-Ján Petro, pozývaní sú vždy aj členo-
via organizácie z okolitých obcí. via organizácie z okolitých obcí. 
Kultúrny program na štvrtkovom Kultúrny program na štvrtkovom 
stretnutí pripravili Rastislav Čepák stretnutí pripravili Rastislav Čepák 

(o.i. starosta obce Košecké Podhra-(o.i. starosta obce Košecké Podhra-
die) s bratom Pavlom. V podvečer-die) s bratom Pavlom. V podvečer-
ných hodinách nasledovala spoločná ných hodinách nasledovala spoločná 
večera a vrcholom programu bolo večera a vrcholom programu bolo 
losovanie rozmanitej tomboly. losovanie rozmanitej tomboly. „Ľudia „Ľudia 
sú radi, prídu, porozprávajú sa, zaba-sú radi, prídu, porozprávajú sa, zaba-
via. Do tanca nám dnes hrajú bratia via. Do tanca nám dnes hrajú bratia 
Čepákovci. Rok 2022 nebol pre našu Čepákovci. Rok 2022 nebol pre našu 
organizáciu úplne taký ako predtým, organizáciu úplne taký ako predtým, 
ale napriek tomu sme spokojní a vďač-ale napriek tomu sme spokojní a vďač-
ní za to všetko, čo sme mali možnosť ní za to všetko, čo sme mali možnosť 
prežiť. Ročne organizujeme približ-prežiť. Ročne organizujeme približ-
ne tridsať až štyridsať akcií, výletov. ne tridsať až štyridsať akcií, výletov. 
Najlepšou akciou v tomto roku bolo Najlepšou akciou v tomto roku bolo 
pre nás varenie gulášu v areáli Dotyk pre nás varenie gulášu v areáli Dotyk 
prírody v Dohňanoch. Spolupráca prírody v Dohňanoch. Spolupráca 
s Mestom Púchov i TSK je výborná s Mestom Púchov i TSK je výborná 

a ďakujem za to, verím, že v tomto a ďakujem za to, verím, že v tomto 
budeme pokračovať aj v ďalšom roku. budeme pokračovať aj v ďalšom roku. 
Pripravujeme sa na ďalšie výlety, doma Pripravujeme sa na ďalšie výlety, doma 
i do zahraničia, na podujatia pri príle-i do zahraničia, na podujatia pri príle-
žitosti Dňa matiek či na športové hry, žitosti Dňa matiek či na športové hry, 
bude toho dosť,“ bude toho dosť,“ priblížil predseda priblížil predseda 
organizácie Ján Petro. organizácie Ján Petro. 

Poďakovanie všetkým tým, ktorí Poďakovanie všetkým tým, ktorí 
podporujú ZO SZZP Púchov, prečítal podporujú ZO SZZP Púchov, prečítal 
jeden z členov organizácie, a tým aj jeden z členov organizácie, a tým aj 
vyzdvihol ich pomoc, ktorú vynakla-vyzdvihol ich pomoc, ktorú vynakla-
dajú pre zdravotne ťažko postihnu-dajú pre zdravotne ťažko postihnu-
tých a zmierňujú tak dopady na život tých a zmierňujú tak dopady na život 
všetkým, ktorých sa to týka. Poďako-všetkým, ktorých sa to týka. Poďako-
vanie patrilo aj samotným členom vanie patrilo aj samotným členom 
organizácie, ktorí vždy ochotne organizácie, ktorí vždy ochotne 
pomáhajú s prípravou akcií. pomáhajú s prípravou akcií. 

Prítomní na Posedení pod jedličkou Prítomní na Posedení pod jedličkou 
boli aj predseda TSK Jaroslav Baška  boli aj predseda TSK Jaroslav Baška  
a novozvolený starosta obce Streže-a novozvolený starosta obce Streže-
nice Jozef Pavlis. Starosta obce Stre-nice Jozef Pavlis. Starosta obce Stre-
ženice tak poďakoval za pozvanie  ženice tak poďakoval za pozvanie  
a poprial všetkým príjemné pose-a poprial všetkým príjemné pose-
denie a do nového roka 2023 veľa denie a do nového roka 2023 veľa 
zdravia, šťastia, lásky. Predseda TSK zdravia, šťastia, lásky. Predseda TSK 
priniesol seniorom malú pozornosť priniesol seniorom malú pozornosť 
a vo svojom príhovore, v ktorom a vo svojom príhovore, v ktorom 
taktiež poďakoval, všetkým poprial taktiež poďakoval, všetkým poprial 
úspešný vstup do nového roka  úspešný vstup do nového roka  
a vyjadril potešenie z nadchádzajú-a vyjadril potešenie z nadchádzajú-
cich športových hier, ktoré sa v lete cich športových hier, ktoré sa v lete 
2023 uskutočnia v Dohňanoch pod 2023 uskutočnia v Dohňanoch pod 
patronátom ZO SZZP Púchov. patronátom ZO SZZP Púchov. 

MsÚ, foto: Slavomír FlimmelMsÚ, foto: Slavomír Flimmel

Koncoročné posedenie zdravotne postihnutých

Vianoce v DCS Púchov

Päť dní pred Vianocami sa stretli  Päť dní pred Vianocami sa stretli  
s vianočnou náladou seniorky a se - s vianočnou náladou seniorky a se - 
niori z Denného centra seniorov niori z Denného centra seniorov 
(DCS) mesta Púchov, ktorí po absol-(DCS) mesta Púchov, ktorí po absol-
vovaní premietania v kine ostali  vovaní premietania v kine ostali  
v tomto priestore, kde ich navštívila v tomto priestore, kde ich navštívila 
aj primátorka mesta Katarína Hene-aj primátorka mesta Katarína Hene-
ková, aby im poďakovala za celo-ková, aby im poďakovala za celo-
ročnú prácu a spoluprácu s Mestom ročnú prácu a spoluprácu s Mestom 
Púchov, v ktorej sa aktívne venujú Púchov, v ktorej sa aktívne venujú 
viacerým činnostiam a nezaháľajú viacerým činnostiam a nezaháľajú 
ani v starostlivosti o svoje zdravie, ani v starostlivosti o svoje zdravie, 
rôznymi ozdravnými prechádzkami, rôznymi ozdravnými prechádzkami, 
výletmi či organizovanými beseda-výletmi či organizovanými beseda-

mi s odborníkmi. Predsedníčka DCS mi s odborníkmi. Predsedníčka DCS 
Emília Luhová zároveň poďakova-Emília Luhová zároveň poďakova-
la vedeniu mesta za podporu a za la vedeniu mesta za podporu a za 
balíčky, ktoré venovalo mesto všet-balíčky, ktoré venovalo mesto všet-
kým seniorom z denného centra pri kým seniorom z denného centra pri 
príležitosti prichádzajúcich Vianoc, príležitosti prichádzajúcich Vianoc, 
prítomní seniori si ich prevzali na prítomní seniori si ich prevzali na 
včerajšom stretnutí. Nová členka DCS včerajšom stretnutí. Nová členka DCS 
pripravila zase špeciálne medovníko-pripravila zase špeciálne medovníko-
vé balíčky, následne ich odovzdala E. vé balíčky, následne ich odovzdala E. 
Luhová primátorke mesta. Stretnutie Luhová primátorke mesta. Stretnutie 
v príjemnej predvianočnej atmosfére v príjemnej predvianočnej atmosfére 
doplnili aj otázky seniorov, zaujíma-doplnili aj otázky seniorov, zaujíma-
júcich sa o dianie v meste.            júcich sa o dianie v meste.            MsÚMsÚ
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Zloženie členskej základne MO SRZ Púchov v roku 2022

V roku 2022 koronavírus postupne slabol – V roku 2022 koronavírus postupne slabol – 
niežeby tu nebol, ale naučili sme sa s ním žiť  niežeby tu nebol, ale naučili sme sa s ním žiť  
a preto nás už v našej činnosti neobmedzoval. a preto nás už v našej činnosti neobmedzoval. 
Zatiaľ čo v roku 2021 členovia výboru a hospodár-Zatiaľ čo v roku 2021 členovia výboru a hospodár-
skeho aktívu SRZ MO osobne distribuovali vypísa-skeho aktívu SRZ MO osobne distribuovali vypísa-
né doklady – povolenky rybárom, v roku 2022 sme né doklady – povolenky rybárom, v roku 2022 sme 
sa vrátili k dovtedy bežnému odovzdávaniu rybár-sa vrátili k dovtedy bežnému odovzdávaniu rybár-
skych dokladov v kancelárii MO. skych dokladov v kancelárii MO. 

Rok 2022 bol rokom volieb. Najskôr na miestnej Rok 2022 bol rokom volieb. Najskôr na miestnej 
úrovni sme si na členskej schôdzi v priestoroch úrovni sme si na členskej schôdzi v priestoroch 
SOŠ Púchov na Kolonke, dňa 24.4.2022 zvolili SOŠ Púchov na Kolonke, dňa 24.4.2022 zvolili 
členov do výboru, kontrolnej komisie a delegátov členov do výboru, kontrolnej komisie a delegátov 
na Snem SRZ. Ale ani tieto voľby neboli bez problé-na Snem SRZ. Ale ani tieto voľby neboli bez problé-
mov, keďže sa niektorí členovia predchádzajúceho mov, keďže sa niektorí členovia predchádzajúceho 
výboru rozhodli nekandidovať. Najviac problémov výboru rozhodli nekandidovať. Najviac problémov 
pre našu MO spôsobilo toto rozhodnutie všetkých pre našu MO spôsobilo toto rozhodnutie všetkých 
členov, ktorí mali absolvovaný kurz hospodárov členov, ktorí mali absolvovaný kurz hospodárov 
v Ivanke pri Dunaji. To by znamenalo, že by sme v Ivanke pri Dunaji. To by znamenalo, že by sme 
nemohli obsadiť funkciu hlavného hospodára, nemohli obsadiť funkciu hlavného hospodára, 
lebo ani jeden z nových kandidátov toto školenie, lebo ani jeden z nových kandidátov toto školenie, 
potrebné pre túto funkciu, nemal. A podľa odpo-potrebné pre túto funkciu, nemal. A podľa odpo-
ručenia členov RADY SRZ by sme museli požiadať ručenia členov RADY SRZ by sme museli požiadať 
susedné organizácie – SRZ MO Považská Bystrica susedné organizácie – SRZ MO Považská Bystrica 
alebo SRZ MO Dubnica nad Váhom – aby nám ich alebo SRZ MO Dubnica nad Váhom – aby nám ich 
hospodári vykonávali funkciu hlavného hospodá-hospodári vykonávali funkciu hlavného hospodá-
ra. ra. 

Na členskej schôdzi sa nakoniec podarilo túto Na členskej schôdzi sa nakoniec podarilo túto 
situáciu prekonať, keď plénum členskej schôdze situáciu prekonať, keď plénum členskej schôdze 

prehovorilo kandidovať Mariána Mierneho  prehovorilo kandidovať Mariána Mierneho  
a Ro ma  na Rovného a okrem nich aj Kodaja Danie-a Ro ma  na Rovného a okrem nich aj Kodaja Danie-
la, Krajčoviča Radovana a Golitka Richarda. Tým la, Krajčoviča Radovana a Golitka Richarda. Tým 
sa počet kandidátov zvýšil z ôsmich na trinástich. sa počet kandidátov zvýšil z ôsmich na trinástich. 
Kandidáti zvolení do jedenásťčlenného výboru Kandidáti zvolení do jedenásťčlenného výboru 
boli na prvom ustanovujúcom výbore SRZ MO boli na prvom ustanovujúcom výbore SRZ MO 
Púchov obsadení do jednotlivých funkcií nasle-Púchov obsadení do jednotlivých funkcií nasle-
dovne: Ing. Dalibor Piška – predseda, Roman dovne: Ing. Dalibor Piška – predseda, Roman 
Rovný – tajomník, Marián Mierny – hlavný hospo-Rovný – tajomník, Marián Mierny – hlavný hospo-
dár, Mgr. Pavol Kadlec – pokladník a zástupca dár, Mgr. Pavol Kadlec – pokladník a zástupca 
tajomníka, Ing. Ľuboš Novosad – podpredseda, tajomníka, Ing. Ľuboš Novosad – podpredseda, 
Daniel Kodaj – zástupca hospodára a referent pre Daniel Kodaj – zástupca hospodára a referent pre 
čistotu vôd, Juraj Smatana – zástupca hospodára čistotu vôd, Juraj Smatana – zástupca hospodára 
a športový a kultúrny referent, Ing. Richard Golit-a športový a kultúrny referent, Ing. Richard Golit-
ko – správa majetku, Ing. Marek Šedý – brigád-ko – správa majetku, Ing. Marek Šedý – brigád-
nická činnosť, Milan Mitašík – životné prostredie  nická činnosť, Milan Mitašík – životné prostredie  
a Radoslav Šedý – vedúci detí a mládeže. Novoz-a Radoslav Šedý – vedúci detí a mládeže. Novoz-
volení členovia kontrolnej komisie pracujú  volení členovia kontrolnej komisie pracujú  
v zložení: Ing. Ján Ižvolt – predseda, Jozef Trnovec v zložení: Ing. Ján Ižvolt – predseda, Jozef Trnovec 
a Miroslav Vraník – členovia. Za delegátov na Snem a Miroslav Vraník – členovia. Za delegátov na Snem 
boli zvolení Ing. Dalibor Piška a Mgr. Pavol Kadlec. boli zvolení Ing. Dalibor Piška a Mgr. Pavol Kadlec. 

Snem SRZ sa konal v dňoch 15. a 16.10.2022  Snem SRZ sa konal v dňoch 15. a 16.10.2022  
v hoteli Partizán na Táloch. V programe Snemu v hoteli Partizán na Táloch. V programe Snemu 
boli voľby prezidenta, tajomníka a členov RADY boli voľby prezidenta, tajomníka a členov RADY 
SRZ a schválenie nových Stanov SRZ. Zo štyroch SRZ a schválenie nových Stanov SRZ. Zo štyroch 
kandidátov na prezidenta SRZ bol 126 hlasmi  kandidátov na prezidenta SRZ bol 126 hlasmi  
z 239 zvolený Ivan Orovčík zo Starej Ľubovne, zo z 239 zvolený Ivan Orovčík zo Starej Ľubovne, zo 
štyroch kandidátov na tajomníka SRZ bol zvolený štyroch kandidátov na tajomníka SRZ bol zvolený 

134 hlasmi z 239 Bohuš Cintula z Ružomberka. Za 134 hlasmi z 239 Bohuš Cintula z Ružomberka. Za 
Trenčiansky kraj boli da RADY SRZ zvolení Jozef Trenčiansky kraj boli da RADY SRZ zvolení Jozef 
Lauš z Trenčína, Miroslav Brokeš z Dubnice nad Lauš z Trenčína, Miroslav Brokeš z Dubnice nad 
Váhom, Vladimír Vecel z Považskej Bystrice a Tibor Váhom, Vladimír Vecel z Považskej Bystrice a Tibor 
Bezuška z Prievidze. Do kontrolnej komisie Milan Bezuška z Prievidze. Do kontrolnej komisie Milan 
Dubička z Považskej Bystrice. Na záver plénum Dubička z Považskej Bystrice. Na záver plénum 
Snemu SRZ schválilo nové Stanovy SRZ.Snemu SRZ schválilo nové Stanovy SRZ.

Zarybnenie revírov prebehlo v roku 2022 nad Zarybnenie revírov prebehlo v roku 2022 nad 
rámec plánovaných objemov, nakoľko sa hlavné-rámec plánovaných objemov, nakoľko sa hlavné-
mu hospodárovi podarilo zabezpečiť násady rýb mu hospodárovi podarilo zabezpečiť násady rýb 
aj nad plán zarybnenia, a to nielen z financovania aj nad plán zarybnenia, a to nielen z financovania 
SRZ MO Púchov, ale aj z financovania RADY SRZ, SRZ MO Púchov, ale aj z financovania RADY SRZ, 
alebo dokonca z iných zdrojov, za čo patrí hlavné-alebo dokonca z iných zdrojov, za čo patrí hlavné-
mu hospodárovi veľké POĎAKOVANIE. mu hospodárovi veľké POĎAKOVANIE. 

Preteky v tomto roku prebehli v naplánovaných Preteky v tomto roku prebehli v naplánovaných 
termínoch – jarné preteky sa uskutočnili na revíri termínoch – jarné preteky sa uskutočnili na revíri 
3–4161–1–1 Štrkoviská Odhánky dňa 15.5.2022  3–4161–1–1 Štrkoviská Odhánky dňa 15.5.2022  
a boli spomienkou na nášho dlhoročného aktívne-a boli spomienkou na nášho dlhoročného aktívne-
ho člena Jozefa Kalmu. Pred pretekmi dospelých ho člena Jozefa Kalmu. Pred pretekmi dospelých 
sa tom istom revíri uskutočnili aj detské preteky,  sa tom istom revíri uskutočnili aj detské preteky,  
a to dňa 8.5.2022. Jesenné preteky „Memoriál a to dňa 8.5.2022. Jesenné preteky „Memoriál 
Petra Cipka“ sa uskutočnili 2.10.2022 na hornom Petra Cipka“ sa uskutočnili 2.10.2022 na hornom 
rybníku VN Ihrište (3–5070–1–1) a 15. a 16.10.2022 rybníku VN Ihrište (3–5070–1–1) a 15. a 16.10.2022 
sa na rovnakom revíri uskutočnili aj druhé a tretie sa na rovnakom revíri uskutočnili aj druhé a tretie 
preteky určené len pre členov SRZ MO Púchov.  preteky určené len pre členov SRZ MO Púchov.  
V dňoch 21. a 22.8.2022 SRZ MO Púchov zorgani-V dňoch 21. a 22.8.2022 SRZ MO Púchov zorgani-
zovala 24 – hodinové preteky „Púchovský kapor“ zovala 24 – hodinové preteky „Púchovský kapor“ 
na hornom rybníku VN Ihrište. Na rovnakom revíri na hornom rybníku VN Ihrište. Na rovnakom revíri 
dňa 8.10.2022 Púchovský klub prívlače v spoluprá-dňa 8.10.2022 Púchovský klub prívlače v spoluprá-
ci s SRZ MO Púchov pripravil a uskutočnil preteky ci s SRZ MO Púchov pripravil a uskutočnil preteky 
v prívlači „Púchovský pstruh“. Okrem toho sa usku-v prívlači „Púchovský pstruh“. Okrem toho sa usku-
točnilo aj tretie kolo druhej ligy v love rýb udicou  točnilo aj tretie kolo druhej ligy v love rýb udicou  
v prívlači na revíry Váh č. 10 (3–4580–2–1). v prívlači na revíry Váh č. 10 (3–4580–2–1). 

Všetkým členom pôvodného výboru ďakujem Všetkým členom pôvodného výboru ďakujem 
za ich odvedenú prácu a členom nového výboru za ich odvedenú prácu a členom nového výboru 
želám veľa zdravia, trpezlivosti a elánu do práce želám veľa zdravia, trpezlivosti a elánu do práce 
v rybárskom zväze v tomto volebnom období. v rybárskom zväze v tomto volebnom období. 
Rovnako prajem všetkým rybárom hodne zdra-Rovnako prajem všetkým rybárom hodne zdra-
via, mnoho krásnych chvíľ strávených pri vode via, mnoho krásnych chvíľ strávených pri vode 
pri výkone rybárskeho práva a plno krásnych a aj pri výkone rybárskeho práva a plno krásnych a aj 
trofejných úlovkov. trofejných úlovkov. 

Dalibor Piška, predseda MO SRZ PúchovDalibor Piška, predseda MO SRZ Púchov

V roku 2022 tvorilo našu členskú základňu 1244 V roku 2022 tvorilo našu členskú základňu 1244 
aktívnych členov, 82 členov si zaplatilo udržiava-aktívnych členov, 82 členov si zaplatilo udržiava-
ciu známku a 22 členov požiadalo o prerušenie ciu známku a 22 členov požiadalo o prerušenie 
členstva vo zväze podľa § 5, bod 8 Stanov SRZ. členstva vo zväze podľa § 5, bod 8 Stanov SRZ. 
Dospelí a mládež: Dospelí a mládež: Púchov a okolie – 617, Lednic-Púchov a okolie – 617, Lednic-
ké Rovne – 195, Beluša + Pružina – 226, Dolné ké Rovne – 195, Beluša + Pružina – 226, Dolné 
Kočkovce – 35Kočkovce – 35
Spolu dospelí a mládež:Spolu dospelí a mládež: 1073 z toho 44 mládež,  1073 z toho 44 mládež, 
32 žien a 198 dôchodcov a 47 ZŤPS členov.32 žien a 198 dôchodcov a 47 ZŤPS členov.
V roku 2021 boli vydané povolenia na rybolov V roku 2021 boli vydané povolenia na rybolov 
v tomto zložení:v tomto zložení:
Miestne povolenie kaprové 834 ks a 132 ks pre detiMiestne povolenie kaprové 834 ks a 132 ks pre deti
Miestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 17 ksMiestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 17 ks
Miestne povolenie kaprové zľavnené 113 ksMiestne povolenie kaprové zľavnené 113 ks
Zväzové povolenie kaprové 381 ks a 31 ks pre detiZväzové povolenie kaprové 381 ks a 31 ks pre deti
Miestne povolenie pstruhové 278 ksMiestne povolenie pstruhové 278 ks
Zväzové povolenie lipňové 16 ksZväzové povolenie lipňové 16 ks

K štatistike pridávame aj informáciu o našich K štatistike pridávame aj informáciu o našich 
členoch, ktorí členoch, ktorí navždy opustili naše radynavždy opustili naše rady v rokoch  v rokoch 
2021 – 2022: Baláž Miloš – člen SRZ od roku 2000 – 2021 – 2022: Baláž Miloš – člen SRZ od roku 2000 – 

zomrel vo veku 49 rokov, Vaško Karol – člen SRZ od zomrel vo veku 49 rokov, Vaško Karol – člen SRZ od 
roku 1991 – zomrel vo veku 50 rokov, Jelčic Maroš roku 1991 – zomrel vo veku 50 rokov, Jelčic Maroš 
– člen SRZ od roku 2004 – zomrel vo veku 50 rokov, – člen SRZ od roku 2004 – zomrel vo veku 50 rokov, 
Poliak Ernest – člen SRZ od roku 1993 – zomrel vo Poliak Ernest – člen SRZ od roku 1993 – zomrel vo 
veku 89 rokov, Pagáč Milan – člen SRZ od roku 1993 veku 89 rokov, Pagáč Milan – člen SRZ od roku 1993 
– zomrel vo veku 65 rokov, Zágora Jozef – člen SRZ – zomrel vo veku 65 rokov, Zágora Jozef – člen SRZ 
od roku 1972 zomrel vo veku 74 rokov, Gábik Jozef od roku 1972 zomrel vo veku 74 rokov, Gábik Jozef 
– člen SRZ od roku 1997 – zomrel vo veku 62 rokov.– člen SRZ od roku 1997 – zomrel vo veku 62 rokov.

Do apríla 2022 činnosť organizácie riadil 9 členný Do apríla 2022 činnosť organizácie riadil 9 členný 
výbor a 3 členná kontrolná komisia. Po voľbách, výbor a 3 členná kontrolná komisia. Po voľbách, 
ktoré sa konali 24.4.2022, činnosť organizácie začal ktoré sa konali 24.4.2022, činnosť organizácie začal 
riadiť nový 11 členný výbor a 3 členná kontrolná riadiť nový 11 členný výbor a 3 členná kontrolná 
komisia.komisia.

Výbor SRZ MO Púchov v roku 2022 zasadal 15 krát. Výbor SRZ MO Púchov v roku 2022 zasadal 15 krát. 
Pozornosť bola zameraná predovšetkým na prípra-Pozornosť bola zameraná predovšetkým na prípra-
vu a vydávanie povolení na rybolov, prípravu člen-vu a vydávanie povolení na rybolov, prípravu člen-
skej schôdze, získavanie darcov 2% daní pre našu skej schôdze, získavanie darcov 2% daní pre našu 
organizáciu a prípravu rybárskych pretekov. Výbor organizáciu a prípravu rybárskych pretekov. Výbor 
sa ďalej venoval zarybňovaniu revírov, školeniam  sa ďalej venoval zarybňovaniu revírov, školeniam  
a skúškam nových členov a mnohým ďalším činnos-a skúškam nových členov a mnohým ďalším činnos-

tiam, ktoré priamo súviseli s hospodárskou činnos-tiam, ktoré priamo súviseli s hospodárskou činnos-
ťou a hospodárením s majetkom SRZ MO Púchov.ťou a hospodárením s majetkom SRZ MO Púchov.

V roku 2022 školenie nových členov prebehlo V roku 2022 školenie nových členov prebehlo 
prezenčnou formou. Noví členovia boli zo svojich prezenčnou formou. Noví členovia boli zo svojich 
znalostí preskúšaní formou testu. Testovanie nových znalostí preskúšaní formou testu. Testovanie nových 
členov prebehlo v kancelárii SRZ MO Púchov. Z 53 členov prebehlo v kancelárii SRZ MO Púchov. Z 53 
žiadostí o vstup do Slovenského rybárskeho zväzu žiadostí o vstup do Slovenského rybárskeho zväzu 
výbor SRZ MO Púchov po vyhodnotení testov výbor SRZ MO Púchov po vyhodnotení testov 
schválil 40 žiadostí o vstup do našej organizácie. schválil 40 žiadostí o vstup do našej organizácie. 

Roman Rovný, tajomník SRZ MO Púchov Roman Rovný, tajomník SRZ MO Púchov 
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Volejbal

Vytýčené ciele ktoré sme si stano-Vytýčené ciele ktoré sme si stano-
vili v kategóriách kadetov a juniorov, vili v kategóriách kadetov a juniorov, 
t.j. vybojovať postup na záverečné t.j. vybojovať postup na záverečné 
turnaje MSR 2022/23 sú síce nároč-turnaje MSR 2022/23 sú síce nároč-
né, ale v súčasnosti čoraz viac reálne, né, ale v súčasnosti čoraz viac reálne, 
nakoľko sú naše družstvá v polovici nakoľko sú naše družstvá v polovici 
prebiehajúcich súťaží v tabuľke na prebiehajúcich súťaží v tabuľke na 
postupových miestach.postupových miestach.

Družstvo juniorov Družstvo juniorov nastúpilo v po   - nastúpilo v po   - 
slednom dvojstretnutí na „horúcej“ slednom dvojstretnutí na „horúcej“ 
pôde proti družstvu VK Junior 2012 pôde proti družstvu VK Junior 2012 
Poprad, ktoré je jedným z hlavných Poprad, ktoré je jedným z hlavných 
adeptov na postup na MSR. Po adeptov na postup na MSR. Po 
výbornom výkone naše družstvo výbornom výkone naše družstvo 
zvíťazilo v oboch zápasov 3:1 (-17,-zvíťazilo v oboch zápasov 3:1 (-17,-
23,21,-17) a 3:2 (22,-22,-16,18,-10), 23,21,-17) a 3:2 (22,-22,-16,18,-10), 
keď sme v druhom zápase tajbrejku keď sme v druhom zápase tajbrejku 
zvíťazili presvedčivo 15:10. Víťazstvá zvíťazili presvedčivo 15:10. Víťazstvá 
sú o to cennejšie, že sa nám zrani-sú o to cennejšie, že sa nám zrani-
li hneď dvaja hráči, Jánoško Matej li hneď dvaja hráči, Jánoško Matej 
a Pivko Marek, čo skomplikovalo a Pivko Marek, čo skomplikovalo 

cestu za víťazstvami. Nastúpili aj naši cestu za víťazstvami. Nastúpili aj naši 
odchovanci, ktorí sú momentálne na odchovanci, ktorí sú momentálne na 
hosťovaní v extraligovom Komárne - hosťovaní v extraligovom Komárne - 

Gabko Emil a Turčáni Matej. Najbliž-Gabko Emil a Turčáni Matej. Najbliž-
šie dvojstretnutie odohrá naše šie dvojstretnutie odohrá naše 
družstvo na domácej palubovke 29. družstvo na domácej palubovke 29. 

januára proti družstvu VolleyTeam januára proti družstvu VolleyTeam 
Prievidza.Prievidza.

Družstvo kadetovDružstvo kadetov odohralo  odohralo 
posledné dvojstretnutie na domácej posledné dvojstretnutie na domácej 
palubovke proti družstvu VK Spar-palubovke proti družstvu VK Spar-
tak UJS Komárno a zvíťazilo v oboch tak UJS Komárno a zvíťazilo v oboch 
zápasoch hladko 3:0 (10,9,18) a 3:0 zápasoch hladko 3:0 (10,9,18) a 3:0 
(16,20,11). Zápas poslúžil ako prípra-(16,20,11). Zápas poslúžil ako prípra-
va na ťažšie stretnutia a zároveň aj va na ťažšie stretnutia a zároveň aj 
ako príležitosť pre mladších hráčov. ako príležitosť pre mladších hráčov. 
Oporami boli Mazák Mário, Križák Oporami boli Mazák Mário, Križák 
Michal, Jánoško Štefan, či Žiačik Michal, Jánoško Štefan, či Žiačik 
Samuel, ale tiež mladší hráči zara-Samuel, ale tiež mladší hráči zara-
dený do reprezentačného družstva dený do reprezentačného družstva 
U17 Prokop Rado a Ďurček Lukáš, U17 Prokop Rado a Ďurček Lukáš, 
ktorí ešte pôsobia aj v družstve star-ktorí ešte pôsobia aj v družstve star-
ších žiakov. Ďalšie dvojstretnutie sa ších žiakov. Ďalšie dvojstretnutie sa 
odohrá 15.januára v Nitre na palu-odohrá 15.januára v Nitre na palu-
bovke VK Slávia SPU Nitra.bovke VK Slávia SPU Nitra.

Ivan ŠtefkoIvan Štefko

Víťazstvá volejbalistov juniorov a kadetov

V dňoch 2. – 8. 01. 2023 sa v Pú-V dňoch 2. – 8. 01. 2023 sa v Pú-
chove konal turnaj MEVZA (Mid-chove konal turnaj MEVZA (Mid-
dle European Volleyball Zonal dle European Volleyball Zonal 
Association) dievčat U17, ktorý Association) dievčat U17, ktorý 
bol kvalifikáciou na ME. bol kvalifikáciou na ME. 

NOMINÁCIA SR: NOMINÁCIA SR: nahrávačky - nahrávačky - 
Michaela Olbertová (VA UNIZA Žili-Michaela Olbertová (VA UNIZA Žili-
na), Juliana Katočová (TJ Slávia TU na), Juliana Katočová (TJ Slávia TU 
Košice), blokárky: Sofia Libáková Košice), blokárky: Sofia Libáková 
(ŠKM Liptovský Hrádok), Petronela (ŠKM Liptovský Hrádok), Petronela 
Luberdová (MVK Stropkov), Kristína Luberdová (MVK Stropkov), Kristína 
Kabinová (VK Slávia UK Bratislava), Kabinová (VK Slávia UK Bratislava), 
Rebecca Hajasteková (VKM Stará Rebecca Hajasteková (VKM Stará 
Ľubovňa/COP Nitra), smečiarky: Ľubovňa/COP Nitra), smečiarky: 
Vladimíra Müllerová (VKP Bratislava), Vladimíra Müllerová (VKP Bratislava), 
Michaela Kánová (VK Slávia UK Brati-Michaela Kánová (VK Slávia UK Brati-
slava), Katarína Pazúriková (ŠŠK Bilí-slava), Katarína Pazúriková (ŠŠK Bilí-
kova Bratislava), Martina Rybaničová kova Bratislava), Martina Rybaničová 
(ŠVK Pezinok), Ema Petrakovičová (ŠVK Pezinok), Ema Petrakovičová 
(ŠŠK Bilíkova Bratislava), univerzálna (ŠŠK Bilíkova Bratislava), univerzálna 
hráčka: Emma Nemcová (VK Slávia hráčka: Emma Nemcová (VK Slávia 
UK Bratislava), liberá: Karin Daxnero-UK Bratislava), liberá: Karin Daxnero-

vá (VK Krupina), Zuzana Uhrovičová vá (VK Krupina), Zuzana Uhrovičová 
(MŠK Žiar nad Hronom).(MŠK Žiar nad Hronom).

Realizačný tím: Peter Adamec Realizačný tím: Peter Adamec 
(hlavný tréner), Kamil Katoč (asistent (hlavný tréner), Kamil Katoč (asistent 
trénera), Boris Brajer (fyzioterapuet), trénera), Boris Brajer (fyzioterapuet), 
Mária Franková (masérka), Dušan Mária Franková (masérka), Dušan 
Szabo (kondičný tréner), Adam Szabo (kondičný tréner), Adam 
Kocian (mentálny tréner), Samuel Kocian (mentálny tréner), Samuel 
Rosinský (štatistik). Rosinský (štatistik). 

VÝSLEDKY: VÝSLEDKY: 
FINÁLE: FINÁLE: 
CHORVÁTSKO – SLOVINSKO 3:1CHORVÁTSKO – SLOVINSKO 3:1
ZÁPAS O 3. MIESTO: ZÁPAS O 3. MIESTO: 
ČESKO – FÍNSKO 3:2ČESKO – FÍNSKO 3:2
ZÁPAS O 5. MIESTO: ZÁPAS O 5. MIESTO: 
RAKÚSKO – IZRAEL 3:0RAKÚSKO – IZRAEL 3:0
ZÁPAS O 7. MIESTO: ZÁPAS O 7. MIESTO: 
SLOVENSKO – CYPRUS 3:0SLOVENSKO – CYPRUS 3:0
Slovenské reprezentantky do 17 Slovenské reprezentantky do 17 

rokov v zápase o konečné 7. miesto rokov v zápase o konečné 7. miesto 
zdolali bez väčších problémov zdolali bez väčších problémov 
Cyprus 3:0. Ani v jednom z troch Cyprus 3:0. Ani v jednom z troch 

setov sa naše súperky nedostali nad setov sa naše súperky nedostali nad 
18 bodov. Slovenky sa kvalifikovali 18 bodov. Slovenky sa kvalifikovali 
do druhého kola kvalifikácie, ktoré je do druhého kola kvalifikácie, ktoré je 
na programe v apríli tohto roka.na programe v apríli tohto roka.

Peter Adamec, tréner Peter Adamec, tréner Slovensko Slovensko 
U17: „Poviem to otvorene, tento U17: „Poviem to otvorene, tento 
zápas sme brali ako povinnú jazdu. zápas sme brali ako povinnú jazdu. 
Urobili sme pár chýb, ktoré sú ale  Urobili sme pár chýb, ktoré sú ale  
v tejto kategórii normálne. Hrali sme v tejto kategórii normálne. Hrali sme 
odvážne, bez tlaku a mrzí ma, že sme odvážne, bez tlaku a mrzí ma, že sme 
v predchádzajúcich stretnutiach v predchádzajúcich stretnutiach 
nehrali práve takto. Keď sa pozriem nehrali práve takto. Keď sa pozriem 
celkovo na turnaj, tak sme sa trápili celkovo na turnaj, tak sme sa trápili 
nielen s hernými vecami, ale hlav-nielen s hernými vecami, ale hlav-
ne so zdravotnými problémami. Aj ne so zdravotnými problémami. Aj 
napriek tomu, v akých problémoch napriek tomu, v akých problémoch 
sme sa ocitli, sme v piatok odohrali sme sa ocitli, sme v piatok odohrali 
dva päťsetové zápasy a hrali sme dva päťsetové zápasy a hrali sme 
naozaj dobre. Škoda tých výsledkov. naozaj dobre. Škoda tých výsledkov. 
Veľmi nám pomohli diváci, ktorí boli Veľmi nám pomohli diváci, ktorí boli 
úžasní a pre takmer všetky dievča-úžasní a pre takmer všetky dievča-

tá to bolo niečo, s čím sa doteraz tá to bolo niečo, s čím sa doteraz 
ešte nestretli. Proti Česku nás priš-ešte nestretli. Proti Česku nás priš-
lo povzbudiť takmer 600 divákov lo povzbudiť takmer 600 divákov 
a dievčatá toto prostredie zvládli a dievčatá toto prostredie zvládli 
perfektne. Na druhej strane nás perfektne. Na druhej strane nás 
čaká veľa práce, lebo máme na čom čaká veľa práce, lebo máme na čom 
stavať a musíme tvrdo pracovať.“stavať a musíme tvrdo pracovať.“

Michaela Kánová, smečiarka Michaela Kánová, smečiarka 
Slovensko U17: „Turnaj bol náročný Slovensko U17: „Turnaj bol náročný 
po fyzickej stránke. Nie je ľahké hrať po fyzickej stránke. Nie je ľahké hrať 
dva dni po sebe dva zápasy ráno  dva dni po sebe dva zápasy ráno  
a večer. Na konci už trošku dochá-a večer. Na konci už trošku dochá-
dzali sily, ale zápas proti Cypru sme dzali sily, ale zápas proti Cypru sme 
vyhrali. Mrzia ma niektoré zápasy, vyhrali. Mrzia ma niektoré zápasy, 
ktoré sme mohli zvládnuť lepšie.“ktoré sme mohli zvládnuť lepšie.“

CELKOVÉ PORADIE: CELKOVÉ PORADIE: 1. Chorvátsko 1. Chorvátsko 
– priamy postup na ME, 2. Slovinsko, – priamy postup na ME, 2. Slovinsko, 
3. Česko, 4. Fínsko, 5. Rakúsko, 6. Iz - 3. Česko, 4. Fínsko, 5. Rakúsko, 6. Iz - 
rael, rael, 7. SLOVENSKO7. SLOVENSKO, 8. Cyprus., 8. Cyprus.

Zdroj: svf.sk,  Zdroj: svf.sk,  
foto: Slavomír Flimmel foto: Slavomír Flimmel 

Chorvátky zvíťazili na turnaji MEVZA v Púchove
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Futbal

Futbalový klub MŠK Púchov odštar-Futbalový klub MŠK Púchov odštar-
toval v pondelok 9. januára zimnú toval v pondelok 9. januára zimnú 
prípravu na jarnú časť druhej ligy  prípravu na jarnú časť druhej ligy  
v športovom komplexe sTC Púchov. v športovom komplexe sTC Púchov. 
Trénerovi MŠK Vladimírovi Cifraničo-Trénerovi MŠK Vladimírovi Cifraničo-
vi sa hlásil na úvodnom zraze takmer vi sa hlásil na úvodnom zraze takmer 
kompletný káder z jesennej časti. kompletný káder z jesennej časti. 
MŠK Púchov sa bude na jarnú časť MŠK Púchov sa bude na jarnú časť 
pripravovať v domácich podmien-pripravovať v domácich podmien-
kach na umelej tráve a krytej umelej kach na umelej tráve a krytej umelej 
tráve športového centra sTC. V pláne tráve športového centra sTC. V pláne 
je päť prípravných stretnutí z toho tri je päť prípravných stretnutí z toho tri 
s českými mužstvami.s českými mužstvami.

Z úvodu roka prišli aj prvé pohyby Z úvodu roka prišli aj prvé pohyby 
v našom kádri. Klub ukončil spolu-v našom kádri. Klub ukončil spolu-
prácu s krídeľníkom Erikom Puche-prácu s krídeľníkom Erikom Puche-
ľom a stredovým hráčom Jakubom ľom a stredovým hráčom Jakubom 
Valíkom. Obom hráčom ďakujeme Valíkom. Obom hráčom ďakujeme 
za spoluprácu a prajeme im v ďalšej za spoluprácu a prajeme im v ďalšej 
kariére všetko dobré. Do nášho kariére všetko dobré. Do nášho 
klubu prichádza na polročné hosťo-klubu prichádza na polročné hosťo-
vanie útočník s ligovými skúsenos-vanie útočník s ligovými skúsenos-

ťami z AS Trenčín - Lukáš Letenay. ťami z AS Trenčín - Lukáš Letenay. 
Lukáš nastúpil za náš v klub v rámci Lukáš nastúpil za náš v klub v rámci 
striedavého štartu na jeseň v dvoch striedavého štartu na jeseň v dvoch 
ligových zápasoch a v jarnej časti ligových zápasoch a v jarnej časti 

bude pevnou súčasťou kádra, čo bude pevnou súčasťou kádra, čo 
určite prinesie dobrú konkurenciu určite prinesie dobrú konkurenciu 
do nášho útoku.do nášho útoku.

Ďalším hráčom, ktorý je u nás na Ďalším hráčom, ktorý je u nás na 

skúške je odchovanec FC Zlín, defen-skúške je odchovanec FC Zlín, defen-
zívny hráč Radim Pobořil. Vedenie zívny hráč Radim Pobořil. Vedenie 
klubu pracuje aj na ďalších posilách, klubu pracuje aj na ďalších posilách, 
ktoré by sa mali pripojiť ku kádru  ktoré by sa mali pripojiť ku kádru  
v priebehu budúceho týždňa. Cie-v priebehu budúceho týždňa. Cie-
ľom klubu do jarnej časti je posun  ľom klubu do jarnej časti je posun  
v tabuľke druhej ligy na vyššie prieč-v tabuľke druhej ligy na vyššie prieč-
ky.ky.

Zoznam prípravných zápasov do Zoznam prípravných zápasov do 
štartu jarnej časti:štartu jarnej časti:

21.1. sobota 11:00 ŠKF Sereď – MŠK 21.1. sobota 11:00 ŠKF Sereď – MŠK 
PúchovPúchov

28.1. sobota 12:00 ČSK Uherský 28.1. sobota 12:00 ČSK Uherský 
Brod – MŠK Púchov Brod – MŠK Púchov 

04.2. sobota 11:00* FC Viktoria 04.2. sobota 11:00* FC Viktoria 
Otrokovice - MŠK PúchovOtrokovice - MŠK Púchov

11.2. sobota 11:00* FK Třinec – MŠK 11.2. sobota 11:00* FK Třinec – MŠK 
PúchovPúchov

18.2. sobota 11:00* FK Častkovce – 18.2. sobota 11:00* FK Častkovce – 
MŠK PúchovMŠK Púchov

(*čas zápasu sa ešte môže zmeniť)(*čas zápasu sa ešte môže zmeniť)
MŠK, foto: Slavomír FlimmelMŠK, foto: Slavomír Flimmel

MŠK odštartoval zimnú prípravu v plnom zložení

Na sviatok Troch kráľov 6.1.2023 Na sviatok Troch kráľov 6.1.2023 
sa vo futbalovej hale STC usku-sa vo futbalovej hale STC usku-
točnil futbalový turnaj veteránov  točnil futbalový turnaj veteránov  
s prívlastkom medzinárodný za účas-s prívlastkom medzinárodný za účas-
ti troch klubov Starí páni Púchov aj ti troch klubov Starí páni Púchov aj 
s hosťujúcimi z Považskej Bystrice  s hosťujúcimi z Považskej Bystrice  

a Dubnice, Old Boys Bratislava a Old a Dubnice, Old Boys Bratislava a Old 
Boys Bojszowy z Poľska. Odohra-Boys Bojszowy z Poľska. Odohra-
li sa tri vzájomné zápasy účast-li sa tri vzájomné zápasy účast-
níkov, v ktorých hráčom rokmi níkov, v ktorých hráčom rokmi 
„redukovaná rýchlosť, či nízka hmot-„redukovaná rýchlosť, či nízka hmot-
nosť“ nič neubrali z futbalového kumštu  nosť“ nič neubrali z futbalového kumštu  

a potešili aj skvelé výkony brankárov, a potešili aj skvelé výkony brankárov, 
samozrejme nechýbala ani klasická samozrejme nechýbala ani klasická 
nespokojnosť s výkonom rozhodcu nespokojnosť s výkonom rozhodcu 
a nechýbala, ani síce skromná, ale a nechýbala, ani síce skromná, ale 
vďačná divácka podpora z tribúny .vďačná divácka podpora z tribúny .

Výkony hráčov boli podobné tým Výkony hráčov boli podobné tým 

spred viacerých rokov, samozrejme  spred viacerých rokov, samozrejme  
s výhodou menšieho ihriska s výhodou menšieho ihriska 
(50x30m) v hale a kratšieho hracieho (50x30m) v hale a kratšieho hracieho 
času (2x20minút)... Aj keď v tomto času (2x20minút)... Aj keď v tomto 
turnaji poradie tímov nie je až také turnaji poradie tímov nie je až také 
podstatné: prvý skončil Púchov, podstatné: prvý skončil Púchov, 
ktorý vyhral obe stretnutia (s BA 7:2, ktorý vyhral obe stretnutia (s BA 7:2, 
s PL 8:2), druhý skončil bratislavský s PL 8:2), druhý skončil bratislavský 
tím s jedným víťazstvom (s PL 5:4) tím s jedným víťazstvom (s PL 5:4) 
a tretí bol poľský tím bez bodu. Za a tretí bol poľský tím bez bodu. Za 
organizačné zabezpečenie turnaja organizačné zabezpečenie turnaja 
patrí vďaka p. Stanislavovi Solíko-patrí vďaka p. Stanislavovi Solíko-
vi. Trofej turnaja „Putovnú nohu“ vi. Trofej turnaja „Putovnú nohu“ 
pre najlepšieho strelca dostal Robo pre najlepšieho strelca dostal Robo 
Demjan.Demjan.

Okrem futbalových zápolení bol Okrem futbalových zápolení bol 
dostatok času aj na priateľské rozho-dostatok času aj na priateľské rozho-
vory plné spomienok... A záver? vory plné spomienok... A záver? 
Všetci sa zhodli na tom, že táto tradí-Všetci sa zhodli na tom, že táto tradí-
cia bude pokračovať a tešia sa, že  cia bude pokračovať a tešia sa, že  
o rok sa stretnú znova.        o rok sa stretnú znova.        P. Melišík P. Melišík 

Futbalový turnaj veteránov...

V nedeľu 8.1. sa konali zahraničné V nedeľu 8.1. sa konali zahraničné 
preteky s hojnou účasťou bežcov preteky s hojnou účasťou bežcov 
zo Slovenska - La Corsa della Bora  zo Slovenska - La Corsa della Bora  
v Taliansku a Slovinsku. Na obľú-v Taliansku a Slovinsku. Na obľú-
benej trase S1 TRAIL sa im podarilo benej trase S1 TRAIL sa im podarilo 
dosiahnuť veľmi pekné výsledky.dosiahnuť veľmi pekné výsledky.

Lenka Hiklová z Púchova zvíťazi-Lenka Hiklová z Púchova zvíťazi-
la na trase S1 TRAIL 58 KM s časom la na trase S1 TRAIL 58 KM s časom 
06:04:38.06:04:38. Gratulujeme! Na rovnakej  Gratulujeme! Na rovnakej 
trati bežali aj Jana Viktória Kováči-trati bežali aj Jana Viktória Kováči-
ková (09:32:06 - 40. miesto ženy)  ková (09:32:06 - 40. miesto ženy)  
a Emília Puhová (09:34:02 - 41. a Emília Puhová (09:34:02 - 41. 
miesto ženy).miesto ženy).

Medzi mužmi bol zo Slovákov na Medzi mužmi bol zo Slovákov na 
trase S1 TRAIL 58 KM najrýchlej-trase S1 TRAIL 58 KM najrýchlej-

ší Pavol Porubčan, ktorý dobehol  ší Pavol Porubčan, ktorý dobehol  
s časom 05:56:22 na siedmej prieč-s časom 05:56:22 na siedmej prieč-
ke, tesne pred Maťom Hudákom ke, tesne pred Maťom Hudákom 
(8. miesto, 05:57:18). Do top 10 sa (8. miesto, 05:57:18). Do top 10 sa 
dostal aj Ľuboš Gelčinský, ktorý si  dostal aj Ľuboš Gelčinský, ktorý si  
s trasou poradil rovnako za 05:57:18! s trasou poradil rovnako za 05:57:18! 
Ján Šicko absolvoval S1 TRAIL za Ján Šicko absolvoval S1 TRAIL za 
06:58:30 (31. miesto), Peter Hložka 06:58:30 (31. miesto), Peter Hložka 
za 07:16:35 (40. miesto), Dano Blon-za 07:16:35 (40. miesto), Dano Blon-
ski za 08:13:06 (86. miesto), Adam ski za 08:13:06 (86. miesto), Adam 
Hložný za 08:44:35 (107. miesto).Hložný za 08:44:35 (107. miesto).

Na 29 km dlhej trase URBAN TRAIL Na 29 km dlhej trase URBAN TRAIL 
štartoval Dávid Puha, jeho výsledný štartoval Dávid Puha, jeho výsledný 
čas je 04:02:52.čas je 04:02:52.

Zdroj: Slovak Ultra Trail, foto: FBZdroj: Slovak Ultra Trail, foto: FB

Lenka Hiklová zvíťazila na La Corsa della Bora
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Plávanie

Na záver roka nás veľmi potešilo Na záver roka nás veľmi potešilo 
fantastické prvé miesto púchovské-fantastické prvé miesto púchovské-
ho plavca ho plavca Tymona HantákaTymona Hantáka z podu- z podu-
jatia organizovaného Slovenskou jatia organizovaného Slovenskou 
plaveckou federáciou „FPD Sloven-plaveckou federáciou „FPD Sloven-
ský pohár žiakov a FPD Slovenský ský pohár žiakov a FPD Slovenský 
pohár žiakov plaveckých nádejí pohár žiakov plaveckých nádejí 
2022“.2022“.

Táto súťaž prebieha v štyroch Táto súťaž prebieha v štyroch 
kolách po celý rok, pričom do záve-kolách po celý rok, pričom do záve-
rečného hodnotenia sa spočítava-rečného hodnotenia sa spočítava-
jú tri najlepšie bodové výkony zo jú tri najlepšie bodové výkony zo 
4 zaplávaných disciplín. Tymon vo 4 zaplávaných disciplín. Tymon vo 
svojom ročníku narodenia 2013 svojom ročníku narodenia 2013 
vyhral tento pohár s takmer 40 vyhral tento pohár s takmer 40 

bodovým náskokom.bodovým náskokom.
Okrem tohto vynikajúceho výsled-Okrem tohto vynikajúceho výsled-

ku si vyplával na neoficiálnych ku si vyplával na neoficiálnych 
Majstrovstvách Slovenska (keďže Majstrovstvách Slovenska (keďže 
jeho ročník narodenia si ešte rok jeho ročník narodenia si ešte rok 
musí na oficiálne počkať) 6 víťaz-musí na oficiálne počkať) 6 víťaz-
stiev, teda šesťkrát sa postavil na stiev, teda šesťkrát sa postavil na 
zlatý stupienok víťaza, prekonal  zlatý stupienok víťaza, prekonal  
5 osobných rekordov a v neposled-5 osobných rekordov a v neposled-
nom rade prekonal Rekord Memo-nom rade prekonal Rekord Memo-
riálu Jozefa Baláža 9. roč. časom riálu Jozefa Baláža 9. roč. časom 
1:28.58 s. na 100 metrov znak.1:28.58 s. na 100 metrov znak.

Tymonovi patrí veľká gratulácia!Tymonovi patrí veľká gratulácia!

Dana Strelčíková, trénerkaDana Strelčíková, trénerka

V Púchove nám rastie ďalší plavecký talent

V dňoch 16. – 18.12.2022 sa v 25 V dňoch 16. – 18.12.2022 sa v 25 
metrovom bazéne X-Bionic Sphe-metrovom bazéne X-Bionic Sphe-
re Šamorín za účasti 338 plavcov re Šamorín za účasti 338 plavcov 
z 50-tich klubov uskutočnili M z 50-tich klubov uskutočnili M 
SR v plávaní v kategóriách Open  SR v plávaní v kategóriách Open  
a junior. Preteky prebiehali v dvoch a junior. Preteky prebiehali v dvoch 
poldňoch, pričom v doobedňajších poldňoch, pričom v doobedňajších 
rozplavbách sa automaticky vyhla-rozplavbách sa automaticky vyhla-

sovali umiestnenia juniorov, a v pod - sovali umiestnenia juniorov, a v pod - 
večerných finále A, B sa plávalo v ka - večerných finále A, B sa plávalo v ka - 
tegórii Open. Zúčastnili sa ich aj štyri tegórii Open. Zúčastnili sa ich aj štyri 
púchovské plavkyne, zverenkyne púchovské plavkyne, zverenkyne 
trénerov Dany Strelčíkovej a Petra trénerov Dany Strelčíkovej a Petra 
Bílika, pre ktoré to bolo veľmi nároč-Bílika, pre ktoré to bolo veľmi nároč-
né podujatie, keďže takmer všetky né podujatie, keďže takmer všetky 
vždy postúpili do večerného finále vždy postúpili do večerného finále 

a počet štartov za tri dni sa im skoro a počet štartov za tri dni sa im skoro 
zdvojnásobil. zdvojnásobil. 

Lea Kmošenová Lea Kmošenová v kategórii OPEN v kategórii OPEN 
sa vo všetkých svojich disciplínach sa vo všetkých svojich disciplínach 
prebojovala do finále a svojimi prebojovala do finále a svojimi 
výkonmi potvrdila, že stále patrí ku výkonmi potvrdila, že stále patrí ku 
slovenskej špičke. Získala striebro  slovenskej špičke. Získala striebro  
v disciplíne 200 metrov voľný spô - v disciplíne 200 metrov voľný spô - 
sob, na 100m vs 5. miesto, 100m sob, na 100m vs 5. miesto, 100m 
motýlik 7. miesto, 200m motýlik motýlik 7. miesto, 200m motýlik 
8.miesto, 50m vs 10. miesto. Zároveň 8.miesto, 50m vs 10. miesto. Zároveň 
si zaplávala 6 osobných rekordov  si zaplávala 6 osobných rekordov  
a prekonala 3 púchovské rekordy.a prekonala 3 púchovské rekordy.

Karin ŠmigurováKarin Šmigurová v kategórii  v kategórii 
juniorky r.n. 2005 -2006 sa dvakrát juniorky r.n. 2005 -2006 sa dvakrát 
postavila na bronzový stupienok postavila na bronzový stupienok 
v disciplínach 200m prsia a 200m v disciplínach 200m prsia a 200m 
polohové preteky. Na 100m prsia polohové preteky. Na 100m prsia 
obsadila 4. miesto, 50m prsia 5. obsadila 4. miesto, 50m prsia 5. 
miesto a na 100m polohové preteky miesto a na 100m polohové preteky 
skončila ôsma. Nezabudla k tomu skončila ôsma. Nezabudla k tomu 
pripojiť aj dva osobáky a trojnásob-pripojiť aj dva osobáky a trojnásob-
nú účasť vo finále.nú účasť vo finále.

Natália StrašíkováNatália Strašíková v kategórii  v kategórii 

juniorky r.n. 2007 – 2008 si odnies-juniorky r.n. 2007 – 2008 si odnies-
la bronzovú medailu z 200m prsia, la bronzovú medailu z 200m prsia, 
5. miesto na 200m motýlik, šiesta 5. miesto na 200m motýlik, šiesta 
bola na 50m prsia a siedme miesto bola na 50m prsia a siedme miesto 
obsadila na 400m polohové preteky. obsadila na 400m polohové preteky. 
Zároveň sa môže pochváliť štyrmi Zároveň sa môže pochváliť štyrmi 
osobnými rekordami a dvoma štar-osobnými rekordami a dvoma štar-
tami vo finále.tami vo finále.

Adriana CenigováAdriana Cenigová kategória  kategória 
juniorky 2005 – 2006 aj napriek juniorky 2005 – 2006 aj napriek 
tomu, že kvôli chorobe nemoh-tomu, že kvôli chorobe nemoh-
la absolvovať posledné tréningy la absolvovať posledné tréningy 
pred pretekmi obsadila 9. miesto  pred pretekmi obsadila 9. miesto  
v disciplíne 50m prsia.v disciplíne 50m prsia.

Dievčatám ako aj trénerom patrí Dievčatám ako aj trénerom patrí 
veľká gratulácia a v novom roku veľa veľká gratulácia a v novom roku veľa 
chuti do tvrdého tréningu!chuti do tvrdého tréningu!

Zároveň by som sa chcela poďako-Zároveň by som sa chcela poďako-
vať predsedovi PK Ivanovi Hyžákovi, vať predsedovi PK Ivanovi Hyžákovi, 
svojim kolegom trénerom, rodičom svojim kolegom trénerom, rodičom 
našich plavcov a všetkým, ktorí nám našich plavcov a všetkým, ktorí nám 
držali palce a podporovali nás v roku držali palce a podporovali nás v roku 
2022!2022!

Dana Strelčíková, trénerkaDana Strelčíková, trénerka

Koniec roka 2022 patril majstrovstvám Slovenska

2. hokejová liga muži2. hokejová liga muži

Skupina A po skončení základ-Skupina A po skončení základ-
nej časti:nej časti:

1. HKM Rimavská Sobota 1. HKM Rimavská Sobota 
2. HO HAMIKOVO 2. HO HAMIKOVO 
3. HK Delikateso Bratislava 3. HK Delikateso Bratislava 
4. HK Iskra Partizánske 4. HK Iskra Partizánske 
5. MŠK Púchov 5. MŠK Púchov 
6. Hockey club Dukla Senica 6. Hockey club Dukla Senica 
7. HK Detva 7. HK Detva 
Po skončení základnej časti v se -Po skončení základnej časti v se -

demčlennej skupine A, kde odohral demčlennej skupine A, kde odohral 
každý s každým dva zápasy, sa hoke-každý s každým dva zápasy, sa hoke-

jisti MŠK Púchov ocitli v nadstavbo-jisti MŠK Púchov ocitli v nadstavbo-
vej časti v regionálnej skupine D. vej časti v regionálnej skupine D. 
Do skupiny D si družstvá preniesli Do skupiny D si družstvá preniesli 
body a skóre dosiahnuté v skupine body a skóre dosiahnuté v skupine 
A s postupujúcimi súpermi zo svojej A s postupujúcimi súpermi zo svojej 
skupiny po základnej časti. skupiny po základnej časti. 

V sobotu 14.1.2023 hokejisti MŠK V sobotu 14.1.2023 hokejisti MŠK 
Púchov odohrali doma úspešný zá- Púchov odohrali doma úspešný zá- 
pas s HO Hanuliakovo. Zápas skončil pas s HO Hanuliakovo. Zápas skončil 
5:0 (4:0, 1:0, 0:0). Pred 205 platiacimi 5:0 (4:0, 1:0, 0:0). Pred 205 platiacimi 
divákmi skórovali: Zúbek (2x), Šedi-divákmi skórovali: Zúbek (2x), Šedi-
vý, Hrušík a Minárik. V strelách na vý, Hrušík a Minárik. V strelách na 
bránu Púchov prevalcoval súpera  bránu Púchov prevalcoval súpera  
v pomere 55:19.v pomere 55:19.

Tabuľka nadstavbovej časti re  - Tabuľka nadstavbovej časti re  - 
gionálnej sk. D gionálnej sk. D 

1. Delikateso       7 7 0 0 0  39:13  211. Delikateso       7 7 0 0 0  39:13  21

2. Púchov            7 5 0 0 2 42:23 152. Púchov            7 5 0 0 2 42:23 15

3. Hamuliakovo  7 1 0 0 6 17:38    33. Hamuliakovo  7 1 0 0 6 17:38    3

4. Partizánske     7 1 0 0 6  16:40    34. Partizánske     7 1 0 0 6  16:40    3

Najbližšiu sobotu (21.1.) hoke-Najbližšiu sobotu (21.1.) hoke-
jisti MŠK Púchov hrajú vonku s HK jisti MŠK Púchov hrajú vonku s HK 
Delikateso na ZŠ Vladimíra Dzurilu  Delikateso na ZŠ Vladimíra Dzurilu  
v Bratislave.v Bratislave.

Zdroj: hockeyslovakia.skZdroj: hockeyslovakia.sk

Hokejisti MŠK Púchov porazili Hanuliakovo

Hokej
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SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 15.1.2022 uplynie už Dňa 15.1.2022 uplynie už 
9 rokov, čo nás opustila 9 rokov, čo nás opustila 
Anna CrkoňováAnna Crkoňová. Kto ste . Kto ste 
ju poznali, spomeňte si ju poznali, spomeňte si 
na ňu v  tichej modlitbe. na ňu v  tichej modlitbe. 
S láskou spomína manžel, S láskou spomína manžel, 
dcéra, syn, vnúčence a os-dcéra, syn, vnúčence a os-
tatná rodina.tatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„S tichou spomienkou „S tichou spomienkou 
ku hrobu chodíme, pri ku hrobu chodíme, pri 
plameni sviečok na Teba plameni sviečok na Teba 
myslíme. Osud Ti nedo-myslíme. Osud Ti nedo-
prial s nami dlhšie byť, no  prial s nami dlhšie byť, no  
v našich srdciach budeš v našich srdciach budeš 
navždy žiť.“ Dňa 30.1. si navždy žiť.“ Dňa 30.1. si 
pripomíname 2. výročie pripomíname 2. výročie 
úmrtia nášho otca úmrtia nášho otca Ing. Ing. 
Štefana NovosádaŠtefana Novosáda. S láskou a úctou spomínajú . S láskou a úctou spomínajú 
synovia Štefan a Emil s rodinami.synovia Štefan a Emil s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Čas nelieči bolesť ani rany, „Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme milovali.“ Dňa ktorých sme milovali.“ Dňa 
7.1.2023 sme si pripome-7.1.2023 sme si pripome-
nuli 1. smutné výročie, čo nuli 1. smutné výročie, čo 
nás navždy opustil manžel, nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko a brat otec, dedko a brat Vialiam Vialiam 
KrškoKrško. Kto ste ho poznali, . Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu snami venujte mu spolu snami 
tichú spomienku. Smútiaca rodina.tichú spomienku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 19.1. uplynie 6 rokov, Dňa 19.1. uplynie 6 rokov, 
čo nás navždy opustila čo nás navždy opustila 
naša mama, manžel-naša mama, manžel-
ka, babka a  prababička  ka, babka a  prababička  
Jolanka ŠkvarnováJolanka Škvarnová, rod. , rod. 
Bistáková. S  láskou a  úc-Bistáková. S  láskou a  úc-
tou spomína celá rodina. tou spomína celá rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.jej tichú spomienku.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Začiatkom roka sme si Začiatkom roka sme si 
pripomenuli štvrté smut-pripomenuli štvrté smut-
né výročie, kedy nás né výročie, kedy nás 
opustil náš drahý manžel, opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a  pradedko  otec, dedko a  pradedko  
Miroslav LakoMiroslav Lako. Ak ste ho . Ak ste ho 
poznali, venujte mu, prosím,  poznali, venujte mu, prosím,  
tichú spomienku. S  láskou tichú spomienku. S  láskou 
spomína celá rodina.spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Čím bol si nám, vie len „Čím bol si nám, vie len 
ten, kto stráca.“ Dňa 17. ten, kto stráca.“ Dňa 17. 
januára uplynie 5 rokov, januára uplynie 5 rokov, 
čo nás opustil manžel, čo nás opustil manžel, 
otec, dedko a pradedko otec, dedko a pradedko 
Ing.Ing.  Rudolf ČvirikRudolf Čvirik. Ďa-. Ďa-
kujeme za tichu spomien-kujeme za tichu spomien-
ku všetkým, ktorí naňho   ku všetkým, ktorí naňho   
nezabudli. S láskou spomí-nezabudli. S láskou spomí-
na manželka Vierka, dcéra, syn a vnuk s rodinkou.na manželka Vierka, dcéra, syn a vnuk s rodinkou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Už len kyticu kvetov a ho-„Už len kyticu kvetov a ho-
riace sviečky na hrob Ti riace sviečky na hrob Ti 
môžeme dať a  vo svojom môžeme dať a  vo svojom 
srdci si Ťa navždy zacho-srdci si Ťa navždy zacho-
vať.“ Dňa 13.1. bol presne vať.“ Dňa 13.1. bol presne 
rok, čo nás navždy opus-rok, čo nás navždy opus-
tila naša drahá manželka, tila naša drahá manželka, 
mama a  babka mama a  babka Marcela Marcela 
JakubíkováJakubíková z  Púchova.  z  Púchova. 
Kto ste ju poznali a mali ju radi, venujte jej tichú Kto ste ju poznali a mali ju radi, venujte jej tichú 
spomienku spolu s nami.spomienku spolu s nami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Ťažko je nespomínať, keď „Ťažko je nespomínať, keď 
slza v očiach stojí, ťažko je slza v očiach stojí, ťažko je 
zabudnúť, keď srdce stále zabudnúť, keď srdce stále 
bolí.“ Dňa 21.01.2023 si pri-bolí.“ Dňa 21.01.2023 si pri-
pomíname 10. výročie, čo pomíname 10. výročie, čo 
nás navždy opustila naša nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mama, milovaná manželka, mama, 
babka a dcéra babka a dcéra Eva Gašpár-Eva Gašpár-
ková,ková, rod. Galánková z No- rod. Galánková z No-
síc. S láskou spomína manžel Jaroslav, syn Roman  síc. S láskou spomína manžel Jaroslav, syn Roman  
a dcéra Andrea s rodinami a ostatná rodina.a dcéra Andrea s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 16.1.2023 by náš otec, Dňa 16.1.2023 by náš otec, 
dedko a pradedko dedko a pradedko Ernest Ernest 
PoliakPoliak oslávil 90. narode- oslávil 90. narode-
niny. „S láskou a smútkom niny. „S láskou a smútkom 
na Teba spomíname.“na Teba spomíname.“

SPOMIENKA SPOMIENKA 
V  týchto dňoch spomíname na rodičov V  týchto dňoch spomíname na rodičov Milana Milana 
Bartoša Bartoša aa Oľgu Bartošovú, Oľgu Bartošovú, čo sú roky v nebíč- čo sú roky v nebíč-
ku. S láskou na nich spomína 9 detí, celá rodina ku. S láskou na nich spomína 9 detí, celá rodina 

a najmladší syn Miloš a sestra Eva.a najmladší syn Miloš a sestra Eva.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Spite sladko svoj večný sen, v  spomienkach „Spite sladko svoj večný sen, v  spomienkach 
sme s Vami každý deň.“ Spomíname na svojich sme s Vami každý deň.“ Spomíname na svojich 
rodičov. Mamu rodičov. Mamu Zuzanu PobežalovúZuzanu Pobežalovú pri nedoži- pri nedoži-
tých 100 rokov a 30. výročí úmrtia. Otca tých 100 rokov a 30. výročí úmrtia. Otca Štefana  Štefana  
PobežalaPobežala pri nedožitých 96 rokov a  40. výročí  pri nedožitých 96 rokov a  40. výročí 
úmrtia z Hoštinej. S láskou na nich spomínajú syn úmrtia z Hoštinej. S láskou na nich spomínajú syn 

Ján s rodinou a dcéra Božena s rodinou.Ján s rodinou a dcéra Božena s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Čas rany zahojí, je len klamné zdanie. Dobili „Čas rany zahojí, je len klamné zdanie. Dobili 
srdcia a  utíchli kroky známe, zostala len cestič-srdcia a  utíchli kroky známe, zostala len cestič-
ka k hrobu a tiché spomínanie.“ Dňa 27.12.2022 ka k hrobu a tiché spomínanie.“ Dňa 27.12.2022 
sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho otca  sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho otca  
Štefana BačgoňaŠtefana Bačgoňa a 11.3.2023 si pripomenieme  a 11.3.2023 si pripomenieme 
14. výročie úmrtia mamy 14. výročie úmrtia mamy Anny Bačgoňovej Anny Bačgoňovej 
z  Kéblia. „Pane, daj im večné svetlo a  odmenu z  Kéblia. „Pane, daj im večné svetlo a  odmenu 
v nebi.“ S modlitbou na perách na vás spomínajú v nebi.“ S modlitbou na perách na vás spomínajú 

styri dcéry a traja synovia s rodinami.styri dcéry a traja synovia s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Len stopy Tvojej práce „Len stopy Tvojej práce 
a  lásky zostali, odišiel si a  lásky zostali, odišiel si 
rýchlo, niet Ťa medzi nami, rýchlo, niet Ťa medzi nami, 
ale v  našich srdciach stále ale v  našich srdciach stále 
žiješ spomienkami.“ Dňa žiješ spomienkami.“ Dňa 
4.1.2023 sme si pripome-4.1.2023 sme si pripome-
nuli smutný 2. rok, čo nás nuli smutný 2. rok, čo nás 
navždy opustil náš drahý navždy opustil náš drahý 
manžel a  otec manžel a  otec Peter IvorPeter Ivor. . 
S láskou a úctou spomína celá rodina.S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Odišiel si tíško, niet Ťa me-„Odišiel si tíško, niet Ťa me-
dzi nami. V našich srdciach dzi nami. V našich srdciach 
žiješ krásnymi spomien-žiješ krásnymi spomien-
kami.“ Dňa 10.1.2023 sme kami.“ Dňa 10.1.2023 sme 
si pripomenuli 23. výro-si pripomenuli 23. výro-
čie úmrtia čie úmrtia Jána PokojaJána Pokoja.  .  
S láskou a úctou spomínajú S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn s rodinou, manželka, syn s rodinou, 
dcéra a ostatná rodina.dcéra a ostatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 8.1.2023 sme si pripo-Dňa 8.1.2023 sme si pripo-
menuli 2. výročie úmrtia menuli 2. výročie úmrtia 
našej drahej, milovanej našej drahej, milovanej 
matky, babky a  prababky matky, babky a  prababky 
Heleny ChovanovejHeleny Chovanovej, rod. , rod. 
Zlatej. „Nech odpočíva Zlatej. „Nech odpočíva 
v  pokoji.“ S  láskou a  úc-v  pokoji.“ S  láskou a  úc-
tou spomínajú synovia tou spomínajú synovia 
Gabriel, Marián a  dcéra Gabriel, Marián a  dcéra 
Helena s rodinami.Helena s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Osud je krutý, nevráti, čo „Osud je krutý, nevráti, čo 
vzal. Zostali iba spomienky, vzal. Zostali iba spomienky, 
v srdci žiaľ. Už niet návratu v srdci žiaľ. Už niet návratu 
a ani nádeje, len  cestička  a ani nádeje, len  cestička  
k hrobu nás k tebe zavedie. k hrobu nás k tebe zavedie. 
Kytičku kvetov na hrob Ti Kytičku kvetov na hrob Ti 
môžem dať, spokojný spá-môžem dať, spokojný spá-
nok Ti priať a s  láskou spo-nok Ti priať a s  láskou spo-
mínať.“ Dňa 3.1.2022  sme si mínať.“ Dňa 3.1.2022  sme si 
pripomenuli šieste smutné výročie odvtedy, ako nás pripomenuli šieste smutné výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustil môj 19-ročný syn navždy opustil môj 19-ročný syn Matej HošmanMatej Hošman. . 
S láskou spomína mama,  dedko a babka Jurišovi.S láskou spomína mama,  dedko a babka Jurišovi.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Dni plynú ako tichej rie-„Dni plynú ako tichej rie-
ky prúd, len spomienky ky prúd, len spomienky 
v srdci nedajú zabudnúť. v srdci nedajú zabudnúť. 
Ťažko je vysloviť, čo v srd-Ťažko je vysloviť, čo v srd-
ci cítime, už sú to 3 roky, ci cítime, už sú to 3 roky, 
čo ku hrobu chodíme.“  čo ku hrobu chodíme.“  
Dňa 18.1.2023 si pripomí-Dňa 18.1.2023 si pripomí-
name tretie smutné výro-name tretie smutné výro-
čie, čo nás navždy opustil čie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, dedko a  pradedko  náš milovaný manžel, otec, dedko a  pradedko  
Jozef CíbikJozef Cíbik z Púchova. S láskou a úctou spomí- z Púchova. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéry Táňa a Jarka s rodinami  najú manželka, dcéry Táňa a Jarka s rodinami  
a celá ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte a celá ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.mu tichú spomienku.
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SPOMIENKA SPOMIENKA 
,,Ťažké je nespomínať, ,,Ťažké je nespomínať, 
keď v očiach slza stojí, ťaž-keď v očiach slza stojí, ťaž-
ko je zabudnúť, keď srdce ko je zabudnúť, keď srdce 
stále bolí.” Dňa 21. januára stále bolí.” Dňa 21. januára 
si pripomenieme 1 rok, čo si pripomenieme 1 rok, čo 
nás navždy opustila naša nás navždy opustila naša 
milovaná milovaná Iveta Janišová,Iveta Janišová,  
rod. Macúšiková z Púcho-rod. Macúšiková z Púcho-
va. Prosím, uctite si s nami va. Prosím, uctite si s nami 
jej pamiatku minútou ticha. S láskou spomína jej pamiatku minútou ticha. S láskou spomína 
milujúci manžel, deti, vnúčatá, súrodenci, zvy-milujúci manžel, deti, vnúčatá, súrodenci, zvy-
šok rodiny a známi.šok rodiny a známi.

BLAHOŽELANIEBLAHOŽELANIE  
Dňa 18.1.2023 Dňa 18.1.2023 Christian-Christian-
ko Loduhako Loduha oslávi 5 rokov  oslávi 5 rokov 
a ja chcem do celého sveta a ja chcem do celého sveta 
vykričať, že tento úžasný vykričať, že tento úžasný 
chlapček, môj milovaný chlapček, môj milovaný 
vnúčik, je slniečkom môj-vnúčik, je slniečkom môj-
ho života. Že nemôžem byť ho života. Že nemôžem byť 
šťastnejšia, keď vidím, ako šťastnejšia, keď vidím, ako 
porazil ťažkú chorobu, ako porazil ťažkú chorobu, ako 
napreduje. Dúfam a  verím, že potvora choroba napreduje. Dúfam a  verím, že potvora choroba 
už vzala nohy na plecia a utiekla preč a že sa už už vzala nohy na plecia a utiekla preč a že sa už 
v takom ťažkom stave nikdy nevráti. Poklad môj, v takom ťažkom stave nikdy nevráti. Poklad môj, 
prajem Ti k  narodeninám z  celého srdca všetko prajem Ti k  narodeninám z  celého srdca všetko 
najlepšie, hlavne veľa, veľa zdravia, lásky, šťastia, najlepšie, hlavne veľa, veľa zdravia, lásky, šťastia, 
prajem Ti krásne detstvo, aby si bol ľuďmi milova-prajem Ti krásne detstvo, aby si bol ľuďmi milova-
ný. To ti praje Tvoja milujúca babka Gitka.ný. To ti praje Tvoja milujúca babka Gitka.

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, neziskovým Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, neziskovým 
organizáciám a skautom, ktorí nám pomáhali  organizáciám a skautom, ktorí nám pomáhali  
v predvianočnom období a aj stále pomáhajú v predvianočnom období a aj stále pomáhajú 
a želáme im zdravie, šťastný a spokojný život, a želáme im zdravie, šťastný a spokojný život, 
nech ich dobro je mnohonásobne odmenené. nech ich dobro je mnohonásobne odmenené. 

Richard a Filip Daniškovci.Richard a Filip Daniškovci.

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE: VIANOČNÝ VINŠVÝHERCOVIA SÚŤAŽE: VIANOČNÝ VINŠ
Janka krásnaJanka krásna

Barbora GašparkováBarbora Gašparková
Soňa Ž.Soňa Ž.

Výhercovia budú kontaktovaní osobne.Výhercovia budú kontaktovaní osobne.

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 SPOMIENKA 
„Snívaj tíško svoj večný sen, „Snívaj tíško svoj večný sen, 
modlíme sa za Teba každý modlíme sa za Teba každý 
deň.“ Dňa 13.1.2023 sme si deň.“ Dňa 13.1.2023 sme si 
pripomenuli 11. výročie, čo pripomenuli 11. výročie, čo 
nás navždy opustila naša nás navždy opustila naša 
drahá drahá Mgr. Beáta Kon-Mgr. Beáta Kon-
dákorovádákorová, rod. Loužecká. , rod. Loužecká. 
S  láskou a  úctou spomína S  láskou a  úctou spomína 
smútiaca rodina.smútiaca rodina.

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE  
Dňa 1.1.2023 nás navždy opustil náš drahý Dňa 1.1.2023 nás navždy opustil náš drahý Adolf Adolf 
Vlado Polónyi.Vlado Polónyi. Zo srdca ďakujeme všetkým za  Zo srdca ďakujeme všetkým za 
účasť na poslednej rozlúčke a za kvetinové dary. účasť na poslednej rozlúčke a za kvetinové dary. 
Poďakovanie za dôstojný obrad patrí pohrebnej Poďakovanie za dôstojný obrad patrí pohrebnej 
službe Advent a pánovi farárovi Mirkovi Bilčíkovi.službe Advent a pánovi farárovi Mirkovi Bilčíkovi.
Smútiaca rodina Masláková.Smútiaca rodina Masláková.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
So smútkom v  srdci si v  týchto dňoch pripomí-So smútkom v  srdci si v  týchto dňoch pripomí-
name 2. výročie, čo nás opustili naši milovaní ro-name 2. výročie, čo nás opustili naši milovaní ro-
dičia, dičia, Zuzana Zuzana aa Alojz Potoční Alojz Potoční. S  láskou na nich . S  láskou na nich 

myslia dcéra a syn s rodinami.myslia dcéra a syn s rodinami.

INZERTNÁ KANCELÁRIA JE INZERTNÁ KANCELÁRIA JE 
OTVORENÁ OTVORENÁ KAŽDÚ STREDU KAŽDÚ STREDU 

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.

Inzerciu a spomienky počas  
ostatných dní vybavíte emailom 

alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

DvojtýždenníkDvojtýždenník
Ročník: Ročník: XXIII., ISSN 1339-9411XXIII., ISSN 1339-9411
Vydavateľ: Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchovská kultúra, s.r.o., 
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01
IČO: IČO: 50 648 61650 648 616
Registrácia:Registrácia: MK SR – EV 4570/12 MK SR – EV 4570/12
Sídlo redakcie:Sídlo redakcie: Hoenningovo námestie č. 2002, Púchov 020 01 Hoenningovo námestie č. 2002, Púchov 020 01
Šéfredaktor: Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel, 0905 758 491,  RNDr. Slavomír Flimmel, 0905 758 491,  
flimmel@gmail.comflimmel@gmail.com
Inzercia:Inzercia:   Mgr. Paulína Luhová, 0905 750 121, +421 42 2852 408,  Mgr. Paulína Luhová, 0905 750 121, +421 42 2852 408, 
reklama@puchovskakultura.skreklama@puchovskakultura.sk
Tlač:Tlač: MAFRAPRINT Olomouc,   MAFRAPRINT Olomouc,  
Turyna Petr, +420 734 517 178Turyna Petr, +420 734 517 178
REDAČNÁ UZÁVIERKA pre inzerciu, spomienky, oznamy a nevyžia-REDAČNÁ UZÁVIERKA pre inzerciu, spomienky, oznamy a nevyžia-
dané príspevky je v stredu do 14:00 hod.dané príspevky je v stredu do 14:00 hod.

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície:
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb

organizačne začlenený pod Oddelenie školstva a sociálnych vecí
Náplň (druh) práce: poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri rieše-
ní problémov obyvateľov, žiadostí o opatrovateľskú službu prípadne o iné služby  
v rámci soc. oddelenia, poskytovanie podpory rodinám s deťmi v zložitej sociálnej si-
tuácii, spolupráca s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri aktivačnej činnosti po-
berateľov dávok v hmotnej núdzi a ako náhradný príjemca prídavku na dieťa, pomoc 
ľuďom bez domova a rodinám s deťmi bez prístrešia pri zabezpečovaní pomoci, spo-
lupráca so školami, orgánmi štátnej správy, občianskymi združeniami a inštitúciami 
činnými v sociálno-charitatívnej a zdravotníckej oblasti, samostatné spracovanie ma-
teriálov koncepčného charakteru, analýz a návrhov z oblasti sociálnej starostlivosti  
v meste, spolupráca na príprave materiálov v sociálnej problematike pre komisie, 
radu a zastupiteľstvo, vytváranie podmienok na prácu s komunitou, vyhodnocova-
nie komunitného plánu sociálnych služieb, vykonávanie ďalších úloh v rámci odde-
lenia sociálnych vecí.
Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna 
práca, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
platných právnych predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších platných právnych predpisov, zákon č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších platných právnych predpisov, prax vo ve-
rejnej správe alebo v sociálnej oblasti vítaná, vítané sú prax a skúsenosti so spraco-
vávaním rozpočtu v rozpočtovej organizácii a prehľad v sociálnej oblasti (sociálne 
služby), znalosť práce s PC (internet, Word, Excel) schopnosť pracovať v záťažových 
situá ciách, občianska a morálna bezúhonnosť, flexibilita, kreativita, komunikatív-
nosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, vodičský preukaz „B“ výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť, profesijný štruktúrovaný ži-
votopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní, čestné vyhlásenie o pravdi-
vosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, súhlas uchádzača na použitie 
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.
Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2023, resp. dohodou
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požadovanými 
dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Obsadenie pracovnej pozície Referent 
sociálnych vecí a sociálnych služieb organizačne začlenený pod Oddelenie školstva  
a sociálnych vecí - N E O T V Á R A Ť“ na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, 
Púchov 020 18 alebo osobne do podateľne Mestského úradu Púchov najneskôr do 
20.01.2023 do 14:00 hod.            MsÚ

Pozvánka VMČ č. 4
Pozývame obyvateľov mestskej časti č. 4 – Stred mesta, záujemcov o prácu  
a členstvo vo výbore mestskej časti na prvé stretnutie s poslancami tejto 
mestskej časti. 
V pondelok 23.1.2023 o 17.00 hod. v zasadačke MsÚ Púchov
Program: 
1. Voľby predsedu, podpredsedu, zapisovateľa a členov VMČ č. 4
2. Návrhy, požiadavky obyvateľov 
3. Rôzne 
Šťastný nový rok Vám želajú Vaši poslanci MČ č. 4 – Stred mesta:

Milada Stašík Vargová, Miroslav Kubičár, Marián Mišún 

SLUŽBY
• Akcia -20% do 31.3.2023 Renovácia starých dverí, zárubní, vstavaných skríň  
a kuchynských liniek. Tel. 0907 422 113.
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
INÉ
• Kúpim garáž v Púchove. Tel. číslo: 0907 412 036.
• Dňa 26.12. som v  blízkosti kostola stratila dioptrické okuliare. Poctivého 
nálezcu prosím o kontakt na 0915 433 650.
• Ponúkam klasickú a športovú masáž. 0910 820 487.
• 75-ročný dôchodca hľadá ženu na zoznámenie. Cítim sa osamelo, som vdovec, 
deti sú ďaleko a ja hľadám ženu z Púchova a okolia na spoločné trávenie času. 
Som nekonfliktný, domáckejší typ, rád sa zhováram, nie talianske vzťahy, 
som nábožensky založený, nefajčím a  pijem iba príležitostne. Nevadí mi ani 
postihnutie, ak je myseľ mladá.  0944 714 220.
• Predám 2-izbový byt na Mojmírovej ulici 1163/1 v Púchove. Pôvodný stav, 50 
m2, pivnica, na 7. poschodí. 0907 283 068, 0907 101 222, 0903 747 637.
• Vymením 3-izbový byt v osobnom vlastníctve na Námestí Slobody za 1- alebo 
2-izbový. Kontakt 0907788114.
• Stratil som zväzok kľúčov, aj od auta na čiernobielej šnúrke. Poctivého nálezcu 
odmením. 0904 803 505.
PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v okrese Púchov. Tel.: 0949707454.
• Hľadám prácu na 1 až 2 hod. denne. 0944 341 880.
• Hľadám prácu popri dôchodku. 0902 266 586.
• Hľadám prácu na rannú smenu ako upratovačka alebo ako pomocná sila do 
kuchyne. 0944 065 120.
• Hľadáme opatrovateľku pre zdravotné postihnutú pani 64 r. na invalidnom 
vozíku. Pomoc pri domácich prácach, nakupovanie, k lekárovi a podobne. 
Najlepšie z Púchova a blízkeho okolia. Prosím len vážny záujemca. Bližšie info 
osobne 0902 686 558, 0907 284 367.
• 44 r. žena z PU, hľadá prácu na ranné zmeny na 4 h denne. Mám zdravotné 
problémy s chrbticou a tlakom, poprosím prácu ako upratovačka v skorých 
ranných hodinách, upratať Vám byt, dom, atď. Poprosím súrne 0904 547 152. 
Ďakujem za každú serióznu ponuku. Pomôžte.
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8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Nestránkový deň 

8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
8:00 – 12:00  

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Tešíme sa na vás v pobočke 
na Moravskej ulici 1668

NOVÁ POBOČKAv Púchove

vszp.sk
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POSLEDNÁ ŠANCA POSLEDNÁ ŠANCA 
DO KONCA ROKADO KONCA ROKA
MULTIFOKÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁ -40%
ŠPECIÁLNE SKLÁ PRE ŠOFÉROV -40%

KVALITNÉ RÁMY UŽ OD 39 EUR
MERANIE ZRAKU OČNÝM ŠPECIALISTOM 

 OPTIKADROPTIK    DR.OPTIK_SK   0947 955 055  WWW.DROPTIC.SK   

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV


