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Konečne, po 2 rokoch, si opäť prídu na svoje Konečne, po 2 rokoch, si opäť prídu na svoje 
milovníci zábavy, plesov a maškarných bálov. milovníci zábavy, plesov a maškarných bálov. 
Fašiangy, obdobie, ktoré trvá od Troch Kráľov až Fašiangy, obdobie, ktoré trvá od Troch Kráľov až 
do polnoci pred škaredou Popolcovou stredou, do polnoci pred škaredou Popolcovou stredou, 
ktorá pripadla tento rok na 22. február. Potom ktorá pripadla tento rok na 22. február. Potom 
nasleduje 40-dňový pôst až do Veľkého piatku. nasleduje 40-dňový pôst až do Veľkého piatku. 
Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. 
Počas fašiangov prevláda bujará zábava, konajú Počas fašiangov prevláda bujará zábava, konajú 
sa svadby a zabíjačky, smažia šišky, či iné tradič-sa svadby a zabíjačky, smažia šišky, či iné tradič-
né dobroty. Známy herec Ján Werich s humorom né dobroty. Známy herec Ján Werich s humorom 
jemu povestným povedal: „Kto víno má a nepije, jemu povestným povedal: „Kto víno má a nepije, 
kto hrozno má a neje ho, kto ženu má a neboz-kto hrozno má a neje ho, kto ženu má a neboz-
ká ju, kto zábave sa vyhýba, na toho vezmete bič  ká ju, kto zábave sa vyhýba, na toho vezmete bič  
a „hůl“, to nie je človek, to je „vůl“.“ A tak, ak nejde-a „hůl“, to nie je človek, to je „vůl“.“ A tak, ak nejde-
te na žiadny ples alebo zábavu, môžete sa pripojiť te na žiadny ples alebo zábavu, môžete sa pripojiť 
k programu, ktorý pre Vás pripravila Púchovská k programu, ktorý pre Vás pripravila Púchovská 
kultúra a program si môžete pozrieť aj v tomto kultúra a program si môžete pozrieť aj v tomto 
vydaní Púchovských novín. vydaní Púchovských novín. 

Hoci nový rok začal len pred pár dňami, práce na Hoci nový rok začal len pred pár dňami, práce na 
schválených a rozbehnutých investičných akciách schválených a rozbehnutých investičných akciách 
nezaháľajú. Asi ste zaregistrovali dopravné obme-nezaháľajú. Asi ste zaregistrovali dopravné obme-
dzenia súvisiace s rekonštrukciou autobusovej dzenia súvisiace s rekonštrukciou autobusovej 
stanice v Púchove, pri železničnej stanici, ktoré stanice v Púchove, pri železničnej stanici, ktoré 
práce by mali trvať v rozsahu cca 4 mesiace. Počas práce by mali trvať v rozsahu cca 4 mesiace. Počas 
tejto doby bude obmedzená možnosť parkovať  tejto doby bude obmedzená možnosť parkovať  
v blízkosti tejto stanice, a tak žiadame o trpezli-v blízkosti tejto stanice, a tak žiadame o trpezli-
vosť. Momentálne čaká aj Považská vodárenská vosť. Momentálne čaká aj Považská vodárenská 
spoločnosť na vhodné počasie, ktoré im umož-spoločnosť na vhodné počasie, ktoré im umož-
ní začať so samotnou realizáciou budovania  ní začať so samotnou realizáciou budovania  
1. etapy vodovodu a kanalizácie v oblasti Potôč-1. etapy vodovodu a kanalizácie v oblasti Potôč-
ky, Samoty. Spustili sme verejné obstarávanie ky, Samoty. Spustili sme verejné obstarávanie 
na dodávateľa prác na budovanie mestských na dodávateľa prác na budovanie mestských 
jaslí, na výstavbu ktorého projektu mesto získa-jaslí, na výstavbu ktorého projektu mesto získa-
lo finančné prostriedky z eurofondov. Stavebný lo finančné prostriedky z eurofondov. Stavebný 
ruch je aj v stredoškolských inštitúciách, ktorých ruch je aj v stredoškolských inštitúciách, ktorých 
zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj.  zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj.  
V areáli Spojenej školy v Púchove na Kolonke sme V areáli Spojenej školy v Púchove na Kolonke sme 
symbolicky spolu s predsedom TSK Jaroslavom symbolicky spolu s predsedom TSK Jaroslavom 
Baškom, riaditeľkou SŠ Lenkou Jancikovou, kona-Baškom, riaditeľkou SŠ Lenkou Jancikovou, kona-
teľom Continental Matador Rubber, s.r.o. Ladisla-teľom Continental Matador Rubber, s.r.o. Ladisla-
vom Rosinom a zástupcom zhotoviteľa, zahájili vom Rosinom a zástupcom zhotoviteľa, zahájili 
výstavbu nových učební a dielní v rámci projektu výstavbu nových učební a dielní v rámci projektu 
“Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom “Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom 
priemysle SŠ Púchov”. Na púchovskom gymná-priemysle SŠ Púchov”. Na púchovskom gymná-
ziu sa zas konal pod taktovkou Trenčianskej župy  ziu sa zas konal pod taktovkou Trenčianskej župy  
a riaditeľa gymnázia Miroslava Kubičára kontrolný a riaditeľa gymnázia Miroslava Kubičára kontrolný 
deň v súvislosti s výstavbou prístavby novej telo-deň v súvislosti s výstavbou prístavby novej telo-
cvične, kde bol základný kameň výstavby pokle-cvične, kde bol základný kameň výstavby pokle-
paný ešte v októbri minulého roku. Pokiaľ všetko paný ešte v októbri minulého roku. Pokiaľ všetko 
pôjde tak ako má, tak oba projekty by mali byť pôjde tak ako má, tak oba projekty by mali byť 
stavebne hotové do konca júna tohto roka, aby stavebne hotové do konca júna tohto roka, aby 
začiatok nového školského roka mohli byť tieto začiatok nového školského roka mohli byť tieto 
objekty naplno využívané zo strany študentov. objekty naplno využívané zo strany študentov. 

Minulý piatok som sa zúčastnila slávnostné-Minulý piatok som sa zúčastnila slávnostné-
ho poklepania základného kameňa výstavby  ho poklepania základného kameňa výstavby  
5. úseku Vážskej cyklomagistrály. Súčasťou cyklo-5. úseku Vážskej cyklomagistrály. Súčasťou cyklo-
trasy bude aj lávka cez rieku Váh v celkovej dĺžke trasy bude aj lávka cez rieku Váh v celkovej dĺžke 
91,45 m. Cyklotrasa bude realizovaná medzi 91,45 m. Cyklotrasa bude realizovaná medzi 
obcou Ladce a mestom Púchov v rozsahu 12,25 obcou Ladce a mestom Púchov v rozsahu 12,25 
km. Projekt výstavby prebieha pod organizáciou km. Projekt výstavby prebieha pod organizáciou 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a realizáto-Trenčianskeho samosprávneho kraja a realizáto-
rom tejto výstavby je spoločnosť Strabag, s.r.o.  rom tejto výstavby je spoločnosť Strabag, s.r.o.  
O 305 dní by mali byť cyklotrasou prepojené O 305 dní by mali byť cyklotrasou prepojené 
Lednické Rovne, Púchov, Beluša, Ladce…, čo Lednické Rovne, Púchov, Beluša, Ladce…, čo 
bude prínosom pre celý náš Púchovský región. bude prínosom pre celý náš Púchovský región. 
Držíme päste, aby práce prebiehali v stanovenom Držíme päste, aby práce prebiehali v stanovenom 
harmonograme. harmonograme. 

V budove divadla ste mohli prísť na Vernisáž V budove divadla ste mohli prísť na Vernisáž 
“Dialóg so sklom”, na ktorej sme mohli vidieť “Dialóg so sklom”, na ktorej sme mohli vidieť 
nádherné práce Mgr. Petra Šipoša a Fakulty prie-nádherné práce Mgr. Petra Šipoša a Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove Trenčianskej myselných technológií v Púchove Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Bola univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Bola 
krásnou prehliadkou umeleckej tvorby a práce krásnou prehliadkou umeleckej tvorby a práce 
nielen so sklom. Výstava stále prebieha v budove nielen so sklom. Výstava stále prebieha v budove 
Divadla v Púchove a ste srdečne pozvaní.Divadla v Púchove a ste srdečne pozvaní.

V piatok, 27. januára sme si pripomenuli Medzi-V piatok, 27. januára sme si pripomenuli Medzi-
národný deň pamiatky obetí holokaustu. Je národný deň pamiatky obetí holokaustu. Je 
dôležité si neustále pripomínať udalosti spojené dôležité si neustále pripomínať udalosti spojené 
nielen s týmto dňom, kedy bol v roku 1945 oslo-nielen s týmto dňom, kedy bol v roku 1945 oslo-
bodený najväčší nacistický vyhladzovací tábor bodený najväčší nacistický vyhladzovací tábor 
Auschwitz - Birkenau, ale aj s hrôzami, ktoré muse-Auschwitz - Birkenau, ale aj s hrôzami, ktoré muse-
li prežiť obete holokaustu počas druhej svetovej li prežiť obete holokaustu počas druhej svetovej 
vojny. Poučme sa z minulosti a nedopusťme, aby vojny. Poučme sa z minulosti a nedopusťme, aby 
sa takéto zverstvá opakovali. sa takéto zverstvá opakovali. 

Ťažkú situáciu prežívame ako mesto nielen  Ťažkú situáciu prežívame ako mesto nielen  
v súvislosti s energetickou krízou, ktorá samozrej-v súvislosti s energetickou krízou, ktorá samozrej-
me zasiahla aj prevádzkovú činnosť mesta – školy, me zasiahla aj prevádzkovú činnosť mesta – školy, 
šport, kultúru, verejné služby, ale aj v súvislosti  šport, kultúru, verejné služby, ale aj v súvislosti  
s nekorektnými rozhodnutiami vlády a parlamen-s nekorektnými rozhodnutiami vlády a parlamen-
tu, ktorých zásahy spôsobili finančnú nestabilitu  tu, ktorých zásahy spôsobili finančnú nestabilitu  
a nepokoj aj na úrovni samospráv. Aj preto a nepokoj aj na úrovni samospráv. Aj preto 
sa mesto Púchov zapojilo do protestnej akcie sa mesto Púchov zapojilo do protestnej akcie 
„MESTÁM A OBCIAM ZHASÍNA NÁDEJ“. Z uvede-„MESTÁM A OBCIAM ZHASÍNA NÁDEJ“. Z uvede-
ného dôvodu mesto vyplo v pondelok 30.1.2023 ného dôvodu mesto vyplo v pondelok 30.1.2023 
medzi 19.00 – 19.30 hod. verejné osvetlenie  medzi 19.00 – 19.30 hod. verejné osvetlenie  
v centre mesta. Protestná iniciatíva samospráv v centre mesta. Protestná iniciatíva samospráv 
patriacich do ZMOS-u reaguje na mimoriadne patriacich do ZMOS-u reaguje na mimoriadne 
vážnu situáciu v samospráve, ktorá súvisí s ener-vážnu situáciu v samospráve, ktorá súvisí s ener-
getickou a ekonomickou krízou a ďalšími nega-getickou a ekonomickou krízou a ďalšími nega-

tívnymi dopadmi vládnych rozhodnutí. tívnymi dopadmi vládnych rozhodnutí. „Vážení „Vážení 
obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve 
„Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej 
dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 
hod. demonštratívne zhasneme časť verejného hod. demonštratívne zhasneme časť verejného 
osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s nerie-osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s nerie-
šením cien energií pre samosprávy má mimoriad-šením cien energií pre samosprávy má mimoriad-
ne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých ne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých 
našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne 
aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie 
sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí 
vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme 
je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“ je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“ (ZMOS)(ZMOS)

Nezabúdame na pomoc a stále pokračujeme  Nezabúdame na pomoc a stále pokračujeme  
v úspešne rozbehnutej potravinovej zbierke v úspešne rozbehnutej potravinovej zbierke 
Podeľ sa a pomôž, a vďaka Vašej solidárnosti Podeľ sa a pomôž, a vďaka Vašej solidárnosti 
každý týždeň obdarovávame trvanlivými potra-každý týždeň obdarovávame trvanlivými potra-
vinami tých, ktorí to najviac potrebujú. Zabez-vinami tých, ktorí to najviac potrebujú. Zabez-
pečili sme novoročné očkovanie pre občanov, pečili sme novoročné očkovanie pre občanov, 
ktorí o to prejavili záujem. Mládežníci a dobro-ktorí o to prejavili záujem. Mládežníci a dobro-
voľníci z púchovského CVČ Včielka stále zabez-voľníci z púchovského CVČ Včielka stále zabez-
pečujú nákupy potravín tým, ktorí to potrebujú pečujú nákupy potravín tým, ktorí to potrebujú 
v tomto ťažkom období a za to všetko im patrí v tomto ťažkom období a za to všetko im patrí 
veľké poďakovanie. Veľkým prínosom je aj trans-veľké poďakovanie. Veľkým prínosom je aj trans-
parentný účet mesta, z ktorého putujú peniažky parentný účet mesta, z ktorého putujú peniažky 
tým, ktorých pandémia i súčasná situácia najviac tým, ktorých pandémia i súčasná situácia najviac 
zasiahli, a som vďačná za každý príspevok, ktorý zasiahli, a som vďačná za každý príspevok, ktorý 
od Vás putuje na podporu tejto krásnej myšlien-od Vás putuje na podporu tejto krásnej myšlien-
ky. Žijeme náročnú dobu, ktorá si vyberá obete ky. Žijeme náročnú dobu, ktorá si vyberá obete 
na zhoršení medziľudských vzťahov. Čítala som, na zhoršení medziľudských vzťahov. Čítala som, 
že že „Každý z nás má svoj vlastný náklad, ktorý si „Každý z nás má svoj vlastný náklad, ktorý si 
so sebou životom nesie a veci, o ktorých nehovo-so sebou životom nesie a veci, o ktorých nehovo-
rí nahlas. No, byť láskavým a súcitným človekom rí nahlas. No, byť láskavým a súcitným človekom 
nás nikdy nezaťaží.“nás nikdy nezaťaží.“ Ďakujem za pomoc všetkým  Ďakujem za pomoc všetkým 
vám, ktorí napriek ťažkej situácii myslia na iných. vám, ktorí napriek ťažkej situácii myslia na iných. 
„Často hľadáme niečo veľkolepé, výnimočné, a pri„Často hľadáme niečo veľkolepé, výnimočné, a pri- - 
tom skutočná veľkosť spočíva v schopnosti naplniť tom skutočná veľkosť spočíva v schopnosti naplniť 
každodenný život jednoduchosťou.“ každodenný život jednoduchosťou.“ 

Prajem Vám, milí spoluobčania, príjemné a vese-Prajem Vám, milí spoluobčania, príjemné a vese-
lé prežitie fašiangových dní, ale aj veľa krásnych lé prežitie fašiangových dní, ale aj veľa krásnych 
dní, dní, „je to vo vašich rukách, aby ste urobili dnešný „je to vo vašich rukách, aby ste urobili dnešný 
deň tým najlepším dňom vo Vašom živote. Začnite deň tým najlepším dňom vo Vašom živote. Začnite 
výberom svojich myšlienok, výberom slov a činov. výberom svojich myšlienok, výberom slov a činov. 
Čo zasejete, budete žať...“ Čo zasejete, budete žať...“ 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Fašiangy v plnom prúde!
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V sobotu 21.1.2023 sa na území Slovenskej V sobotu 21.1.2023 sa na území Slovenskej 
republiky konalo Referendum 2023. Referen-republiky konalo Referendum 2023. Referen-
dum iniciovala strana SMER-SD a ďalšie opozičné dum iniciovala strana SMER-SD a ďalšie opozičné 
strany. Organizátori petície odovzdali 406.039 strany. Organizátori petície odovzdali 406.039 
podpisov, po prepočte platnosti ich bolo 381.960. podpisov, po prepočte platnosti ich bolo 381.960. 
Prezidentská kancelária petíciu za referendum Prezidentská kancelária petíciu za referendum 
prijala 24. augusta 2022. prijala 24. augusta 2022. 

Petícia za referendum pôvodne obsahovala dve Petícia za referendum pôvodne obsahovala dve 
otázky: 1. „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej otázky: 1. „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej 
republiky má bezodkladne podať demisiu?“, 2. republiky má bezodkladne podať demisiu?“, 2. 
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebné-„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebné-
ho obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je ho obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je 
možné uskutočniť referendom alebo uznesením možné uskutočniť referendom alebo uznesením 
Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou 
Ústavy Slovenskej republiky?“ Ústavný súd rozho-Ústavy Slovenskej republiky?“ Ústavný súd rozho-
dol 26. októbra 2022, že referendum bude môcť dol 26. októbra 2022, že referendum bude môcť 
obsahovať len druhú z uvedených petičných obsahovať len druhú z uvedených petičných 
otázok. Referendum vyhlásila prezidentka Zuzana otázok. Referendum vyhlásila prezidentka Zuzana 
Čaputová 3. novembra 2022. Čaputová 3. novembra 2022. 

Oficiálne výsledky referenda potvrdili v nedeľu Oficiálne výsledky referenda potvrdili v nedeľu 
ráno zástupcovia štatistického úradu a štátnej ráno zástupcovia štatistického úradu a štátnej 
volebnej komisie. Aby bolo referendum platné, volebnej komisie. Aby bolo referendum platné, 
musela by účasť prekonať 50% oprávnených voli-musela by účasť prekonať 50% oprávnených voli-
čov, to znamená viac ako 2,2 milióna ľudí. Zúčast-čov, to znamená viac ako 2,2 milióna ľudí. Zúčast-
nilo sa ho 1.193.198 ľudí, čím dosiahlo účasť nilo sa ho 1.193.198 ľudí, čím dosiahlo účasť 
27,25%, čo znamená, že bolo neplatné. Za „Áno“ 27,25%, čo znamená, že bolo neplatné. Za „Áno“ 
hlasovalo 97,51% voličov, za „Nie“ 1,54% a 0,93% hlasovalo 97,51% voličov, za „Nie“ 1,54% a 0,93% 
hlasov bolo neplatných. hlasov bolo neplatných. 

Najvyššia volebná účasť bola zaznamenaná Najvyššia volebná účasť bola zaznamenaná 
v Trenčianskom kraji (36,07%), ďalej nasledo-v Trenčianskom kraji (36,07%), ďalej nasledo-
val Žilinský kraj (33,68%) a Banskobystrický kraj val Žilinský kraj (33,68%) a Banskobystrický kraj 
(29,06%). Najnižšia účasť bola v Bratislavskom (29,06%). Najnižšia účasť bola v Bratislavskom 
kraji, kde sa zúčastnilo 21,31% voličov.kraji, kde sa zúčastnilo 21,31% voličov.

Celková účasť voličov v okrese Púchov tvorila Celková účasť voličov v okrese Púchov tvorila 
40,08 % voličov, čím sa okres Púchov zaradil na 4. 40,08 % voličov, čím sa okres Púchov zaradil na 4. 
miesto s najvyššou účasťou zo všetkých okresov miesto s najvyššou účasťou zo všetkých okresov 
na Slovensku. Viac prišlo hlasovať len v okresoch na Slovensku. Viac prišlo hlasovať len v okresoch 
Turčianske Teplice, Topoľčany a Kysucké Nové Turčianske Teplice, Topoľčany a Kysucké Nové 
Mesto. V meste Púchov prišlo hlasovať v referende Mesto. V meste Púchov prišlo hlasovať v referende 
36,20 %. Z počtu 14.088 voličov sa tak hlasovania 36,20 %. Z počtu 14.088 voličov sa tak hlasovania 
zúčastnilo 5.098 z nich.zúčastnilo 5.098 z nich.

Zdroj: MV SR, ŠÚ SR, MsÚ Púchov, Zdroj: MV SR, ŠÚ SR, MsÚ Púchov, 
 foto: Slavomír Flimmel foto: Slavomír Flimmel

Referendum bolo neplatné pre nízku účasť voličov
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Tak znie názov projektu v rámci Integrovaného Tak znie názov projektu v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu 2014-2020, regionálneho operačného programu 2014-2020, 
ktorý na Spojenej škole Púchov (I. Krasku), ktorej ktorý na Spojenej škole Púchov (I. Krasku), ktorej 
zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, 
prinesie modernizáciu učební a dielní, ktoré budú prinesie modernizáciu učební a dielní, ktoré budú 
vybavené novými modernými prístrojmi a zaria-vybavené novými modernými prístrojmi a zaria-
deniami za účelom skvalitnenia odbornej praxe deniami za účelom skvalitnenia odbornej praxe 
a výcviku. K budove C bude pristavený halový a výcviku. K budove C bude pristavený halový 
objekt s oceľovou nosnou skeletovou konštruk-objekt s oceľovou nosnou skeletovou konštruk-
ciou, ktorého základný stavebný kameň v stredu ciou, ktorého základný stavebný kameň v stredu 
18. januára 2023 spoločne poklepali predseda TSK 18. januára 2023 spoločne poklepali predseda TSK 
Jaroslav Baška, primátorka mesta a poslankyňa Jaroslav Baška, primátorka mesta a poslankyňa 
TSK Katarína Heneková, riaditeľka Spojenej školy TSK Katarína Heneková, riaditeľka Spojenej školy 
Púchov Lenka Jancíková a zástupca najväčšieho Púchov Lenka Jancíková a zástupca najväčšieho 
zamestnávateľa v regióne Continental Matador zamestnávateľa v regióne Continental Matador 
Rubber, s.r.o. Ladislav Rosina.Rubber, s.r.o. Ladislav Rosina.

 „Spojená škola v Púchove je jednou z 18 stred- „Spojená škola v Púchove je jednou z 18 stred-
ných škôl, ktorých projekt je podporený prostred-ných škôl, ktorých projekt je podporený prostred-
níctvom Integrovaného regionálneho operačného níctvom Integrovaného regionálneho operačného 
programu. Celková výška oprávnených výdavkov programu. Celková výška oprávnených výdavkov 
na modernizáciu Spojenej školy presahuje čiastku na modernizáciu Spojenej školy presahuje čiastku 
2 milióny eur, zahŕňajúcu ako stavbu, tak i samot-2 milióny eur, zahŕňajúcu ako stavbu, tak i samot-
né vybavenie dielní modernými strojmi. Dodané né vybavenie dielní modernými strojmi. Dodané 
budú aj 3 roboty, na ktorých sa budú môcť študenti budú aj 3 roboty, na ktorých sa budú môcť študenti 
učiť programovať,“ učiť programovať,“ uviedol predseda TSK Jaroslav uviedol predseda TSK Jaroslav 
Baška. Výstavba, ktorá začne v najbližších dňoch Baška. Výstavba, ktorá začne v najbližších dňoch 
po prebratí staveniska, by mala trvať 6 mesiacov, po prebratí staveniska, by mala trvať 6 mesiacov, 
čo znamená, že študenti nastúpia v septembri čo znamená, že študenti nastúpia v septembri 
tohto roka do nového školského roka 2023/2024 tohto roka do nového školského roka 2023/2024 
s vidinou inovatívneho vzdelávania. Už názov s vidinou inovatívneho vzdelávania. Už názov 
projektu odkazuje na to, že pripravovaná moder-projektu odkazuje na to, že pripravovaná moder-
nizácia učební bude určená predovšetkým pre nizácia učební bude určená predovšetkým pre 
tých študentov, ktorí sa zamerajú na vzdelávanie, tých študentov, ktorí sa zamerajú na vzdelávanie, 
ktoré aplikujú v spoločnosti Continental, najväč-ktoré aplikujú v spoločnosti Continental, najväč-
šieho partnera školy poskytujúceho duálne vzde-šieho partnera školy poskytujúceho duálne vzde-
lávanie. lávanie. 

Predseda TSK Jaroslav Baška tiež spomenul, že Predseda TSK Jaroslav Baška tiež spomenul, že 
predmetný projekt je súčasťou veľkého projek-predmetný projekt je súčasťou veľkého projek-
tu spoločného stredoškolsko-vysokoškolského tu spoločného stredoškolsko-vysokoškolského 
kampusu EDUTECH, v rámci ktorého dôjde k celkampusu EDUTECH, v rámci ktorého dôjde k cel- - 
kovej modernizácii areálu Spojenej školy a Fakulty kovej modernizácii areálu Spojenej školy a Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univer-priemyselných technológií Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pribudnúť by zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pribudnúť by 
postupne mali nové multifunkčné ihrisko či telo-postupne mali nové multifunkčné ihrisko či telo-
cvičňa. cvičňa. „V rámci Slovenska je to jedinečný projekt, „V rámci Slovenska je to jedinečný projekt, 
ktorý robí zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj ktorý robí zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj 
spoločne so Spojenou školou Púchov a na druhej spoločne so Spojenou školou Púchov a na druhej 
strane Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka strane Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne s Fakultou priemyselných technológií  v Trenčíne s Fakultou priemyselných technológií  

v Púchove. Zapojení sú do toho aj zahraniční part-v Púchove. Zapojení sú do toho aj zahraniční part-
neri, stredné školy z Fínska, Nemecka, Českej repub-neri, stredné školy z Fínska, Nemecka, Českej repub-
liky či univerzita v Poľsku. Zároveň sú zapojené liky či univerzita v Poľsku. Zároveň sú zapojené 
okrem Continentalu ďalšie firmy, ktoré majú záujem okrem Continentalu ďalšie firmy, ktoré majú záujem 
o mladých, zručných a pracovitých ľudí, ktorých o mladých, zručných a pracovitých ľudí, ktorých 
portfólio budeme ďalej rozširovať,“ uzavrel predseda portfólio budeme ďalej rozširovať,“ uzavrel predseda 
TSK. TSK. 

Veľmi dlho očakávaná udalosť, tak opisuje moder-Veľmi dlho očakávaná udalosť, tak opisuje moder-
nizáciu Spojenej školy Púchov jej riaditeľka Lenka nizáciu Spojenej školy Púchov jej riaditeľka Lenka 
Jancíková: „Je to pre nás veľká česť, s myšlienkou Jancíková: „Je to pre nás veľká česť, s myšlienkou 
realizácie takéhoto projektu sme sa začali pohrávať realizácie takéhoto projektu sme sa začali pohrávať 
už v roku 2016, zrealizovala sa projektová dokumen-už v roku 2016, zrealizovala sa projektová dokumen-
tácia a ostatná potrebná agenda, avšak ako je to  tácia a ostatná potrebná agenda, avšak ako je to  
s každou veľkou stavbou, stretli sme sa s probléma-s každou veľkou stavbou, stretli sme sa s probléma-
mi, ktoré sme museli priebežne riešiť. Spojená škola mi, ktoré sme museli priebežne riešiť. Spojená škola 
Púchov vznikla postupným spájaním a sťahovaním Púchov vznikla postupným spájaním a sťahovaním 
priestorov z častí mesta Púchov a tie priestory, aj priestorov z častí mesta Púchov a tie priestory, aj 
napriek nášmu úsiliu čo najkvalitnejšie vzdelávať, napriek nášmu úsiliu čo najkvalitnejšie vzdelávať, 
už nie sú dostatočne vyhovujúce a preto sme veľmi už nie sú dostatočne vyhovujúce a preto sme veľmi 
radi, že nás čakajú nové vyspelé gumárske diel-radi, že nás čakajú nové vyspelé gumárske diel-
ne, počítačová učebňa, robotické pracovisko, ale ne, počítačová učebňa, robotické pracovisko, ale 
aj dielňa pre strojársky výcvik, aby sme tak mohli aj dielňa pre strojársky výcvik, aby sme tak mohli 
komplexne vzdelávať pre najvyspelejší priemysel, komplexne vzdelávať pre najvyspelejší priemysel, 
aký v regióne máme.“aký v regióne máme.“

„Teším sa, že v rámci výchovno-vzdelávacieho „Teším sa, že v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu pribudne v našom meste ďalší objekt pre procesu pribudne v našom meste ďalší objekt pre 

našu mládež, ktorý bude slúžiť všetkým. Jedná sa  našu mládež, ktorý bude slúžiť všetkým. Jedná sa  
o dlhodobý projekt a som rada, že môžem byť pri o dlhodobý projekt a som rada, že môžem byť pri 
tom aj ako súčasť vyššieho územného celku. Spolu-tom aj ako súčasť vyššieho územného celku. Spolu-
prácu so Spojenou školou Púchov hodnotím ako prácu so Spojenou školou Púchov hodnotím ako 
skvelú, venuje sa aktivitám rozvoju regiónu, je to skvelú, venuje sa aktivitám rozvoju regiónu, je to 
jedinečná škola, ktorá má plnú podporu aj Mesta jedinečná škola, ktorá má plnú podporu aj Mesta 
Púchov. Prajem mnoho úspechov pri realizácii Púchov. Prajem mnoho úspechov pri realizácii 

projektu a študentom chuť sa vzdelávať,“ projektu a študentom chuť sa vzdelávať,“ skonštato-skonštato-
vala primátorka Katarína Heneková.vala primátorka Katarína Heneková.

Ako je ďalej uvedené v projekte, drobné staveb-Ako je ďalej uvedené v projekte, drobné staveb-
né úpravy sa vykonajú aj priamo v budove C.  né úpravy sa vykonajú aj priamo v budove C.  
V novej prístavbe bude prízemie rozdelené na V novej prístavbe bude prízemie rozdelené na 
dve učebne, kabinet majstrov, sklad gumy a sklad dve učebne, kabinet majstrov, sklad gumy a sklad 
kovu. Riešené bude aj prepojenie medzi novou kovu. Riešené bude aj prepojenie medzi novou 
prístavbou a objektom C vybudovaním prepo-prístavbou a objektom C vybudovaním prepo-
jenia, plánovaná je aj rekonštrukcia odbornej jenia, plánovaná je aj rekonštrukcia odbornej 
učebne, rekonštrukcia sociálnych zariadení na učebne, rekonštrukcia sociálnych zariadení na 
prízemí vrátane zriadenia bezbariérového WC  prízemí vrátane zriadenia bezbariérového WC  
a rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy  a rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy  
s vybudovaním bezbariérovej rampy. Takouto s vybudovaním bezbariérovej rampy. Takouto 
debarierizáciou objektu sa zlepšia podmienky debarierizáciou objektu sa zlepšia podmienky 
na inkluzívne vzdelávanie, čím bude umožnené na inkluzívne vzdelávanie, čím bude umožnené 
štúdium aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľ-štúdium aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľ-
stva.stva.

Laura Krošláková, foto: Slavomír FlimmelLaura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle

Základný stavebný kameň novej prístavby telo-Základný stavebný kameň novej prístavby telo-
cvične na Gymnáziu Púchov poklepali spoločne cvične na Gymnáziu Púchov poklepali spoločne 
predseda kraja župan Jaroslav Baška, poslanec predseda kraja župan Jaroslav Baška, poslanec 
TSK Milan Panáček, vedúca odboru investícií TSK TSK Milan Panáček, vedúca odboru investícií TSK 
Beáta Tichá a konateľ staviteľa Milan Sedláček ešte Beáta Tichá a konateľ staviteľa Milan Sedláček ešte 
v októbri minulého kalendárneho roka (2022). v októbri minulého kalendárneho roka (2022). 
Plánovaná doba výstavby bola 12 mesiacov, po Plánovaná doba výstavby bola 12 mesiacov, po 
kontrolnom dni (18.1.2023), ktorého sa okrem kontrolnom dni (18.1.2023), ktorého sa okrem 
predsedu TSK, odborných pracovníkov a riaditeľa predsedu TSK, odborných pracovníkov a riaditeľa 
Miroslava Kubičára, zúčastnila aj primátorka mesta Miroslava Kubičára, zúčastnila aj primátorka mesta 
a poslankyňa TSK Katarína Heneková, sa však zdá, a poslankyňa TSK Katarína Heneková, sa však zdá, 
že prístavba by mohla byť hotová ešte pred začiat-že prístavba by mohla byť hotová ešte pred začiat-
kom nového školského roka 2023/2024. kom nového školského roka 2023/2024. 

„Dnes sme na kontrolnom dni po 3 mesiacoch, „Dnes sme na kontrolnom dni po 3 mesiacoch, 
ide sa podľa schváleného harmonogramu, podľa ide sa podľa schváleného harmonogramu, podľa 
dnešných informácií bude hala pre študentov školy dnešných informácií bude hala pre študentov školy 

sprístupnená už od septembra tohto roka. Je to sprístupnená už od septembra tohto roka. Je to 
moderná prístavba, ktorej strecha bude pochôd-moderná prístavba, ktorej strecha bude pochôd-
zna, so zelenými prvkami a vo vnútri nájdu študenti zna, so zelenými prvkami a vo vnútri nájdu študenti 
rôzne gymnastické prvky, doskočisko, workautové rôzne gymnastické prvky, doskočisko, workautové 
stroje na cvičenie. Som veľmi rád, že sme mohli aj stroje na cvičenie. Som veľmi rád, že sme mohli aj 
Gymnáziu Púchov uvoľniť finančné prostriedky, Gymnáziu Púchov uvoľniť finančné prostriedky, 
ide o ďalšiu modernú vec v Púchove. Ďakujem za ide o ďalšiu modernú vec v Púchove. Ďakujem za 
spoluprácu riaditeľovi školy Miroslavovi Kubičárovi, spoluprácu riaditeľovi školy Miroslavovi Kubičárovi, 
rade školy, primátorke mesta Kataríne Henekovej rade školy, primátorke mesta Kataríne Henekovej 
a všetkým, ktorí sa podieľajú na projekte, a taktiež a všetkým, ktorí sa podieľajú na projekte, a taktiež 
samotnému chodu Gymnázia Púchov, ktoré je jedno samotnému chodu Gymnázia Púchov, ktoré je jedno 
z najlepších v rámci Trenčianskeho samosprávneho z najlepších v rámci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja,“ kraja,“ priblížil predseda TSK Jaroslav Baška. priblížil predseda TSK Jaroslav Baška. 

„Teším sa, že v ďalšom školskom zariadení prebie-„Teším sa, že v ďalšom školskom zariadení prebie-
ha modernizácia priestorov. Je to unikátne práve pre ha modernizácia priestorov. Je to unikátne práve pre 
tie zelené prvky, ktoré prístavba bude obsahovať. I tie zelené prvky, ktoré prístavba bude obsahovať. I 

toto je skvelá možnosť, ako podporiť šport v meste, toto je skvelá možnosť, ako podporiť šport v meste, 
pretože sa to týka celej mládeže. Ďakujem predse-pretože sa to týka celej mládeže. Ďakujem predse-
dovi TSK Jaroslavovi Baškovi, riaditeľovi gymnázia dovi TSK Jaroslavovi Baškovi, riaditeľovi gymnázia 
Miroslavovi Kubičárovi, že sa dali na tento projekt a Miroslavovi Kubičárovi, že sa dali na tento projekt a 
my ako mesto určite podporíme všetky mimoškolské my ako mesto určite podporíme všetky mimoškolské 
aktivity, ktoré sa budú týkať využitia tohto priestoru aktivity, ktoré sa budú týkať využitia tohto priestoru 
na športové akcie. Prajem veľa úspechov pri napre-na športové akcie. Prajem veľa úspechov pri napre-
dovaní prác na objekte,“ dovaní prác na objekte,“ doplnila primátorka mesta doplnila primátorka mesta 
a poslankyňa TSK Katarína Heneková.a poslankyňa TSK Katarína Heneková.

Vznikajúca menšia hala bude slúžiť študentom Vznikajúca menšia hala bude slúžiť študentom 
školy na aerobik, cvičenie s vlastnou váhou, akro-školy na aerobik, cvičenie s vlastnou váhou, akro-
baciu či lezenie po lezeckej stene, vďaka čomu baciu či lezenie po lezeckej stene, vďaka čomu 
budú hodiny telesnej hodiny na púchovskom budú hodiny telesnej hodiny na púchovskom 
gymnáziu ešte efektívnejšie.gymnáziu ešte efektívnejšie.

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Kontrolný deň na prístavbe telocvične v Gymnáziu Púchov
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Polícia informuje

Šesť predsedníčok a siedmy predseda senior-Šesť predsedníčok a siedmy predseda senior-
ských organizácií pôsobiacich v meste Púchov ských organizácií pôsobiacich v meste Púchov 
sa stretli na pôde Mestského úradu Púchov  sa stretli na pôde Mestského úradu Púchov  
s primátorkou mesta Katarínou Henekovou na s primátorkou mesta Katarínou Henekovou na 
novoročnom posedení, ktorého cieľom bola novoročnom posedení, ktorého cieľom bola 
otvorená diskusia o potrebách seniorov v meste  otvorená diskusia o potrebách seniorov v meste  
a organizačných plánoch na rok 2023. Za zeleným a organizačných plánoch na rok 2023. Za zeleným 
stolom sa stretli predsedníčky Denného centra stolom sa stretli predsedníčky Denného centra 
seniorov mesta Púchov E. Luhová, ZO JDS Púchov seniorov mesta Púchov E. Luhová, ZO JDS Púchov 
A. Gajdošíková, OO JDS Horné Kočkovce E. Gelna-A. Gajdošíková, OO JDS Horné Kočkovce E. Gelna-
rová, ANEPS E. Ondrašová, Únie nevidiacich  rová, ANEPS E. Ondrašová, Únie nevidiacich  
a slabozrakých p. Martyščáková, Ligy proti reuma-a slabozrakých p. Martyščáková, Ligy proti reuma-
tizmu E. Gombárová a predseda ZO SZZP J. Petro. tizmu E. Gombárová a predseda ZO SZZP J. Petro. 

Zástupcovia organizácií predstavili najdôleži-Zástupcovia organizácií predstavili najdôleži-
tejšie problematiky, s ktorými sa aktuálne seniori tejšie problematiky, s ktorými sa aktuálne seniori 
potýkajú, vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú  potýkajú, vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú  
s infláciou. S primátorkou mesta hovorili o zvýšení s infláciou. S primátorkou mesta hovorili o zvýšení 
členských poplatkov v organizáciách, o ktorých členských poplatkov v organizáciách, o ktorých 
rozhodujú v hlavnom manažmente organizácií. rozhodujú v hlavnom manažmente organizácií. 
Na mnoho akcií sa však musia kolektívne poskla-Na mnoho akcií sa však musia kolektívne poskla-
dať z vlastných financií. Primátorke Kataríne Hene-dať z vlastných financií. Primátorke Kataríne Hene-
kovej poďakovali za pozornosť, ktorú im venuje kovej poďakovali za pozornosť, ktorú im venuje 

pri viacerých príležitostiach, ktoré sú pre nich pri viacerých príležitostiach, ktoré sú pre nich 
veľmi dôležité, a to práve kvôli začleneniu sa do veľmi dôležité, a to práve kvôli začleneniu sa do 
rýchlej doby, s ktorou sa snažia aktívne držať krok.rýchlej doby, s ktorou sa snažia aktívne držať krok.

S pochopením prijali aj informáciu o možnom S pochopením prijali aj informáciu o možnom 
miernom zvyšovaní ceny „obedov za euro“,  miernom zvyšovaní ceny „obedov za euro“,  
o ktorom bude v nasledujúcom období rozhodo-o ktorom bude v nasledujúcom období rozhodo-
vať príslušná komisia, s ohľadom na vzrastajúcu vať príslušná komisia, s ohľadom na vzrastajúcu 
cenu stravnej jednotky, ako aj posunutie minimál-cenu stravnej jednotky, ako aj posunutie minimál-
nej hranice výšky dôchodku pre žiadateľov o túto nej hranice výšky dôchodku pre žiadateľov o túto 
službu. Cieľom je pomôcť najmä občanom, senio-službu. Cieľom je pomôcť najmä občanom, senio-
rom s nízkym príjmom, ktorý často nedosahuje rom s nízkym príjmom, ktorý často nedosahuje 
ani možnosti zabezpečenia základných potrieb. ani možnosti zabezpečenia základných potrieb. 

Keďže seniori z organizácií svoju jeseň života Keďže seniori z organizácií svoju jeseň života 
trávia radi spoločne na kultúrno-spoločenských trávia radi spoločne na kultúrno-spoločenských 
i športových podujatiach, ďalšou témou bola aj i športových podujatiach, ďalšou témou bola aj 
možnosť podania si žiadosti o dotáciu z Mesta možnosť podania si žiadosti o dotáciu z Mesta 
Púchov prípadne z dotačného programu TSK, Púchov prípadne z dotačného programu TSK, 
tú viaceré organizácie uplatňujú na niektoré  tú viaceré organizácie uplatňujú na niektoré  
z väčších a významných podujatí, ktoré spoločne z väčších a významných podujatí, ktoré spoločne 
každý rok absolvujú. Spoločne všetci prítomní každý rok absolvujú. Spoločne všetci prítomní 
poďakovali za pomoc primátorky Kataríny Hene-poďakovali za pomoc primátorky Kataríny Hene-
kovej pri organizácií akcií či zabezpečovaní dôle-kovej pri organizácií akcií či zabezpečovaní dôle-
žitej agendy v rámci svojich organizácií, ale takisto žitej agendy v rámci svojich organizácií, ale takisto 
za participáciu na rozvoji mesta. za participáciu na rozvoji mesta. 

O stretnutí hovorí bližšie primátorka Katarína O stretnutí hovorí bližšie primátorka Katarína 
Heneková: Heneková: „Som veľmi rada, že sme sa opäť po „Som veľmi rada, že sme sa opäť po 
dlhšej dobe mohli spolu stretnúť na malom novo-dlhšej dobe mohli spolu stretnúť na malom novo-
ročnom stretnutí s priateľmi, s ktorými mesto úzko ročnom stretnutí s priateľmi, s ktorými mesto úzko 
spolupracuje a aspoň v krátkosti si pár slov povedať spolupracuje a aspoň v krátkosti si pár slov povedať 
o plánoch týchto organizácií do tohto roka. Teší ma, o plánoch týchto organizácií do tohto roka. Teší ma, 
že napriek často ťažkej životnej situácie, ktorú preží-že napriek často ťažkej životnej situácie, ktorú preží-
vajú členovia spomínaných organizácií, majú stále vajú členovia spomínaných organizácií, majú stále 
chuť a záujem vytvárať priestor pre kvalitný spolo-chuť a záujem vytvárať priestor pre kvalitný spolo-
čenský, športový i kultúrny život v meste. Prisľúbili čenský, športový i kultúrny život v meste. Prisľúbili 
sme si spoluprácu a popriali do ďalších dní hlavne sme si spoluprácu a popriali do ďalších dní hlavne 
veľa zdravia a pozitívnej nálady. Už teraz sa teším na veľa zdravia a pozitívnej nálady. Už teraz sa teším na 
ďalšie spoločné stretnutia.“ ďalšie spoločné stretnutia.“ 

Predsedníčky a predseda seniorských organizá-Predsedníčky a predseda seniorských organizá-
cií v meste Púchov poďakovali primátorke mesta cií v meste Púchov poďakovali primátorke mesta 
za osobné stretnutie, na ktorom sa okrem iného za osobné stretnutie, na ktorom sa okrem iného 
dohodli na ďalšej užitočnej spolupráci v tomto dohodli na ďalšej užitočnej spolupráci v tomto 
kalendárnom roku.kalendárnom roku.

Laura Krošláková Laura Krošláková 

Novoročné stretnutie so zástupcami 
seniorských organizáciíPred bývalým manželom utekala bosá

Na tiesňovú linku polície bol prijatý hovor 
od ženy, ktorá mala strach o vlastný život. Jej 
bývalý manžel mal najskôr popíjať v miest-
nom pohostinstve a domov sa vrátiť znač-
ne potužený alkoholom. V rodinnom dome  
v okrese Púchov mal najskôr žene začať vulgár-
ne nadávať a aj za použitia násilia ju ťahať von  
z domu. Vystrašenej žene sa mal vyhrážať tým, 
že ju obesí na strom alebo utopí v rieke.

Poškodenej sa podarilo mužovi vytrhnúť  
a utiecť na prízemie rodinného domu, odkiaľ 
zavolala na tiesňovú linku. Počas telefonátu 
k nej agresívny muž dobehol, zaháňal sa na 
ňu rukami a chcel jej dať facku. Žena musela 
hovor prerušiť a v obave o svoj život a zdravie 
vybehla bosá z domu na dvor, kde zotrvala až 
do príchodu polície.

Privolaná policajná hliadka po príchode 
na miesto činu muža obmedzila na osobnej 
slobode. Dychová skúška potvrdila u neho 
prítomnosť alkoholu v dychu a to vo výške 
3,67 promile. Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia PZ Púchov vzniesol obvinenie 50 
ročnému mužovi z prečinu Nebezpečné vyhrá-
žanie. Zároveň spracuje podnet na jeho väzob-
né trestné stíhanie. Na rozhodnutie o väzbe si 
obvinený počká v cele policajného zaistenia. 
V prípade dokázania viny hrozí obvinenému 
trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky.

Obnažoval sa v pizzérii
Hliadka mestskej polície riešila nahlásený 

prípad v prevádzke Dobroš pizza na Moravskej 
ul., kde muž obťažoval obsluhu i ostatných 
zákazníkov, správal sa vulgárne a obnaženým 
zadkom vzbudzoval verejné pohoršenie. Po 
príchode hliadky podozrivý odmietol preu-
kázať svoju totožnosť a z toho dôvodu bol 
predvedený na oddelenie MsP Púchov. Po zis-
tení totožnosti si priestupok priznal a zaplatil 
blokovú pokutu vo výške 10 eur.

Agresívny pes na Potôčkoch
Mestská polícia preverila oznámenia občana 

mesta Púchov, že na Potôčkoch v Púchove pred 
vchodom do jeho chaty sa nachádza agresívny 
pes veľkého vzrastu a bráni mu vojsť. Po prí-
chode hliadky bol za použitia tyče na odchyt 
psov odchytený. Cestou evidencie spoločen-
ských zvierat bolo zistená majiteľka psa, ktorá 
bola poučená, že svojim konaním sa dopustila 
priestupku a zaplatila blokovú pokutu 15 eur.

Zdroj: KR PZ Trenčín, MsP PúchovZdroj: KR PZ Trenčín, MsP Púchov

Za pomoci kamerového záznamu sa podarilo Za pomoci kamerového záznamu sa podarilo 
zistiť študentov, ktorí krabičky umiestnili na plot. zistiť študentov, ktorí krabičky umiestnili na plot. 
Niektorí z nich už zaplatili blokovú pokutu, ďalší sú Niektorí z nich už zaplatili blokovú pokutu, ďalší sú 
ešte v riešení. ešte v riešení. 
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Slávnostné poklepanie základného kameňa 
5. úseku Vážskej cyklomagistrály v Beluši

Výstavba 5. úseku Vážskej cyklomagistrály Výstavba 5. úseku Vážskej cyklomagistrály 
môže začať aj vďaka schválenému nenávratnému môže začať aj vďaka schválenému nenávratnému 
finančnému príspevku z Integrovaného regio-finančnému príspevku z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu (IROP) v celkovej nálneho operačného programu (IROP) v celkovej 
výške 10 962 145,54 eur, na ktorý bola poda-výške 10 962 145,54 eur, na ktorý bola poda-
ná žiadosť v rámci výzvy REACT-EÚ v júli 2021. ná žiadosť v rámci výzvy REACT-EÚ v júli 2021. 
Projektovanie cyklotrasy s celkovou dĺžkou 12,25 Projektovanie cyklotrasy s celkovou dĺžkou 12,25 
km začalo však už v roku 2016 a postupnými krok-km začalo však už v roku 2016 a postupnými krok-
mi sa tak podarilo vyriešiť aj majetkovo-právne mi sa tak podarilo vyriešiť aj majetkovo-právne 
vysporiadanie, čo v roku 2021 viedlo k získaniu vysporiadanie, čo v roku 2021 viedlo k získaniu 
právoplatného stavebného povolenia. právoplatného stavebného povolenia. 

Slávnostné poklepanie základného kameňa Slávnostné poklepanie základného kameňa 
výstavby sa uskutočnilo v piatok 27. januára 2023 výstavby sa uskutočnilo v piatok 27. januára 2023 
v obci Beluša, ktorého sa zúčastnili ako predseda v obci Beluša, ktorého sa zúčastnili ako predseda 
TSK Jaroslav Baška, tak i primátorka mesta Púchov TSK Jaroslav Baška, tak i primátorka mesta Púchov 
a poslankyňa TSK Katarína Heneková, poslan-a poslankyňa TSK Katarína Heneková, poslan-
ci TSK za okres Púchov Milan Panáček a Roman ci TSK za okres Púchov Milan Panáček a Roman 
Hvizdák, starosta obce Beluša Ján Prekop, ako Hvizdák, starosta obce Beluša Ján Prekop, ako 
aj zhotovitelia stavby, zodpovední zamestnanci aj zhotovitelia stavby, zodpovední zamestnanci 
TSK a zapojení starostovia obcí zo Združenia obcí TSK a zapojení starostovia obcí zo Združenia obcí 
mikroregiónu Púchov, kadiaľ bude cyklotrasa mikroregiónu Púchov, kadiaľ bude cyklotrasa 
prechádzať.prechádzať.

Úsek cyklotrasy bude realizovaný medzi obcou Úsek cyklotrasy bude realizovaný medzi obcou 
Ladce a mestom Púchov, s napojením na okoli-Ladce a mestom Púchov, s napojením na okoli-
té obce v údolí rieky Váh. Súčasťou výstavby je té obce v údolí rieky Váh. Súčasťou výstavby je 
aj nová oceľová lávka premosťujúca rieku Váh  aj nová oceľová lávka premosťujúca rieku Váh  
v celkovej dĺžke 91,45 metra. Dokončenie cyklot-v celkovej dĺžke 91,45 metra. Dokončenie cyklot-
rasy je plánované o 305 dní, kedy sa zvýši samot-rasy je plánované o 305 dní, kedy sa zvýši samot-
ná dostupnosť cestovania za prácou z priľahlých ná dostupnosť cestovania za prácou z priľahlých 
obcí k veľkým zamestnávateľom v púchovskom obcí k veľkým zamestnávateľom v púchovskom 
regióne.regióne.

Detaily výstavby 5. úseku Vážskej cykloma-Detaily výstavby 5. úseku Vážskej cykloma-
gistrály približuje predseda TSK Jaroslav Baška: gistrály približuje predseda TSK Jaroslav Baška: 
„Som veľmi rád, že sa tu po niekoľkoročnej namá-„Som veľmi rád, že sa tu po niekoľkoročnej namá-
havej práci stretávame, pri príležitosti slávnostného havej práci stretávame, pri príležitosti slávnostného 
poklepania základného kameňa výstavby 5. úseku poklepania základného kameňa výstavby 5. úseku 
Vážskej cyklomagistrály. Ďakujem všetkým tým Vážskej cyklomagistrály. Ďakujem všetkým tým 
stovkám ľudí, ktorí pracovali na projekte, najmä stovkám ľudí, ktorí pracovali na projekte, najmä 
však starostovi obce Beluša Jánovi Prekopovi, ktorý však starostovi obce Beluša Jánovi Prekopovi, ktorý 

potvrdil územné rozhodnutia a stavebné povole-potvrdil územné rozhodnutia a stavebné povole-
nia. Keď sme ešte v roku 2014 začali premýšľať nad nia. Keď sme ešte v roku 2014 začali premýšľať nad 
tým, kadiaľ povedie tento piaty úsek, tak sme si to aj tým, kadiaľ povedie tento piaty úsek, tak sme si to aj 
osobne prešli na horských bicykloch po celom kraji  osobne prešli na horských bicykloch po celom kraji  
a s pánom Prekopom sme si prešli aj Lednické Rovne. a s pánom Prekopom sme si prešli aj Lednické Rovne. 
Poďakovanie patrí aj ďalším dotknutým samosprá-Poďakovanie patrí aj ďalším dotknutým samosprá-
vam, projektantom, ktorí projektovali dokumentá-vam, projektantom, ktorí projektovali dokumentá-
ciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 
ako aj realizačný projekt. Majetkovo-právne vyspo-ako aj realizačný projekt. Majetkovo-právne vyspo-
riadanie bolo veľmi problematické, a tu ďakujem riadanie bolo veľmi problematické, a tu ďakujem 
súrodencom Zdráhalovcom, takisto aj urbariátom súrodencom Zdráhalovcom, takisto aj urbariátom 
a ďalším dotknutým orgánom.“a ďalším dotknutým orgánom.“ Jaroslav Baška  Jaroslav Baška 
poďakoval aj generálnemu riaditeľovi sekcie IROP poďakoval aj generálnemu riaditeľovi sekcie IROP 
MIRRI SR Albertovi Némethovi, za to, že prompt-MIRRI SR Albertovi Némethovi, za to, že prompt-
ne zareagovali na projekt trenčianskej župy. Ako ne zareagovali na projekt trenčianskej župy. Ako 
ďalej uviedol, jedná sa o prospešnú vec, vo verej-ďalej uviedol, jedná sa o prospešnú vec, vo verej-
nom záujme, pre ľudí, preto pevne verí, že aj tento nom záujme, pre ľudí, preto pevne verí, že aj tento 
úsek Vážskej cyklomagistrály bude veľmi navšte-úsek Vážskej cyklomagistrály bude veľmi navšte-
vovaný tak ako tie ostatné, ktoré sa tešia veľkej vovaný tak ako tie ostatné, ktoré sa tešia veľkej 
obľube a využitiu.obľube a využitiu.

Práve 5. úsek Vážskej cyklomagistrály je jediným Práve 5. úsek Vážskej cyklomagistrály je jediným 
z 8 úsekov, ktorý bude mať v rámci svojej trasy z 8 úsekov, ktorý bude mať v rámci svojej trasy 
aj cyklomost, v šírke 3 metre, ktorý bude vede-aj cyklomost, v šírke 3 metre, ktorý bude vede-
ný poza spoločnosť YURA Corporation Slovakia, ný poza spoločnosť YURA Corporation Slovakia, 
s.r.o. na Lednických Rovniach. s.r.o. na Lednických Rovniach. „Nebude spájať ľudí „Nebude spájať ľudí 
len z jednej a druhej strany Váhu, ale spojí všetkých len z jednej a druhej strany Váhu, ale spojí všetkých 
a celý región tak, aby sa v regióne, kde je mnoho a celý región tak, aby sa v regióne, kde je mnoho 
väčších zamestnávateľov, dostali zamestnanci do väčších zamestnávateľov, dostali zamestnanci do 
práce na bicykli. Prinesie hlavne pracovnú mobilitu práce na bicykli. Prinesie hlavne pracovnú mobilitu 
popri zdravom životnom štýle a najmä bezpečnú popri zdravom životnom štýle a najmä bezpečnú 
cyklodopravu, pretože trasa cez Podstránie nie je cyklodopravu, pretože trasa cez Podstránie nie je 
veľmi bezpečná. Nebol to jednoduchý proces, trval veľmi bezpečná. Nebol to jednoduchý proces, trval 
niekoľko rokov a naším cieľom je tých 100 kilomet-niekoľko rokov a naším cieľom je tých 100 kilomet-
rov Vážskej cyklomagistrály dokončiť určite skôr. rov Vážskej cyklomagistrály dokončiť určite skôr. 
Na realizáciu 5. úseku je určená doba 305 dní, ale Na realizáciu 5. úseku je určená doba 305 dní, ale 
ako poznám zhotoviteľa, určite sa doba skráti a už ako poznám zhotoviteľa, určite sa doba skráti a už 
na jeseň budeme môcť sadnúť na bicykle a prejsť aj na jeseň budeme môcť sadnúť na bicykle a prejsť aj 
tento úsek cyklotrasy,“ tento úsek cyklotrasy,“ dodal predseda TSK Jaroslav dodal predseda TSK Jaroslav 
Baška. Na záver doplnil, že už teraz je odkontrolo-Baška. Na záver doplnil, že už teraz je odkontrolo-
vaný ďalší úsek Považská Bystrica – hranica Žilin-vaný ďalší úsek Považská Bystrica – hranica Žilin-
ského samosprávneho kraja, ktorá má viac ako 10 ského samosprávneho kraja, ktorá má viac ako 10 
kilometrov, pričom stavba sa bude odovzdávať už kilometrov, pričom stavba sa bude odovzdávať už 

v polovici mesiaca február.v polovici mesiaca február.
Generálny riaditeľ sekcie IROP Albert Németh Generálny riaditeľ sekcie IROP Albert Németh 

povedal, že gratuluje všetkým, ktorí sa na projek-povedal, že gratuluje všetkým, ktorí sa na projek-
te podieľali, vzhľadom na to, že na vysporiadanie te podieľali, vzhľadom na to, že na vysporiadanie 
majetkovo-právnych pomerov bol veľmi krátky majetkovo-právnych pomerov bol veľmi krátky 
čas, čo obnášalo rôzne peripetie.čas, čo obnášalo rôzne peripetie. „V rámci REACT- „V rámci REACT-
EÚ sme vyčlenili 30 percent na zelené opatrenia, kam EÚ sme vyčlenili 30 percent na zelené opatrenia, kam 
patria aj cyklotrasy, a k tým sme sa dostali tak, že sme patria aj cyklotrasy, a k tým sme sa dostali tak, že sme 
urobili prieskum hotových existujúcich projektov  urobili prieskum hotových existujúcich projektov  
v jednotlivých krajoch a daných oblastiach. Najväčší v jednotlivých krajoch a daných oblastiach. Najväčší 
projekt získal Trenčiansky samosprávny kraj, navyše projekt získal Trenčiansky samosprávny kraj, navyše 
je tento projekt realizovateľný aj podľa nastavených je tento projekt realizovateľný aj podľa nastavených 
termínov. Nadväzuje to na ďalšie úseky a osobitne termínov. Nadväzuje to na ďalšie úseky a osobitne 
som rád, že projektová príprava bola skvelá. A to  som rád, že projektová príprava bola skvelá. A to  
z toho dôvodu, že napriek nepriaznivej situácii bola z toho dôvodu, že napriek nepriaznivej situácii bola 
vhodne naprojektovaná cena realizácie.“vhodne naprojektovaná cena realizácie.“

Starosta obce Beluša, a rovnako aj predseda Starosta obce Beluša, a rovnako aj predseda 
Združenia obcí mikroregiónu Púchov Ján Prekop, Združenia obcí mikroregiónu Púchov Ján Prekop, 
priblížil, že Obec Beluša robila územné konanie priblížil, že Obec Beluša robila územné konanie 
aj stavebné konanie, čo sa týka tohto projektu. aj stavebné konanie, čo sa týka tohto projektu. 
Vyzdvihol spoluprácu ostatných starostov mikro-Vyzdvihol spoluprácu ostatných starostov mikro-
regiónu aj obce Ladce a vynikajúcu spoluprácu regiónu aj obce Ladce a vynikajúcu spoluprácu 
s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a zamest-s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a zamest-
nancami TSK. nancami TSK. „Spojenie cez rieku Váh bolo túžbou „Spojenie cez rieku Váh bolo túžbou 
našich predkov a sen sa stáva skutočnosťou. To našich predkov a sen sa stáva skutočnosťou. To 
nás veľmi teší. To, že sme sem prišli dnes a poklepa-nás veľmi teší. To, že sme sem prišli dnes a poklepa-
li základný kameň, je pre nás malým krokom, ale li základný kameň, je pre nás malým krokom, ale 
veľkým skokom pre ďalšie generácie, ktoré suchou veľkým skokom pre ďalšie generácie, ktoré suchou 
nohou prejdú cez rieku Váh,“nohou prejdú cez rieku Váh,“ vyzdvihol Ján Prekop. vyzdvihol Ján Prekop.

Oblastný riaditeľ STRABAG, s.r.o. Žilina predstavil Oblastný riaditeľ STRABAG, s.r.o. Žilina predstavil 
realizáciu výstavby 5. úseku Vážskej cyklomagis-realizáciu výstavby 5. úseku Vážskej cyklomagis-
trály: trály: „305 dní je dosť odvážny termín, ale urobíme „305 dní je dosť odvážny termín, ale urobíme 
všetko pre to, aby sme stavbu ukončili v priazni-všetko pre to, aby sme stavbu ukončili v priazni-
vejšom počasí. Čaká nás tu zhruba 32 tisíc kubíkov vejšom počasí. Čaká nás tu zhruba 32 tisíc kubíkov 
odkopov, 51 tisíc kubíkov navezeného štrku, 3,5 tisíc odkopov, 51 tisíc kubíkov navezeného štrku, 3,5 tisíc 
kubíkov cementovej stabilizácie, 11,5 tisíc ton obal-kubíkov cementovej stabilizácie, 11,5 tisíc ton obal-
nej zmesi. Výzvou pre nás bude spomínaný most, nej zmesi. Výzvou pre nás bude spomínaný most, 
ktorý bude nosným objektom danej stavby.“ktorý bude nosným objektom danej stavby.“

Brehy rieky Váh sa cyklotrasou a cyklomostom Brehy rieky Váh sa cyklotrasou a cyklomostom 
spoja o 305 dní a my veríme, že trend cyklodopra-spoja o 305 dní a my veríme, že trend cyklodopra-
vy v regióne Púchov tak opäť vzrastie. vy v regióne Púchov tak opäť vzrastie. 

Laura Krošláková, foto: Slavomír FlimmelLaura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel
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Vernisáž výstavy Dialóg so sklom Petra Šípoša
Dňa 19. 1. sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy Dialóg so sklom Dňa 19. 1. sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy Dialóg so sklom 

výtvarníka Petra Šípoša z FPT v Púchove. S príhovormi vystúpili dekanka výtvarníka Petra Šípoša z FPT v Púchove. S príhovormi vystúpili dekanka 
FPT D. Ondrušová, primátorka K. Heneková a zástupca podnikateľov V. Tara-FPT D. Ondrušová, primátorka K. Heneková a zástupca podnikateľov V. Tara-

ba. Petra Šípoša vyspovedal riaditeľ Púchovskej kultúry P. Pivko, ktorý akciu ba. Petra Šípoša vyspovedal riaditeľ Púchovskej kultúry P. Pivko, ktorý akciu 
moderoval. Hudobným hosťom vernisáže bol Vlad Vakov.moderoval. Hudobným hosťom vernisáže bol Vlad Vakov.

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

Koncert v divadle
V sobotu 21. 1. mali poslucháči v Divadle v Púchove krásny zážitok  V sobotu 21. 1. mali poslucháči v Divadle v Púchove krásny zážitok  

z koncertu SLOVENSKÉHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV venovaný z koncertu SLOVENSKÉHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV venovaný 
pamiatke Jána Geryka zo Záriečia, ktorý dirigoval prof. Štefan Sedlický.pamiatke Jána Geryka zo Záriečia, ktorý dirigoval prof. Štefan Sedlický.

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

V obľúbenom podujatí, ktoré sa koná pod záštitou primátorky Katarí-V obľúbenom podujatí, ktoré sa koná pod záštitou primátorky Katarí-
ny Henekovej, vystúpili žiaci ZUŠ Púchov. Do tanca a na počúvanie hrala ny Henekovej, vystúpili žiaci ZUŠ Púchov. Do tanca a na počúvanie hrala 
hudobná skupina ŽOCHÁRI z Topoľčian. Akciu moderoval Pavol Pivko.hudobná skupina ŽOCHÁRI z Topoľčian. Akciu moderoval Pavol Pivko.

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

Čaj pre seniorov
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Mimoriadne udalosti na Slovensku v roku 2022
V roku 2022 Slovensko čelilo 222 mimoriadnym udalostiam, mimo-V roku 2022 Slovensko čelilo 222 mimoriadnym udalostiam, mimo-

riadna situácia bola vyhlásená v 102 prípadoch.riadna situácia bola vyhlásená v 102 prípadoch.

V roku 2022 krajinu potrápili najmä povodne. A tiež rozsiahle prívalové V roku 2022 krajinu potrápili najmä povodne. A tiež rozsiahle prívalové 
dažde, nedostatok pitnej vody, zosuvy pôdy, požiare, únik nebezpečnej látky, dažde, nedostatok pitnej vody, zosuvy pôdy, požiare, únik nebezpečnej látky, 
poplašné správy, veterná smršť, ktoré opakovane viedli k vyhláseniu mimo-poplašné správy, veterná smršť, ktoré opakovane viedli k vyhláseniu mimo-
riadnych udalostí v mnohých krajoch, pričom najviac postihli  obyvateľov riadnych udalostí v mnohých krajoch, pričom najviac postihli  obyvateľov 
Žilinského a Prešovského kraja.Žilinského a Prešovského kraja.

V porovnaní s minulým rokom, kedy sme zaznamenali až 400 mimoriad-V porovnaní s minulým rokom, kedy sme zaznamenali až 400 mimoriad-
nych udalostí, v roku  2022 to bolo 222 mimoriadnych udalostí. Ide o pokles nych udalostí, v roku  2022 to bolo 222 mimoriadnych udalostí. Ide o pokles 
- avšak nie v náročnosti.- avšak nie v náročnosti.

„Ďakujem všetkým, ktorí chránia životy, zdravie a majetok ľudí. Hasičom, „Ďakujem všetkým, ktorí chránia životy, zdravie a majetok ľudí. Hasičom, 
policajtom, zdravotníkom a ďalším zložkám integrovaného záchranného policajtom, zdravotníkom a ďalším zložkám integrovaného záchranného 
systému. Ste nesmierne potrebnou súčasťou celého systému v pomoci obča-systému. Ste nesmierne potrebnou súčasťou celého systému v pomoci obča-
nom v núdzi,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.nom v núdzi,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Najčastejším dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v roku 2022 boli Najčastejším dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v roku 2022 boli 
snehové kalamity. Tiež nedostatok pitnej vody, požiar veľkého rozsahu, snehové kalamity. Tiež nedostatok pitnej vody, požiar veľkého rozsahu, 
havarijný stav mosta, zosuvy pôdy, veterná smršť či  únik nebezpečnej látky. havarijný stav mosta, zosuvy pôdy, veterná smršť či  únik nebezpečnej látky. 

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia násled-Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia násled-
kov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Nie pri každej kov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Nie pri každej 
mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje aj mimoriadna situácia.mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje aj mimoriadna situácia.

„Pri vyhlásení mimoriadnych situácii ale naopak zaznamenávame nárast:  „Pri vyhlásení mimoriadnych situácii ale naopak zaznamenávame nárast:  
v roku 2022 bolo 102 mimoriadnych situácii , čo je v porovnaní s rokom 2021 v roku 2022 bolo 102 mimoriadnych situácii , čo je v porovnaní s rokom 2021 
o 39 viac, kedy bolo vyhlásených 63 mimoriadnych situácii. Čelíme častým o 39 viac, kedy bolo vyhlásených 63 mimoriadnych situácii. Čelíme častým 
výkyvom počasia  a nárastu havarijných stavov našich mostov,“ vysvetlil výkyvom počasia  a nárastu havarijných stavov našich mostov,“ vysvetlil 
minister Mikulec.minister Mikulec.

Najviac mimoriadnych udalostí bolo  na Slovensku spôsobených povodňa-Najviac mimoriadnych udalostí bolo  na Slovensku spôsobených povodňa-
mi, čo tvorí  až 20 % z celkového počtu mimoriadnych udalostí v roku 2022.  mi, čo tvorí  až 20 % z celkového počtu mimoriadnych udalostí v roku 2022.  
Ďalej snehová kalamita s podielom 15 %, únik nebezpečnej látky 14 %, nedo-Ďalej snehová kalamita s podielom 15 %, únik nebezpečnej látky 14 %, nedo-
statok pitnej vody 10 %, požiare veľkého rozsahu 10 %.  Ďalších 8 % z celko-statok pitnej vody 10 %, požiare veľkého rozsahu 10 %.  Ďalších 8 % z celko-
vého počtu boli poplašné správy, nahlásenie výbušného systému, 7 % nález vého počtu boli poplašné správy, nahlásenie výbušného systému, 7 % nález 
neznámej látky, 3 % havarijný stav mosta, 2 % veterná smršť a rovnako 2% neznámej látky, 3 % havarijný stav mosta, 2 % veterná smršť a rovnako 2% 
predstavujú dopravné nehody.predstavujú dopravné nehody.

Do kategórie iné mimoriadne udalosti v roku 2022 Centrálne monitoro-Do kategórie iné mimoriadne udalosti v roku 2022 Centrálne monitoro-
vacie a riadiace stredisko Ministerstva vnútra SR zaraďuje aj  výbuch plynu, vacie a riadiace stredisko Ministerstva vnútra SR zaraďuje aj  výbuch plynu, 
nález munície, úhyn zvierat, výpadok elektrickej energie v nemocnici, ionizu-nález munície, úhyn zvierat, výpadok elektrickej energie v nemocnici, ionizu-
júce žiarenie, znečistenie vody, prerušenie dodávky vody, strom ohrozujúci júce žiarenie, znečistenie vody, prerušenie dodávky vody, strom ohrozujúci 
obyvateľov, havarijný stav na plynovode, zrútenie obytných domov, uloženie obyvateľov, havarijný stav na plynovode, zrútenie obytných domov, uloženie 
nástražného výbušného systému, alebo hromadný prílev cudzincov. Tieto nástražného výbušného systému, alebo hromadný prílev cudzincov. Tieto 
prípady tvorili 6 % na celkovom počte mimoriadnych udalostí na Slovensku.prípady tvorili 6 % na celkovom počte mimoriadnych udalostí na Slovensku.

Najviac mimoriadnych situácii bolo na Slovensku spôsobených snehovými Najviac mimoriadnych situácii bolo na Slovensku spôsobených snehovými 
kalamitami, čo predstavuje 31 % z celkového počtu mimoriadnych situácii kalamitami, čo predstavuje 31 % z celkového počtu mimoriadnych situácii 
v roku 2022.  Nedostatok pitnej vody predstavuje 23 % z celkového počtu v roku 2022.  Nedostatok pitnej vody predstavuje 23 % z celkového počtu 
mimoriadnych situácii, povodne 9%, havarijný stav mosta a cesty 7 %, zosuv mimoriadnych situácii, povodne 9%, havarijný stav mosta a cesty 7 %, zosuv 
pôdy 6 % , veterná smršť 5 % a únik nebezpečnej látky 2 %.pôdy 6 % , veterná smršť 5 % a únik nebezpečnej látky 2 %.

Medzi iné mimoriadne situácie sa v tomto prípade zaraďuje prílev cudzin-Medzi iné mimoriadne situácie sa v tomto prípade zaraďuje prílev cudzin-
cov na územie SR, znečistenie vody, prerušenie zásobovania pitnou vodou, cov na územie SR, znečistenie vody, prerušenie zásobovania pitnou vodou, 
havarijný stav na plynovode a zrútenia časti bytových domov.havarijný stav na plynovode a zrútenia časti bytových domov.

MV SR MV SR 
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S novým rozdelením nemocníc župa 
nesúhlasí, žiadať bude zmeny 

Kategorizácia nemocníc, ktorú pripravilo 
Ministerstvo zdravotníctva SR, rozdelila 
nemocnice do piatich úrovní podľa 
poskytovania programových profilov. Nové 
rozdelenie však nezohľadňuje už súčasnú 
nepriaznivú situáciu v dostupnosti ústavnej 
zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji. 
Práve v Trenčianskom samosprávnom kraji sú 
podľa tejto kategorizácie len dve nemocnice II. 
úrovne, a to Nemocnica s poliklinikou Prievidza 
so sídlom v Bojniciach a Nemocnica s poliklinikou 
Považská Bystrica, čo je najmenej zo všetkých 
samosprávnych krajov. Nemocnicou III. úrovne 
je len Fakultná nemocnica Trenčín a do I. úrovne 
ministerstvo zaradilo NsP Myjava a Nemocnicu 
na okraji mesta v Partizánskom, ale aj nemocnice 
v Ilave, Handlovej a Bánovciach nad Bebravou. 
„Trenčiansky samosprávny kraj bude žiadať 
preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji 
mesta, n. o., Partizánske do II. úrovne nemocníc. 
Obe nemocnice majú záujem o doplnkové  
a nepovinné programy pre vyššie úrovne nemocníc. 
Rovnako Nemocnica s poliklinikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach a Nemocnica s poliklinikou 
Považská Bystrica majú záujem o doplnkové 

programy III. úrovne nemocníc. Tejto téme sa budeme 
venovať aj na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva 
TSK koncom januára,“ povedal trenčiansky župan 
Jaroslav Baška. Ide o komplexné všeobecné 
nemocnice, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú 
starostlivosť, pričom každá má 8 lôžkových 
oddelení vrátane OAIM. Rozsahom poskytovanej 
ústavnej zdravotnej starostlivosti a komplexnosťou 
sa výrazne odlišujú od „menších nemocníc“, ako 
sú NsP Ilava, n. o., Nemocnica AGEL Handlová, 
s. r. o. a pod., preto župa nesúhlasí s tým, aby 
boli v rovnakej kategórii. V prípade obmedzenia 
súčasného rozsahu poskytovanej ústavnej 
zdravotnej starostlivosti v týchto nemocniciach 
sa pre občanov z miest a obcí okresu Myjava 
a mesta a obcí okresu Partizánske zhorší 
dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
V Trenčianskom kraji za posledných 20 rokov 
došlo v dôsledku transformačných krokov, buď 
Ministerstva zdravotníctva SR alebo zdravotných 
poisťovní, k výraznému úbytku akútnych lôžok 
približne o 1/3. Taktiež sa uskutočnila centralizácia 
činností a výkonov tak, aby bola zabezpečená 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj jej 
komplexnosť. „Trenčiansky samosprávny kraj za 

posledné obdobie investoval do nemocníc vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti cca 42 mil. eur zo svojho 
rozpočtu, a to na dobudovanie, rekonštrukcie, 
modernizácie pracovísk a oddelení, ako aj doplnenie 
ich prístrojového vybavenia,“ zdôraznil župan. 
Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spĺňajú 
požiadavky na materiálno-technické vybavenie 
aj pre vyššie úrovne, ako sú zaradené v rámci 
tejto kategorizácie nemocníc. - Lenka Kukučková -

Výstavba hokejovej haly pre talentovanú 
mládež napreduje

Práce sa naplno rozbehli aj v stredoškolskom 
kampuse v Zámostí, kde sa už črtajú 
základy novej hokejovej haly pre Hokejovú 
akadémiu v Trenčíne. Zhotoviteľ aj investor 
absolvovali prvý kontrolný deň na stavbe.  
Unikátny projekt, ktorý odštartovalo v roku 
2017 podpísanie memoranda o spolupráci 
so Slovenským zväzom ľadového hokeja, 
dostáva reálne kontúry. Zhotoviteľ sa naplno 
zahryzol do prác na hokejovej hale, v rámci ktorej 
bude umiestnená hlavná hracia ľadová plocha  
s rozmermi 60 x 26 m a tréningová hokejová hala 
s rozmermi 24,4 x 26 m s tribúnou pre 388 osôb. 
Pôvodný rozpočet presahoval 12,5 mil. eur. „Je to 
asi najväčšia stavba, ktorú realizuje Trenčiansky 
samosprávny kraj a po stavbách týkajúcich sa 
našich nemocníc asi aj najdrahšia. Zemné práce sú 
už za nami a  zabetónovala sa aj základová doska 
na snežnú jamu. Všetky práce prebiehajú naozaj 
dobre. Mali sme rokovanie so zhotoviteľom ohľadne 

dodatku, pretože ceny stavebných materiálov aj 
práce išli výrazne hore. Pevne verím, že počas celého 
budúceho roka sa v tejto stavbe bude pokračovať 
a že ju aj zdarne dokončíme, aby tento pilotný 
projekt regionálnych hokejových akadémií v rámci 
Slovenska uzrel svetlo sveta a slúžil mládeži 
a budúcim hokejovým hviezdam,“ povedal 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. Práve spojenie 
kvalitného zázemia s kvalitným vzdelávaním 
je unikátnym konceptom, do ktorého sa 
pustila Trenčianska župa a župná Stredná 
športová škola v Trenčíne v spolupráci so SZĽH. 
„Hokej je šport, ktorý spája všetkých ľudí  
a vieme sa pri ňom zjednotiť. Myslím si, že práve 
tento projekt regionálnych hokejových akadémií 
nám umožní nadviazať na tie úspechy, ktoré 
mal slovenský hokej v minulosti,“ dodal župan. 
Aktuálne je v projekte Hokejovej akadémie v rámci 
Strednej športovej školy v Trenčíne zapojených  
62 talentovaných hokejistov.  - Lenka Kukučková -

Strednú odbornú školu  
v Pruskom menia  

k lepšiemu dva projekty

Na jedinej poľnohospodárskej škole v kraji  
v súčasnosti rekonštruujú strechu kaštieľa, kde škola 
sídli, prestavbou prechádza aj školský internát. Oba 
projekty znížia energetickú náročnosť budov školy 
a zároveň skvalitnia vyučovací proces študentov.
Zriadenie Centra odborného vzdelávania  
a prípravy v priestoroch internátu SOŠ Pruské 
financuje Trenčianska župa prostredníctvom 
európskych peňazí. „Po rekonštrukcii budovy 
vzniknú na internáte nové učebne a priestory, 
debarierizáciu objektu vyrieši prístavba výťahu. 
Budova internátu je už zateplená, dokončená je aj 
strecha. Problémom nie je ani vybavenie, ktoré je 
už obstarané, jeho súčasťou je napríklad aj traktor. 
Vyriešiť musíme výmenu rozvodov.  Do modernizácie 
aktuálne investujeme viac ako 1,6 mil. eur. Verím, 
že v septembri, keď študenti nastúpia do nového 
školského roku, internát bude plne pripravený,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Druhý projekt, ktorý župa na škole v Pruskom 
realizuje, je zameraný na rekonštrukciu strechy 
kaštieľa zo 16. storočia, ktorý je zároveň národnou 
kultúrnou pamiatkou. V rámci neho sa vymení 
strešná krytina, zbúrajú sa niektoré komíny, zateplí 
sa podkrovie a pribudne aj nové odvodnenie 
strechy. Zo župného rozpočtu pôjde na túto 
rekonštrukciu viac ako 1,2 mil. eur.  - Matej Plánek - 
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Okresné kolo v prednese slovenskej povesti pod Okresné kolo v prednese slovenskej povesti pod 
názvom Šaliansky Maťko sa uskutočnilo v CVČ názvom Šaliansky Maťko sa uskutočnilo v CVČ 
Púchov v utorok, 24. januára a zúčastnilo sa ho 25 Púchov v utorok, 24. januára a zúčastnilo sa ho 25 
dievčat a chlapcov, ktorí boli rozdelení do troch dievčat a chlapcov, ktorí boli rozdelení do troch 
kategórií. kategórií. 

Medzi najmladšími si víťazstvo a postup do Medzi najmladšími si víťazstvo a postup do 
krajského kola zaslúžila žiačka zo ZŠ Gorazdova krajského kola zaslúžila žiačka zo ZŠ Gorazdova 
Púchov – Tamarka Pšenáková. Na druhom mieste Púchov – Tamarka Pšenáková. Na druhom mieste 
skončila Dominika Pleváková zo ZŠ J. A. Komen-skončila Dominika Pleváková zo ZŠ J. A. Komen-
ského Púchov a tretiu priečku obsadil Tomáš ského Púchov a tretiu priečku obsadil Tomáš 
Staňo zo ZŠ s MŠ Horovce.Staňo zo ZŠ s MŠ Horovce.

V druhej kategórii prednášali povesti žiaci  V druhej kategórii prednášali povesti žiaci  
4. a 5. ročníka ZŠ, kde do krajského kola postúpila 4. a 5. ročníka ZŠ, kde do krajského kola postúpila 
Ella Mičková zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, Ella Mičková zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, 
druhá bola Simonka Húževková zo ZŠ Slovanská druhá bola Simonka Húževková zo ZŠ Slovanská 
Púchov a na treťom mieste skončil Peter Gašpár Púchov a na treťom mieste skončil Peter Gašpár 
zo ZŠ Gorazdova Púchov.zo ZŠ Gorazdova Púchov.

Do poslednej kategórie boli zaradení žiaci  Do poslednej kategórie boli zaradení žiaci  
6. a 7. ročníkov ZŠ. V krajskom kole nás bude 6. a 7. ročníkov ZŠ. V krajskom kole nás bude 
reprezentovať Natália Obšivanová zo ZŠ Gorazdo-reprezentovať Natália Obšivanová zo ZŠ Gorazdo-
va Púchov. Druhé miesto patrí Márii Šalamúnovej  va Púchov. Druhé miesto patrí Márii Šalamúnovej  
z Gymnázia a tretia sa umiestnila Michaela Plánov-z Gymnázia a tretia sa umiestnila Michaela Plánov-

ská zo ZŠ Mládežnícka Púchov.ská zo ZŠ Mládežnícka Púchov.
Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a víťa-Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a víťa-

zom držíme palce, aby sa z vyšších kôl vrátili z čo zom držíme palce, aby sa z vyšších kôl vrátili z čo 
najlepším pocitom. Ďakujeme aj ostatným účast-najlepším pocitom. Ďakujeme aj ostatným účast-

níkom za to, že sme mali možnosť vypočuť si v ich níkom za to, že sme mali možnosť vypočuť si v ich 
podaní, veľmi pekné povesti od rôznych sloven-podaní, veľmi pekné povesti od rôznych sloven-
ských autorov. ských autorov. 

-di--di-

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v CVČ Včielka

Rebríčky hodnotenia škôl, ktoré každoročne Rebríčky hodnotenia škôl, ktoré každoročne 
zostavuje INEKO – Inštitút pre ekonomické a so -zostavuje INEKO – Inštitút pre ekonomické a so -
ciálne reformy majú hlavný cieľ poskytnúť širokej ciálne reformy majú hlavný cieľ poskytnúť širokej 
verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch 
všetkých slovenských základných a stredných všetkých slovenských základných a stredných 
škôl. škôl. 

Po dvojročnej odmlke sa opäť realizovali celo-Po dvojročnej odmlke sa opäť realizovali celo-
plošné merania. Ministerstvo školstva po dvoj-plošné merania. Ministerstvo školstva po dvoj-
ročnej prestávke vrátilo k realizovaniu Testovania ročnej prestávke vrátilo k realizovaniu Testovania 
9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj  9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj  
k testovaniu piatakov (Testovanie 5). Celoploš-k testovaniu piatakov (Testovanie 5). Celoploš-
né merania sú totižto dôležité nielen pre zabez-né merania sú totižto dôležité nielen pre zabez-
pečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov  pečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov  
a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre 
odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný 
rast kvality vzdelávania. Ich pravidelná realizácia rast kvality vzdelávania. Ich pravidelná realizácia 
je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo 
vzdelávaní na stredných školách a otvára cestu aj vzdelávaní na stredných školách a otvára cestu aj 
pre prípadné budúce meranie pridanej hodnoty pre prípadné budúce meranie pridanej hodnoty 

na druhom stupni základných škôl.na druhom stupni základných škôl.
V aktualizovanom rebríčku základných škôl V aktualizovanom rebríčku základných škôl 

(ZŠ) sa na vrchol dostala cirkevná ZŠ sv. Cyrila  (ZŠ) sa na vrchol dostala cirkevná ZŠ sv. Cyrila  
a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach 
– Západ. Druhé miesto podľa výsledkov žiakov – Západ. Druhé miesto podľa výsledkov žiakov 
dosiahla Spojená škola – ZŠ Tilgnerova z bratislav-dosiahla Spojená škola – ZŠ Tilgnerova z bratislav-
skej Karlovej Vsi a tretie ZŠ Kollárova 2 zo Sväté-skej Karlovej Vsi a tretie ZŠ Kollárova 2 zo Sväté-
ho Jura. ho Jura. Z púchovských základných škôl sa v Z púchovských základných škôl sa v 
celkovom hodnotení najlepšie umiestnila ZŠ celkovom hodnotení najlepšie umiestnila ZŠ 
Mládežnícka, ktorá skončila na peknom 18. Mládežnícka, ktorá skončila na peknom 18. 
mieste na Slovensku a na 3. mieste v Trenčian-mieste na Slovensku a na 3. mieste v Trenčian-
skom samosprávnom kraji.skom samosprávnom kraji.

Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) sa Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) sa 
na prvé miesto prepracovala Súkromná SOŠ, na prvé miesto prepracovala Súkromná SOŠ, 
ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade. Medzi ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade. Medzi 
stálice v top 10 SOŠ-iek patria aj Obchodná stálice v top 10 SOŠ-iek patria aj Obchodná 
akadémia Kukučínova v Trnave, elektrotechnické akadémia Kukučínova v Trnave, elektrotechnické 
priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského  priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského  
v Košiciach, Obchodná akadémia zo Zlatých v Košiciach, Obchodná akadémia zo Zlatých 

Moraviec a tiež bratislavská Stredná zdravotnícka Moraviec a tiež bratislavská Stredná zdravotnícka 
škola na Záhradníckej ulici. škola na Záhradníckej ulici. 

Relatívne najmenšie pohyby na popredných Relatívne najmenšie pohyby na popredných 
priečkach sme zaznamenali pri gymnáziách. Prvé priečkach sme zaznamenali pri gymnáziách. Prvé 
miesto obsadila Škola pre mimoriadne nada-miesto obsadila Škola pre mimoriadne nada-
né deti na Teplickej ulici v Bratislave. né deti na Teplickej ulici v Bratislave. Najlep-Najlep-
šou župnou strednou školou v rámci kraja je šou župnou strednou školou v rámci kraja je 
dubnické gymnázium. To je zároveň aj devia-dubnické gymnázium. To je zároveň aj devia-
tym najlepším gymnáziom na Slovensku. tym najlepším gymnáziom na Slovensku. Prvú Prvú 
trojicu najlepšie hodnotených škôl v pôsobnos-trojicu najlepšie hodnotených škôl v pôsobnos-
ti Trenčianskeho samosprávneho kraja dopĺňa ti Trenčianskeho samosprávneho kraja dopĺňa 
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Stredná Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Stredná 
priemyselná škola v Dubnici nad Váhom. Tá záro-priemyselná škola v Dubnici nad Váhom. Tá záro-
veň aj uzatvára prvú desiatku najlepších sloven-veň aj uzatvára prvú desiatku najlepších sloven-
ských odborných škôl. Rebríček bol zostavený pre ských odborných škôl. Rebríček bol zostavený pre 
školský rok 2021/2022, a to na základe 45 prísnych školský rok 2021/2022, a to na základe 45 prísnych 
ukazovateľov, ktoré sú vyhodnocované každoroč-ukazovateľov, ktoré sú vyhodnocované každoroč-
ne. ne. 

www.ineko.sk, TSKwww.ineko.sk, TSK

INEKO zverejnil nové rebríčky škôl po pandémii 

Ministerstvo životného prostredia SR a Sloven-Ministerstvo životného prostredia SR a Sloven-
ská agentúra životného prostredia vyhlásili 12. ská agentúra životného prostredia vyhlásili 12. 
ročník súťaže Dedina roka, stane sa ňou niektorá ročník súťaže Dedina roka, stane sa ňou niektorá 
z obcí Trenčianskeho kraja? Výnimočné sloven-z obcí Trenčianskeho kraja? Výnimočné sloven-
ské obce, ktoré sú úspešné v rozvoji starostlivosti  ské obce, ktoré sú úspešné v rozvoji starostlivosti  
o vidiek a nezabúdajú na svoje tradície a miestnu o vidiek a nezabúdajú na svoje tradície a miestnu 
kultúru, sa môžu do súťaže o prestížny titul prihlá-kultúru, sa môžu do súťaže o prestížny titul prihlá-
siť do 31. marca 2023. Dedina roka sa v dvojroč-siť do 31. marca 2023. Dedina roka sa v dvojroč-
ných intervaloch hľadá od roku 2001, ocenenie už ných intervaloch hľadá od roku 2001, ocenenie už 
získali rozmanité obce z rôznych kútov Slovenska. získali rozmanité obce z rôznych kútov Slovenska. 
Samotný hodnotiaci proces sa skladá z dvoch častí Samotný hodnotiaci proces sa skladá z dvoch častí 
– prvou je návšteva Národnej hodnotiacej komisie – prvou je návšteva Národnej hodnotiacej komisie 
v prihlásenej obci a následne záverečné rokovanie. v prihlásenej obci a následne záverečné rokovanie. 
Okrem titulu Dedina roka sa budú udeľovať ocene-Okrem titulu Dedina roka sa budú udeľovať ocene-
nia aj v kategórii Dedina ako hospodár, Dedina ako nia aj v kategórii Dedina ako hospodár, Dedina ako 
klenotnica, Dedina ako maľovaná a Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná a Dedina ako 
partner. Výsledky budú známe v druhej polovici partner. Výsledky budú známe v druhej polovici 
roka 2023, absolútny víťaz a nositeľ titulu Dedina roka 2023, absolútny víťaz a nositeľ titulu Dedina 
roka 2023 bude Slovensko reprezentovať v súťaži roka 2023 bude Slovensko reprezentovať v súťaži 
o Európsku cenu obnovy dediny.                o Európsku cenu obnovy dediny.                TSKTSK

Hľadá sa Dedina roka 2023 - začal 12. ročník súťaže
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DIVADLO
DIALÓG SO SKLOM
Streda 1.2.  vestibul  8.00-20.00 h  
Vernisáž výstavy. Vystavujúce exponáty so zameraním na sklo, textil, dizajn. Vy-
stavuje Mgr. Peter Šípoš a FPT Púchov. Výstava potrvá do 28.2.2023, vstup voľný. 
Info na osobitnom plagáte a www.kultura.puchov.sk

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Streda 1.2., 8.2., 15.2., 22.2.   tanečná sála   18.30 h 
Pondelok 6.2., 13.2., 20.2.   tanečná sála   18.30 h
1 vstup 4 €. Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk 

JOGA 
Streda 1.2., 8.2., 15.2. , 22.2. tanečná sála 9.30 h 
Utorok 7.2., 14.2., 21.2. tanečná sála 16.15 h 
Joga naberá v dnešných časoch na popularite stále viac a viac. Pre mnoho ľudí 
sa stala súčasťou života. Okrem fyzického pohybu v nej ide hlavne o uvedomelý 
pohyb a znovuobjavenie svojho prirodzeného dychu a o spriechodnenie po-
hybu v tele po fyzickej i energetickej stránke. 1 vstup 4 €. So sebou si prineste 
karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Streda 1.2., 8.2., 15.2. , 22.2. tanečná sála 17.00 h
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný na-
príklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť 
uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info: kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794.

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ 2023
Utorok 7.2. veľká sála 17.00 h
Mesto Púchov, ZUŠ Púchov, Púchovská kultúra s.r.o. Vás srdečne pozývajú na 
koncert pod záštitou primátorky Mesta Púchov JUDr. Kataríny Henekovej. Učin-
kujú: Be Happy, Harmony, Sólisti a súbory ZUŠ Púchov. Hosť koncertu: Alžbeta 
Bartošová. Moderuje: Šimon Gabčo. Vstupné 8 €. Predpredaj vstupeniek v po-
kladni kina a na I.poschodí v kancelárii oddelenia kultúry v Divadle v Púchove.

KREATÍVNE KURZY
Streda 8.2. zasadacia miestnosť 15.30 h
Enkaustika pre začiatočníkov. Pletenie z papiera pre začiatočníkov. Paverpol pre 
začiatočníkov. 1 kurz 5 hodín, kurzový poplatok 35 €, t.j. 1/7€ vrátane materiálu. 
Prihlášky a informácie 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk.

VIDEO OLDIES PARTY
Sobota 11.2. veľká sála 20.00-03.00 h
DJ Ján Haliena Vám namixuje len tie najlepšie hity overené časom. Sľubujeme, 
že nikto z vás neobsedi! Vstupné 8 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a 
na www.kultura.puchov.sk.

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok 14.2. učebňa č.1 16.00 h 
Utorok 21.2. učebňa č.1 16.00 h
2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné sa prihlásiť do 13.1. emailom: kultu-
ra@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662. Kurzový poplatok je 34 €, požiča-
nie šijaceho stroja je v cene poplatku.

DUO JAMAHA 
Utorok 14.2. veľká sála 18.00 h
Prídite sa zabaviť, zaspievať si a odreagovať sa a nabrať kopec pozitívnej ener-
gie.
Dĺžka koncertu 100 min. bez prestávky. Vstupné 10 € v predpredaji, v deň kon-
certu 12 €. Predaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk

KINO
ŽELANIE K NARODENINÁM 
Streda 1.2. 17:30 h Nedeľa 5.2. 17:30 h 
MP od 12 rokov – Continentalfilm – 93 min. – komédia – ČD – ČR. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

V ZAJATÍ MYSLE
Streda 1.2. 19:45 h 
MP od 15 rokov – Continentalfilm – 96 min. – thriller – titulky – USA. Vstupné 6 
€. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

KOCÚR V ČIŽMÁCH: POSLEDNÉ ŽELANIE 
Piatok 3.2. 17:30 h Nedeľa 5.2. 15:30 h
MP – Cinemart – 101 min. – animovaný – komédia – SD - USA. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ČO S TÝM MÁ LÁSKA ?
Piatok 3.2. 19:45 h
MP od 12 rokov – Bontonfilm – 108 min. – komédia – romantický – titulky – VB. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

SLÚŽKA
Pondelok 6.2. 17:30 h 
MP od 15 rokov – Continentalfilm – 100 min. – dráma – historický – OV – SR. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

AVATAR: CESTA VODY
Streda 8.2. 17:30 h 
MP od 12 rokov – Cinemart – 192 min. – sci-fi – fantastický – SD – USA. Vstupné 
6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ASTERIX A OBELIX: RÍŠA STREDU
Piatok 10.2. 17:30 h Nedeľa 12.2. 15:30 h 
MP – Magicbox – 104 min. – komédia – rodinný – akčný – SD – FR. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

NIEKTO KLOPE NA DVERE
Piatok 10.2. 19:45 h
MP od 15 rokov – Cinemart – 102 min. – horor – thirller – tittulky – USA. Vstupné 
6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

MAGIC MIKE: Posledný tanec
Nedeľa 12.2. 17:30 h 
MP od 15 rokov – Continentalfilm – 100 min. – komédia – hudobný – muzikál – 
titulky – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

INVALID
Pondelok 13.2. 17:30 h
MP od 15 rokov – Cinemart – čierna komédia – OV – SR. Vstupné 6 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ŽUPNÝ DOM
SCANDI 2023  
štvrtok  2.2., 9.2., 16.2., 23.2., utorok 28.2. 2023 o 20:00 h
čitáreň ŽD, OZ PODIVNÝ BARÓN
Jedinečnú prehliadka súčasných severských filmov SCANDI 2023! Nahliadnite 
do škandinávskej kultúry prostredníctvom ocenených filmov z Dánska, Švéd-
ska, Fínska, Nórska a Islandu. Informácie o filmoch v osobitných udalostiach FB 
Podivného baróna. Vstupné: 4€/film.

VÝTVARNÝ ATELIÉR 
nedele 19.2. a 26.2 . 16:00 – 19:00 h, podkrovie ŽD, OZ POTVORA
Lektori Elian a Martin Kapuš vás oboznámia s princípmi kresby v čiernobielej, 
farebnej podobe i maľbe. Zámerom je, aby účastníci ateliérov boli oboznáme-
ní so základnými kresliarskymi i maliarskymi postupmi v súlade s ich vybranou 
vlastnou výtvarnou témou.  Ateliéry budú na seba nadväzujúce: 19.2. kresba 
rudkou a ceruzou. 26.2. kresba suchým pastelom. Ďalšie ateliéry pokračujú v 
marci. Podkrovie Župného domu. Vstupné: 18 €/1 ateliér, 60 €/4 ateliéry

CVČ VČIELKA 
OPEN CLUB - CHILLovňa pre mládež
streda 1.2. od 17.00 - 19.00 h v Klube mladých
Pozývame všetkých mladých ľudí k nám do Klubu mladých na Námestí slobody 
a zábavné aktivity, stolný tenis, filmový večer, či kartové hry.

S poslancami na slovíčko
utorok 3. 2. o 18.00 v Klube mladých
Prvá diskusia bude s Komisiou vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a mláde-
že. Zúčastniť sa môže ktokoľvek do 30 rokov veku.

Karneval pre deti
nedeľa19. 2. o15. 00 - 17.00 h, Klub mladých - Námestie slobody

Kultúrne a spoločenské akcie v meste Púchov
www.kultura.puchov.sk

www.kino.puchov.sk
www.cvcvcielka.sk
www.zuspuchov.sk
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Obzretie sa za lyžiarskym a snowbordingovým kurzom

ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

V deň odchodu na kurz počasie a vonkajšia teplota vôbec nenaznačovali V deň odchodu na kurz počasie a vonkajšia teplota vôbec nenaznačovali 
úspech tohto podujatia. Príchod i prvé lyžovanie v daždi vystriedala noc úspech tohto podujatia. Príchod i prvé lyžovanie v daždi vystriedala noc 
obťažkaná snehom. Zelené svahy Donovalov sa v noci z hodiny na hodinu obťažkaná snehom. Zelené svahy Donovalov sa v noci z hodiny na hodinu 
zmenili na zasneženú zimnú krajinu. Vďaka tomu sa nám podarilo zorgani-zmenili na zasneženú zimnú krajinu. Vďaka tomu sa nám podarilo zorgani-
zovať športom nabitý týždeň na svahu, rána s jogou, večery plné veselosti, zovať športom nabitý týždeň na svahu, rána s jogou, večery plné veselosti, 
dlhých rozpráv, tanca, hier, osobitne hrania šachu. Šachu, ktorý frčal dokonca dlhých rozpráv, tanca, hier, osobitne hrania šachu. Šachu, ktorý frčal dokonca 
i počas nočnej diskotéky.i počas nočnej diskotéky.

Rušivou pre mňa ostáva len obsedantná, až strašidelná predstava pomalého Rušivou pre mňa ostáva len obsedantná, až strašidelná predstava pomalého 
zániku nižšie položených lyžiarskych stredísk a dokonca tradičných zím, ako zániku nižšie položených lyžiarskych stredísk a dokonca tradičných zím, ako 
sme ich doposiaľ poznali. Uvidíme. Môžeme čakať, dočkáme sa, alebo môže-sme ich doposiaľ poznali. Uvidíme. Môžeme čakať, dočkáme sa, alebo môže-
me, i keď v malom, osobne prispieť každodennou ochranou pôdy, stromov, me, i keď v malom, osobne prispieť každodennou ochranou pôdy, stromov, 
včiel, ..., prírody. včiel, ..., prírody. 

Miroslav Kubičár, riaditeľ školyMiroslav Kubičár, riaditeľ školy

Dostala som príležitosť, napísať článok o našom lyžiarskom výcviku aj  Dostala som príležitosť, napísať článok o našom lyžiarskom výcviku aj  
z pohľadu študenta. 9.1.2023 sme vyrazili z Púchova – smer ešte dovtedy z pohľadu študenta. 9.1.2023 sme vyrazili z Púchova – smer ešte dovtedy 
upršané Donovaly. Ubytovali sme sa v novozrekonštruovanom hoteli Vesel. upršané Donovaly. Ubytovali sme sa v novozrekonštruovanom hoteli Vesel. 
I keď sme boli sklamaní, hneď prvú noc nám Perinbaba pripravila prekvape-I keď sme boli sklamaní, hneď prvú noc nám Perinbaba pripravila prekvape-
nie. Dokonca aj ďalší celý deň snežilo. Boli sme radi, že sneží, len sme nič nevi-nie. Dokonca aj ďalší celý deň snežilo. Boli sme radi, že sneží, len sme nič nevi-
deli. Neskôr sa počasie vydarilo a bolo ako na objednávku. Azúro, menej ľudí deli. Neskôr sa počasie vydarilo a bolo ako na objednávku. Azúro, menej ľudí 
a upravený svah. Strava bola celkom fajn, nehladovali sme, ale poviem vám a upravený svah. Strava bola celkom fajn, nehladovali sme, ale poviem vám 

narovinu, párky nechcem ani vidieť. Prejedli sme sa, až nám bolo zle. Ocenili narovinu, párky nechcem ani vidieť. Prejedli sme sa, až nám bolo zle. Ocenili 
sme to, že učitelia nám nechali čas pre seba a zároveň nám dali voľnú ruku sme to, že učitelia nám nechali čas pre seba a zároveň nám dali voľnú ruku 
pri príprave programu. Mali sme veľmi zábavnú diskotéku, ale aj ranné hodi-pri príprave programu. Mali sme veľmi zábavnú diskotéku, ale aj ranné hodi-
ny jogy s pánom riaditeľom. Konečne sme ich videli aj z iného uhla pohľadu ny jogy s pánom riaditeľom. Konečne sme ich videli aj z iného uhla pohľadu 
ako len sedieť za lavicou a učiť nás. No každopádne lyžák sme si veľmi užili: ako len sedieť za lavicou a učiť nás. No každopádne lyžák sme si veľmi užili: 
plakali sme, smiali sme sa, ale hlavne sme mali zábavu.plakali sme, smiali sme sa, ale hlavne sme mali zábavu.

Ďakujeme našim učiteľom a spolužiakom za super lyžiarsky výcvik.Ďakujeme našim učiteľom a spolužiakom za super lyžiarsky výcvik.
Olivia Ondričková, TerciaOlivia Ondričková, Tercia

Gympsy - časopis púchovských gymnazistov
Redakčná rada: Jakub Jurovčík, Kristína Staníková, Beáta Mlyniská, Ela Novotná, Judita Lašová, Adam Gerschdorf, Sandra Kindernajová, Jessica Drgová, 
Jasmína Kudlejová, Mária Duháčková, Alexandra Kubiritová. Odborný dozor: Veronika Hanáková, vyšlo v januári 2023 ako súčasť Púchovských novín.

Foto: Martin Fajner, II.A

DOD pre deviatakov
Tak ako sa 13.12.2022 topil sneh, rovnako sa topila nádej, že našich šikovných maturan-Tak ako sa 13.12.2022 topil sneh, rovnako sa topila nádej, že našich šikovných maturan-

tov vystrieda nová odroda prvákov. Až kým sa nepredviedli v programe pripravenom tov vystrieda nová odroda prvákov. Až kým sa nepredviedli v programe pripravenom 
študentmi a učiteľmi. Natešení žiaci deviateho ročníka základných škôl začali vydesene študentmi a učiteľmi. Natešení žiaci deviateho ročníka základných škôl začali vydesene 
prichádzať do vestibulu školy už o tretej poobede. Od začiatku bolo vidieť, že ich ambície prichádzať do vestibulu školy už o tretej poobede. Od začiatku bolo vidieť, že ich ambície 
sú rôzne. Zatiaľ čo niektorí prišli skúmať, vzdelávať sa, iní túžili stretnúť osobnosti našej sú rôzne. Zatiaľ čo niektorí prišli skúmať, vzdelávať sa, iní túžili stretnúť osobnosti našej 
školy. Čo sa týka programu, žiaci si mohli vyskúšať rôzne hry v telocvični, zahrať kahoot na školy. Čo sa týka programu, žiaci si mohli vyskúšať rôzne hry v telocvični, zahrať kahoot na 
biológii, pozrieť naše projekty o absolventoch gymnázia či precvičiť svoje vedomosti na biológii, pozrieť naše projekty o absolventoch gymnázia či precvičiť svoje vedomosti na 
hodine dejepisu. Tu veci nabrali nečakaný smer. Mnohí boli totiž sklamaní, že pán učiteľ si hodine dejepisu. Tu veci nabrali nečakaný smer. Mnohí boli totiž sklamaní, že pán učiteľ si 
nezobral svoju slávnu gitaru. Ako nám bolo povedané, kvôli tomuto hriechu bola smutná nezobral svoju slávnu gitaru. Ako nám bolo povedané, kvôli tomuto hriechu bola smutná 
celá jedna skupinka. Pre niektorých bolo sklamaním, že nie všetky celebrity našej školy sa celá jedna skupinka. Pre niektorých bolo sklamaním, že nie všetky celebrity našej školy sa 
dostavili, z čoho boli najmä fanúšičky nemenovaných študentov veľmi nešťastné. Aj také dostavili, z čoho boli najmä fanúšičky nemenovaných študentov veľmi nešťastné. Aj také 
sú ambície budúcich stredoškolákov. Napriek tomu sme si my, sprevádzajúci žiaci z kvarty, sú ambície budúcich stredoškolákov. Napriek tomu sme si my, sprevádzajúci žiaci z kvarty, 
tento deň užili – či už s menšími alebo väčšími komplikáciami. Dúfame, že sa žiakom na tento deň užili – či už s menšími alebo väčšími komplikáciami. Dúfame, že sa žiakom na 
našom gymnáziu páčilo a tešíme sa na nich v novom školskom roku. Zároveň pozývame našom gymnáziu páčilo a tešíme sa na nich v novom školskom roku. Zároveň pozývame 
všetkých zvedavých záujemcov dňa 07.02.2023 na DOD pre budúcich žiakov prímy.všetkých zvedavých záujemcov dňa 07.02.2023 na DOD pre budúcich žiakov prímy.
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Čo sa na strednej naučíš, na výške akoby si našiel  
– projektové práce tretiakov

Žiaci tretieho ročníka mali predvianoč-Žiaci tretieho ročníka mali predvianoč-
né obdobie obohatené o posledné úpravy né obdobie obohatené o posledné úpravy 
svojich odborných projektových prác. svojich odborných projektových prác. 
Po prázdninách ich čakala druhá časť Po prázdninách ich čakala druhá časť 
snaženia – obhajoby. Niektorých stra-snaženia – obhajoby. Niektorých stra-
šili, no niekomu zarezonovali natoľko, šili, no niekomu zarezonovali natoľko, 
že ich považuje za jeden z kľúčových že ich považuje za jeden z kľúčových 
momentov svojho štúdia. Takto na momentov svojho štúdia. Takto na 
obhajoby spomína aj štvrtáčka Nina.obhajoby spomína aj štvrtáčka Nina.

Nie nadarmo sa hovorí, že najlepšie Nie nadarmo sa hovorí, že najlepšie 
roky svojho života prežijeme na stred-roky svojho života prežijeme na stred-
nej škole. Avšak pred tým, ako som to nej škole. Avšak pred tým, ako som to 
celé zažila, neoblomne som bojovala celé zažila, neoblomne som bojovala 
proti tomuto tvrdeniu. Myslela som si, že  proti tomuto tvrdeniu. Myslela som si, že  
s príchodom na strednú školu prichá-s príchodom na strednú školu prichá-
dzajú len samé starosti a že akákoľvek dzajú len samé starosti a že akákoľvek 
sra nda ide bokom. Štúdium na gymná-sra nda ide bokom. Štúdium na gymná-
ziu mi tieto moje myšlienky rovnako potvrdilo  ziu mi tieto moje myšlienky rovnako potvrdilo  
i vyvrátilo a sama som tu zažila niekoľko naozaj i vyvrátilo a sama som tu zažila niekoľko naozaj 
nezabudnuteľných momentov. Jedným z nich nezabudnuteľných momentov. Jedným z nich 
bola napríklad moja práca o Gustávovi Husákovi, bola napríklad moja práca o Gustávovi Husákovi, 
ktorú som písala na seminár z dejepisu. Väčšina ktorú som písala na seminár z dejepisu. Väčšina 
mojich rovesníkov by sa na tom smiala, hovorili by mojich rovesníkov by sa na tom smiala, hovorili by 
si asi: ,,Tak to je fakt trápne, že práve toto je high-si asi: ,,Tak to je fakt trápne, že práve toto je high-
light Nininho štúdia na gympli.“ Keď sa nad tým  light Nininho štúdia na gympli.“ Keď sa nad tým  

zamýšľam, je to pochopiteľné, no pre mňa to zamýšľam, je to pochopiteľné, no pre mňa to 
znamenalo oveľa viac, než len dlhé presede-znamenalo oveľa viac, než len dlhé presede-

né hodiny za počítačom a hlavu zaborenú do né hodiny za počítačom a hlavu zaborenú do 
rôznych kníh a článkov. Vôbec nie je tajomstvom, rôznych kníh a článkov. Vôbec nie je tajomstvom, 
že história ma baví, rovnako to bolo aj pri písaní že história ma baví, rovnako to bolo aj pri písaní 
tejto práce. Stránky zapísané životopisom jedné-tejto práce. Stránky zapísané životopisom jedné-
ho z najvýznamnejších, no najkontroverznej-ho z najvýznamnejších, no najkontroverznej-
ších československých politikov 20. storočia sa ších československých politikov 20. storočia sa 
stali pre mňa skrýšou pred skutočným svetom  stali pre mňa skrýšou pred skutočným svetom  

a stresujúcim životom stredoškoláka. Čo bolo pre a stresujúcim životom stredoškoláka. Čo bolo pre 
mňa ale oveľa ťažšie, bola práve prezentácia tejto mňa ale oveľa ťažšie, bola práve prezentácia tejto 

práce, do ktorej som dala všetko. Neviem práce, do ktorej som dala všetko. Neviem 
dostatočne opísať svoje vtedajšie pocity, dostatočne opísať svoje vtedajšie pocity, 
no bil sa vo mne stres, strach z neúspechu no bil sa vo mne stres, strach z neúspechu 
a zároveň nadšenie, že si môžem v praxi a zároveň nadšenie, že si môžem v praxi 
vyskúšať to, čím chcem v budúcnosti byť a vyskúšať to, čím chcem v budúcnosti byť a 
čomu sa chcem venovať, a to je učenie. Stáť čomu sa chcem venovať, a to je učenie. Stáť 
pri katedre a prednášať ľuďom vo svojom pri katedre a prednášať ľuďom vo svojom 
veku (aj keď ich to absolútne nezaujíma  veku (aj keď ich to absolútne nezaujíma  
a polovica spí na svojich laviciach) niečo, čo a polovica spí na svojich laviciach) niečo, čo 
ma baví a skutočne napĺňa, bolo pre mňa ma baví a skutočne napĺňa, bolo pre mňa 
neopísateľným zážitkom. Prečo som sa neopísateľným zážitkom. Prečo som sa 
ale rozhodla písať práve o tomto momen-ale rozhodla písať práve o tomto momen-
te? Presne pre to, čo ma táto skúsenosť te? Presne pre to, čo ma táto skúsenosť 
naučila. Odbúrať stres a čeliť niečomu, čo naučila. Odbúrať stres a čeliť niečomu, čo 
ma odmalička sprevádza, teda postaviť ma odmalička sprevádza, teda postaviť 

sa čelom tréme pred publikom. Celá táto situácia sa čelom tréme pred publikom. Celá táto situácia 
netrvala dlhšie ako 20 minút, ale po skončení som netrvala dlhšie ako 20 minút, ale po skončení som 
na seba nemohla byť viac pyšná. Táto udalosť mi na seba nemohla byť viac pyšná. Táto udalosť mi 
pomohla upevniť si svoje presvedčenie o budú-pomohla upevniť si svoje presvedčenie o budú-
cej kariére a posilnila mi sebavedomie. V tú chvíľu cej kariére a posilnila mi sebavedomie. V tú chvíľu 
som vedela, že som umelec. Moje pódium je pred  som vedela, že som umelec. Moje pódium je pred  
tabuľou a moji diváci sú študenti.                                    tabuľou a moji diváci sú študenti.                                    

Nina Jandušíková, IV.ANina Jandušíková, IV.A

Mnohí študenti propagujú výsledky svojich Mnohí študenti propagujú výsledky svojich 
prác na sociálnych sieťach, no Petronela prác na sociálnych sieťach, no Petronela 
Maráčková z III.A si vybrala na tento účel aj náš Maráčková z III.A si vybrala na tento účel aj náš 
školský časopis a my sme jej to radi umožnili. školský časopis a my sme jej to radi umožnili. 
Odbornú časť zamerala na tému Lymfatická Odbornú časť zamerala na tému Lymfatická 
masáž a jej skvelé účinky na naše telo.masáž a jej skvelé účinky na naše telo.

Pracuje neúnavne každú jednu sekundu, telo je Pracuje neúnavne každú jednu sekundu, telo je 
dokonalý stroj, no niekedy potrebuje spoluprácu, dokonalý stroj, no niekedy potrebuje spoluprácu, 
aby sa mohlo nakopnúť. Nápadov, ako to spraviť, aby sa mohlo nakopnúť. Nápadov, ako to spraviť, 
nájdeme milión. Teraz vám dáme tip, ktorému sa nájdeme milión. Teraz vám dáme tip, ktorému sa 
nedá odolať. LYMFODRENÁŽ alebo LYMFATICKÁ nedá odolať. LYMFODRENÁŽ alebo LYMFATICKÁ 
MASÁŽ dokáže naozaj zázraky! MASÁŽ dokáže naozaj zázraky! 

Lymfatický systém funguje ako akási čistička, Lymfatický systém funguje ako akási čistička, 
ktorá nám z tela odstraňuje odpadové látky, toxí-ktorá nám z tela odstraňuje odpadové látky, toxí-
ny, prebytočnú vodu a zároveň je svojou filtrač-ny, prebytočnú vodu a zároveň je svojou filtrač-
nou funkciou dôležitou súčasťou imunitného nou funkciou dôležitou súčasťou imunitného 
systému. systému. 

Na rozdiel od žilného systému, ktorý poháňa srdce, Na rozdiel od žilného systému, ktorý poháňa srdce, 
lymfatický systém svoju vlastnú pumpu nemá, preto lymfatický systém svoju vlastnú pumpu nemá, preto 
je dobré vedieť, ako mu pomôcť. Ale POZOR! Je veľmi je dobré vedieť, ako mu pomôcť. Ale POZOR! Je veľmi 

dôležité zveriť sa do rúk skutočnému odborníkovi. dôležité zveriť sa do rúk skutočnému odborníkovi. 
Ako teda poznám dobrú lymfoterapeutku?Ako teda poznám dobrú lymfoterapeutku?

Pekné prostredie či vyššia cena skutočne nie sú Pekné prostredie či vyššia cena skutočne nie sú 
dobrou návnadou. Naozaj znalý človek, ktorému dobrou návnadou. Naozaj znalý človek, ktorému 
záleží na vašom zdraví, nemusí byť nutne vždy záleží na vašom zdraví, nemusí byť nutne vždy 
zdravotník, no musí mať odbornosť a na prvom zdravotník, no musí mať odbornosť a na prvom 
mieste vždy vaše zdravie a bezpečnosť, nie zisk. mieste vždy vaše zdravie a bezpečnosť, nie zisk. 
To znamená, že už pri objednávaní vám položí To znamená, že už pri objednávaní vám položí 
niekoľko otázok, aby zistil, či vôbec môžete túto niekoľko otázok, aby zistil, či vôbec môžete túto 
procedúru absolvovať. Ďalej by vás mal poučiť, čo procedúru absolvovať. Ďalej by vás mal poučiť, čo 
máte a nemáte robiť pred lymfodrenážou a na čo máte a nemáte robiť pred lymfodrenážou a na čo 
sa pripraviť po nej. V prípade, ak už trpíte nejakým sa pripraviť po nej. V prípade, ak už trpíte nejakým 
ochorením, môže si od vás vyžadovať potvrde-ochorením, môže si od vás vyžadovať potvrde-
nie od vášho ošetrujúceho lekára. Následne pri nie od vášho ošetrujúceho lekára. Následne pri 
osobnej návšteve s vami spraví vstupný pohovor osobnej návšteve s vami spraví vstupný pohovor 
a vysvetlí vám všetko potrebné. a vysvetlí vám všetko potrebné. 

Majte ale stále na pamäti: návšteva masérskeho  Majte ale stále na pamäti: návšteva masérskeho  
či kozmetického salóna nenahrádza odborné  či kozmetického salóna nenahrádza odborné  
vyšetrenie u lekára.vyšetrenie u lekára.

Lymfatická masáž – v čom spočíva jej čaro?Lymfatická masáž – v čom spočíva jej čaro?

Je to špeciálna bezolejová technika pripomí-Je to špeciálna bezolejová technika pripomí-
najúca masáž, pri ktorej terapeut striktne dodržia-najúca masáž, pri ktorej terapeut striktne dodržia-
va špeciálne hmaty a tok lymfy. Správne vykonaná va špeciálne hmaty a tok lymfy. Správne vykonaná 
lymfodrenáž má až sedatívne účinky a nie zriedka lymfodrenáž má až sedatívne účinky a nie zriedka 
spúšťa výrazné odvodňovanie (už počas drenáže spúšťa výrazné odvodňovanie (už počas drenáže 
by mal človek min. jedenkrát ísť na WC). Výsled-by mal človek min. jedenkrát ísť na WC). Výsled-
ný efekt po masáži je vždy individuálny. Často sú ný efekt po masáži je vždy individuálny. Často sú 
výsledky badateľné hneď, napríklad pri opuchnu-výsledky badateľné hneď, napríklad pri opuchnu-
tej nohe je výsledkom rozdiel aj niekoľko centi-tej nohe je výsledkom rozdiel aj niekoľko centi-
metrov. Pre správny výsledok je potrené viac metrov. Pre správny výsledok je potrené viac 
opakovaní, prípadne tzv. „udržiavacie“ lymfodre-opakovaní, prípadne tzv. „udržiavacie“ lymfodre-
náže. náže. 

Lymfatická masáž nesmie bolieť, nespôsobuje Lymfatická masáž nesmie bolieť, nespôsobuje 
začervenanie, modriny, nie je po nej rozhodne začervenanie, modriny, nie je po nej rozhodne 
vhodná námaha či posilňovňa (dodržujte odpo-vhodná námaha či posilňovňa (dodržujte odpo-
rúčania svojho terapeuta) a už vôbec nie sauna  rúčania svojho terapeuta) a už vôbec nie sauna  
a wellness.a wellness.

Benefity lymfodrenáže:Benefity lymfodrenáže:
Lymfatická masáž naštartuje celkovú detoxiká-Lymfatická masáž naštartuje celkovú detoxiká-

ciu organizmu, pomáha na bolesti hlavy, migré-ciu organizmu, pomáha na bolesti hlavy, migré-
nu, zväčša po nej môžete cítiť úľavu, ľahké nohy,  nu, zväčša po nej môžete cítiť úľavu, ľahké nohy,  
v prípade tváre je to pocit zregenerovanej a vyži-v prípade tváre je to pocit zregenerovanej a vyži-
venej pokožky, pomáha pri problémoch s dutina-venej pokožky, pomáha pri problémoch s dutina-
mi a akné. Absolútne zásadný vplyv má na hojenie mi a akné. Absolútne zásadný vplyv má na hojenie 
rád po operáciách (skracuje regeneráciu, opuch  rád po operáciách (skracuje regeneráciu, opuch  
a modriny aj o niekoľko dní), je podpornou súčas-a modriny aj o niekoľko dní), je podpornou súčas-
ťou všetkých zoštíhľujúcich a estetických progra-ťou všetkých zoštíhľujúcich a estetických progra-
mov, výrazne pomáha pri odstraňovaní celulitídy, mov, výrazne pomáha pri odstraňovaní celulitídy, 
je súčasťou anti-agingových programov v boji je súčasťou anti-agingových programov v boji 
proti vráskam.proti vráskam.

Obzvlášť pri nej ale platí to, čo pri všetkých masá-Obzvlášť pri nej ale platí to, čo pri všetkých masá-
žach – nemusí byť vhodná pre každého.žach – nemusí byť vhodná pre každého. Absolútny  Absolútny 
zákaz platí, ak „na vás niečo lezie“ – pri infekčných zákaz platí, ak „na vás niečo lezie“ – pri infekčných 
stavoch, nádche, prechladnutí a pod. Vyhnúť by stavoch, nádche, prechladnutí a pod. Vyhnúť by 
sa jej mali onkologickí pacienti, ľudia so zeleným sa jej mali onkologickí pacienti, ľudia so zeleným 
zákalom či tehotné ženy v prvom trimestri. zákalom či tehotné ženy v prvom trimestri. 

Petronela Maráčková, III.APetronela Maráčková, III.A

Foto:Obhajoby prác z informatiky v šk. roku 2022/2023.

Foto: Úspešní študenti po obhajobách prác z informatiky.
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V roku 2023 Púchovské noviny 
vychádzajú 2 x mesačne. 

Inzertná kancelária je otvorená 
každú stredu v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

Obedňajšia prestávka je od 11:30 do 12:00 hod.

Cenník plošnej inzercie platný od 1.1.2023

Formát
inzercie

Cena za
1 vydanie

Cena za 3
a viac vydaní
(zľava 10%)

Cena za 6
a viac vydaní
(zľava 20%)

1/1 strany 132 € 119 € 106 €
2/3 strany 106 € 95 € 85 €
1/2 strany 86 € 77 € 69 €
1/3 strany 66 € 59 € 53 €
1/4 strany 56 € 50 € 45 €
1/8 strany 36 € 32 € 29 €

1/16 strany 23 € 21 € 18 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto 
príslušníka Mestskej polície Púchovpríslušníka Mestskej polície Púchov
Kvalifikačné a odborné predpoklady: Kvalifikačné a odborné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou, úplné stredné vzdelanie s maturitou, 
odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona  odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona  
č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je výhodou, č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je výhodou, 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, prehľad platných právnych predpi-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, prehľad platných právnych predpi-
sov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:sov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:
- zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov- zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Púchov- všeobecne záväzné nariadenia mesta Púchov
Počítačové znalosti - používateľ: Microsoft Excel - užívateľská úroveň, Microsoft Počítačové znalosti - používateľ: Microsoft Excel - užívateľská úroveň, Microsoft 
Word - užívateľská úroveňWord - užívateľská úroveň
Vodičský preukaz skupiny B, zbrojný preukaz výhodouVodičský preukaz skupiny B, zbrojný preukaz výhodou
Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:Iné predpoklady na vykonávanie funkcie: zodpovednosť, samostatnosť a flexi- zodpovednosť, samostatnosť a flexi-
bilita, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, prax v odbore je výho-bilita, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, prax v odbore je výho-
dou, starší ako 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť dou, starší ako 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť 
na výkon funkcie, preukázaná lekárskym potvrdením, tímová práca, schopnosť na výkon funkcie, preukázaná lekárskym potvrdením, tímová práca, schopnosť 
spolupracovať, vysoká miera tolerancie voči stresu.spolupracovať, vysoká miera tolerancie voči stresu.
K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné  pripojiť: K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné  pripojiť: písomná písomná 
žiadosť o zaradenie do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis, žiadosť o zaradenie do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis, 
motivačný list, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na plnenie motivačný list, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na plnenie 
úloh obecnej polície, spôsobilosť na držanie zbrojného preukazu a spôsobilosť na úloh obecnej polície, spôsobilosť na držanie zbrojného preukazu a spôsobilosť na 
výkon práce v noci, nie staršie ako 1 mesiac, kópia dokladu o najvyššom dosiahnu-výkon práce v noci, nie staršie ako 1 mesiac, kópia dokladu o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní, kópia dokladov o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície tom vzdelaní, kópia dokladov o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície 
(ak sú), súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového (ak sú), súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení konania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.neskorších predpisov.
Miesto práce:Miesto práce: Mestská polícia, Ferka Urbánka č. 803, 020 01 Púchov Mestská polícia, Ferka Urbánka č. 803, 020 01 Púchov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi 
a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo a požiadavkami doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo 
poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov v zale-poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov v zale-
penej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK na obsadenie pracovného miesta penej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK na obsadenie pracovného miesta 
Príslušník Mestskej polície Púchov“ Príslušník Mestskej polície Púchov“ do 17.02.2023 do 12,00 hod. do 17.02.2023 do 12,00 hod. 
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, 
oznámené písomnou formou.oznámené písomnou formou.
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2. hokejová liga muži2. hokejová liga muži

Po skončení základnej časti v se -Po skončení základnej časti v se -
demčlennej skupine A sa hokejisti demčlennej skupine A sa hokejisti 
MŠK Púchov ocitli v nadstavbovej MŠK Púchov ocitli v nadstavbovej 
časti v regionálnej skupine D. Do časti v regionálnej skupine D. Do 
skupiny D si družstvá preniesli 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. 

Dňa 21.1. 2023 púchovskí hokejisti Dňa 21.1. 2023 púchovskí hokejisti 
prehrali vonku s prvým mužstvom prehrali vonku s prvým mužstvom 
tabuľky HK Delikateso Bratislava 2:1. tabuľky HK Delikateso Bratislava 2:1. 
V prvej tretine dostali gól od Pisa-V prvej tretine dostali gól od Pisa-
roviča, druhá tretina bola bez gólov  roviča, druhá tretina bola bez gólov  
a v poslednej tretine najskôr Kanaet a v poslednej tretine najskôr Kanaet 

vyrovnal a Abaffy uzavrel na koneč-vyrovnal a Abaffy uzavrel na koneč-
ných 2:1 pre domácich.ných 2:1 pre domácich.

V sobotu 29.1.2023 hokejisti MŠK V sobotu 29.1.2023 hokejisti MŠK 
Púchov odohrali doma úspešný Púchov odohrali doma úspešný 
zápas s Hokejovým klubom Iskra zápas s Hokejovým klubom Iskra 
Partizánske. Zápas skončil 10:4 (2:1, Partizánske. Zápas skončil 10:4 (2:1, 
5:0, 3:3). Pred 194 platiacimi divák-5:0, 3:3). Pred 194 platiacimi divák-
mi skórovali: Šedivý (2x), Ladecký, mi skórovali: Šedivý (2x), Ladecký, 
Luhový, Minárik (2x), Maniaček, Luhový, Minárik (2x), Maniaček, 
Lapin (2x), Kanaet - Hvizdoš, Pekarčík Lapin (2x), Kanaet - Hvizdoš, Pekarčík 
(2x), Peniaška.(2x), Peniaška.

V strelách na bránu Púchov vyhral V strelách na bránu Púchov vyhral 
na súperom v pomere 55:29.na súperom v pomere 55:29.

Tabuľka nadstavbovej časti  Tabuľka nadstavbovej časti  
re  gionálnej skupiny D re  gionálnej skupiny D 

1. Delikateso       9 9 0 0 0  46:17  271. Delikateso       9 9 0 0 0  46:17  27
2. Púchov            9 6 0 0 3 53:29 182. Púchov            9 6 0 0 3 53:29 18
3. Partizánske     9 2 0 0 7  30:53    63. Partizánske     9 2 0 0 7  30:53    6
4. Hamuliakovo  9 1 0 0 8  23:53    34. Hamuliakovo  9 1 0 0 8  23:53    3

Najbližšiu sobotu (4.2.2023) hra- Najbližšiu sobotu (4.2.2023) hra- 
jú hokejisti MŠK Púchov vonku  jú hokejisti MŠK Púchov vonku  
s mužstvom HO HAMIKOVO Hamu-s mužstvom HO HAMIKOVO Hamu-
liakovo a v sobotu 11.2. o 17.30 hod. liakovo a v sobotu 11.2. o 17.30 hod. 
privítajú doma HK Delikateso Brati-privítajú doma HK Delikateso Brati-
slava.slava.

Zdroj: hockeyslovakia.sk Zdroj: hockeyslovakia.sk 
Ilustr. foto: FB a Miroslav MikáčIlustr. foto: FB a Miroslav Mikáč

Hokejisti MŠK Púchov vyhrali nad HK Partizánske 10:4

Hokej
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Volejbal

Dňa 15.1. sa naše družstvo Dňa 15.1. sa naše družstvo 
VO1970 MŠK Púchov stretlo  VO1970 MŠK Púchov stretlo  
s družstvom VK Slávia SPU Nitra s družstvom VK Slávia SPU Nitra 
na jeho palubovke. V tomto dvoj-na jeho palubovke. V tomto dvoj-
zápase naši kadeti potvrdili úlohu zápase naši kadeti potvrdili úlohu 
favorita a zdolali o momentálne favorita a zdolali o momentálne 
o tri priečky nižšie umiestnené-o tri priečky nižšie umiestnené-
ho súpera hladko 3:0 (8, 13, 18)  ho súpera hladko 3:0 (8, 13, 18)  
a 3:0 (14, 7, 17). Týmito víťazstva-a 3:0 (14, 7, 17). Týmito víťazstva-
mi sme získali dôležité body v boji mi sme získali dôležité body v boji 
o postup na MSR.o postup na MSR.

Naše družstvo nastúpilo na tieto Naše družstvo nastúpilo na tieto 
majstrovské zápasy proti v zosta-majstrovské zápasy proti v zosta-
ve: Mazák, Križák, Jánoško, Žiačik, ve: Mazák, Križák, Jánoško, Žiačik, 
Galánek, Ďurček, Valach, Jančo, Galánek, Ďurček, Valach, Jančo, 
Rojko, Jurovčík, Horváth (chýbal Rojko, Jurovčík, Horváth (chýbal 
Prokop).Prokop).

Najbližšie nás čaká 5.2. družstvo Najbližšie nás čaká 5.2. družstvo 
ŠŠ Trenčín na jeho palubovke, kde ŠŠ Trenčín na jeho palubovke, kde 
sa odohrá učite zaujímavý dvojzá-sa odohrá učite zaujímavý dvojzá-
pas, keďže v októbrovom kole sme pas, keďže v októbrovom kole sme 
proti tomuto súperovi na domá-proti tomuto súperovi na domá-
cej palubovke hrali na zápasy 1:1 cej palubovke hrali na zápasy 1:1 
( jedno víťazstvo, jedna prehra).( jedno víťazstvo, jedna prehra).

Kľúčovým bude ale určite dvoj-Kľúčovým bude ale určite dvoj-
zápas 12.2. proti družstvu VK Nové zápas 12.2. proti družstvu VK Nové 
Mesto nad Váhom, ktoré odohrá-Mesto nad Váhom, ktoré odohrá-
me v domácom prostredí. Toto me v domácom prostredí. Toto 
družstvo je našim bezprostred-družstvo je našim bezprostred-
ným súperom v boji o postup na ným súperom v boji o postup na 
MSR a jeho zdolaním by sme si MSR a jeho zdolaním by sme si 
mali upevniť postupovú priečku. mali upevniť postupovú priečku. 

Ivan ŠtefkoIvan Štefko

Úspešný vstup kadetov do nového roku

V sobotu 21.1.2023 organizoval V sobotu 21.1.2023 organizoval 
náš klub prvé preteky seriálu Junior-náš klub prvé preteky seriálu Junior-
ský CONTINENTAL Cup. Tieto prete-ský CONTINENTAL Cup. Tieto prete-
ky sú výnimočné na Slovensku, ale ky sú výnimočné na Slovensku, ale 

aj v okolitých krajinách. Deti jazdia aj v okolitých krajinách. Deti jazdia 
s autíčkami, ktoré si sami postavili s autíčkami, ktoré si sami postavili 
v automodelárskom krúžku. Mode-v automodelárskom krúžku. Mode-
lársky klub Púchov minulého roku lársky klub Púchov minulého roku 

pripravil polytechnickú pomôcku pripravil polytechnickú pomôcku 
podporujúcu manuálne zručnosti podporujúcu manuálne zručnosti 
detí - stavebnicu autodráhového detí - stavebnicu autodráhového 
autíčka a prihlásil ju ako projekt do autíčka a prihlásil ju ako projekt do 
vyššieho územného celku trenčian-vyššieho územného celku trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Projekt skeho samosprávneho kraja. Projekt 
bol podporený z Participatívneho bol podporený z Participatívneho 
- komunitného rozpočtu TSK a tak - komunitného rozpočtu TSK a tak 
sme s deťmi v krúžkoch mohli začať sme s deťmi v krúžkoch mohli začať 
s ich stavbou. Krúžky organizujeme s ich stavbou. Krúžky organizujeme 
v spolupráci s Centrom voľného v spolupráci s Centrom voľného 
času Púchov. Záujem detí bol veľký, času Púchov. Záujem detí bol veľký, 

prihlásilo sa nám 25 detí. Za pomo-prihlásilo sa nám 25 detí. Za pomo-
ci členov Modelárskeho klubu si ci členov Modelárskeho klubu si 
deti, zhruba za 4 mesiace postavili deti, zhruba za 4 mesiace postavili 
autíčko kategórie Le-Mans LMP-2 vo autíčko kategórie Le-Mans LMP-2 vo 
farbách našich sponzorov a priazniv-farbách našich sponzorov a priazniv-
cov. cov. 

Preteky boli verejné a mohli sa Preteky boli verejné a mohli sa 
zúčastniť aj rodičia a začiatočníci. zúčastniť aj rodičia a začiatočníci. 
Jazdili sme v troch kategóriách – GT Jazdili sme v troch kategóriách – GT 
a DTM s autami Carrera a kategória a DTM s autami Carrera a kategória 
LMP2 s autami, ktoré si deti vyrobili LMP2 s autami, ktoré si deti vyrobili 

v automodelárskych krúžkoch. Kto v automodelárskych krúžkoch. Kto 
ešte nemal svoje autíčko dokon-ešte nemal svoje autíčko dokon-
čené, tak boli k dispozícii klubové čené, tak boli k dispozícii klubové 
modely Ligier, ktoré si deti stavali modely Ligier, ktoré si deti stavali 
v roku 2021. Všetky tri kategórie v roku 2021. Všetky tri kategórie 
vyhrala Alžbeta Luhová, veľmi dobre vyhrala Alžbeta Luhová, veľmi dobre 
jazdil Kubiš Matúš ten obsadil druhé jazdil Kubiš Matúš ten obsadil druhé 
miesto v kategórii DTM a LMP-2. miesto v kategórii DTM a LMP-2. 
Po dlhej dobe sa na pretekoch Po dlhej dobe sa na pretekoch 
ukázal Mikle Patrik, ktorý zajazdil v ukázal Mikle Patrik, ktorý zajazdil v 
kategórii GT druhé miesto a v DTM kategórii GT druhé miesto a v DTM 
tretie miesto. Veľmi dobre zajazdil aj tretie miesto. Veľmi dobre zajazdil aj 

Rubala Miro, ktorý v kategórii LMP-2  Rubala Miro, ktorý v kategórii LMP-2  
s vlastnoručne postaveným mode-s vlastnoručne postaveným mode-
lom Mosler obsadil tretie miesto. lom Mosler obsadil tretie miesto. 

 Samostatne jazdili – skúsenejší  Samostatne jazdili – skúsenejší 
juniori, ktorí už jazdia v pretekoch juniori, ktorí už jazdia v pretekoch 
spoločne so seniormi a tu opäť spoločne so seniormi a tu opäť 
dominoval Vojcik Samuel a Panáček dominoval Vojcik Samuel a Panáček 
Sebastián. Druhé preteky tohto se  -Sebastián. Druhé preteky tohto se  -
riálu budú v nedeľu 12.2.2023.riálu budú v nedeľu 12.2.2023.

Martin Kumičak, Martin Kumičak, 
Modelársky klub PúchovModelársky klub Púchov

Automodelárstvo

Juniorský CONTINENTAL Cup Púchov
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Futbal

Takmer mesiac zimnej prípravy Takmer mesiac zimnej prípravy 
majú za sebou púchovskí futba-majú za sebou púchovskí futba-
listi MŠK Púchov. V prvých dvoch listi MŠK Púchov. V prvých dvoch 
prípravných zápasoch sa tešili  prípravných zápasoch sa tešili  
z víťazstva s veľmi pozitívnym skóre z víťazstva s veľmi pozitívnym skóre 
8:1. Najskôr si poradili na umelej 8:1. Najskôr si poradili na umelej 
tráve s ŠKF Sereď 4:1. V Seredi skóro-tráve s ŠKF Sereď 4:1. V Seredi skóro-
val Lukáš Letenay, dvakrát Štefan val Lukáš Letenay, dvakrát Štefan 

Holiš, gólovo sa presadil aj Jakub Holiš, gólovo sa presadil aj Jakub 
Michlík.Michlík.

V druhom zápase sme sa predsta-V druhom zápase sme sa predsta-
vili v sobotu 28. januára na pôde vili v sobotu 28. januára na pôde 
moravského treťoligistu z Uherské-moravského treťoligistu z Uherské-
ho Brodu. „Broďané“ boli taktiež na ho Brodu. „Broďané“ boli taktiež na 
Púchovčanov krátky. Opäť sa strelec-Púchovčanov krátky. Opäť sa strelec-
ky presadil náš novic Lukáš Letenay, ky presadil náš novic Lukáš Letenay, 

ktorý prišiel na hosťovanie z AS Tren-ktorý prišiel na hosťovanie z AS Tren-
čín. Ďalej skóre navýšil Štefan Holiš čín. Ďalej skóre navýšil Štefan Holiš 
krásnou strelou z poza šestnástky krásnou strelou z poza šestnástky 
Adrián Kopičár a skóre prípravného Adrián Kopičár a skóre prípravného 
zápasu uzavrel Slavomír Kapusniak. zápasu uzavrel Slavomír Kapusniak. 

V poctivej zimnej príprave pred V poctivej zimnej príprave pred 
februárovým ostrým štartom druhej februárovým ostrým štartom druhej 
ligy budú muži MŠK Púchov pokra-ligy budú muži MŠK Púchov pokra-

čovať aj v nasledujúcich dvoch čovať aj v nasledujúcich dvoch 
týždňoch. Červeno-čiernych čaká už týždňoch. Červeno-čiernych čaká už 
túto nedeľu prípravný zápas s Otro-túto nedeľu prípravný zápas s Otro-
kovicami. O týždeň nato sa muži kovicami. O týždeň nato sa muži 
MŠK predstavia v sobotu 11. febru-MŠK predstavia v sobotu 11. febru-
ára proti českému druholigistovi  ára proti českému druholigistovi  
z FK Třinec.z FK Třinec.
Lukáš Ranik , foto: ČSK Uher. Brod Lukáš Ranik , foto: ČSK Uher. Brod 

MŠK Púchov úspešný v úvodných prípravných zápasoch



športšport2020

Streľba

Box

Na záver roka nás veľmi poteši-Na záver roka nás veľmi poteši-
lo fa „Aby človek mohol žiť čest-lo fa „Aby človek mohol žiť čest-
ne, musí sa biť, mýliť sa, začínať  ne, musí sa biť, mýliť sa, začínať  
a znovu začínať, prehrávať a večne a znovu začínať, prehrávať a večne 
zápasiť.“ — Lev Nikolajevič Tolstoj zápasiť.“ — Lev Nikolajevič Tolstoj 
(ruský spisovateľ 1828 - 1910) (ruský spisovateľ 1828 - 1910) 

Púchovskí boxeri a milovníci bojo-Púchovskí boxeri a milovníci bojo-
vých športov ukazujú skvelú formu. vých športov ukazujú skvelú formu. 
Svojich súperov posielali k zemi  Svojich súperov posielali k zemi  
v Košiciach aj v Nitre.v Košiciach aj v Nitre.

Iba 16-ročný púchovský boxer, Iba 16-ročný púchovský boxer, 
Sebastián Baláž sa 14.1.2023 zúčast-Sebastián Baláž sa 14.1.2023 zúčast-
nil zaujímavej akcie WARRIORS nil zaujímavej akcie WARRIORS 
GAMES v Košiciach, kde zápasil GAMES v Košiciach, kde zápasil 
podľa pravidiel boxu 3x3 minúty. podľa pravidiel boxu 3x3 minúty. 
Napriek svojmu mladému veku Napriek svojmu mladému veku 
úspešne knokautoval v druhom kole úspešne knokautoval v druhom kole 
výrazne staršieho a skúsenejšieho výrazne staršieho a skúsenejšieho 
súpera, 31-ročného Karola Sanisla  súpera, 31-ročného Karola Sanisla  
z Košíc.z Košíc.

Obdobný úspech dosiahol predne-Obdobný úspech dosiahol predne-
dávnom v mestskej športovej hale dávnom v mestskej športovej hale 
v Nitre aj púchovský rodák Milan v Nitre aj púchovský rodák Milan 
Panáč. Ten sa úspešne zúčastnil  Panáč. Ten sa úspešne zúčastnil  
v poradí na druhom galavečeri v poradí na druhom galavečeri 
organizácie Králi Ulice. Táto organi-organizácie Králi Ulice. Táto organi-

zácia je na Slovensku nová a prvá  zácia je na Slovensku nová a prvá  
v našich končinách, ktorá sa špecia-v našich končinách, ktorá sa špecia-
lizuje na bojový štýl BAREKNUC-lizuje na bojový štýl BAREKNUC-
KLE - čo je v preklade holé kĺby. Ide  KLE - čo je v preklade holé kĺby. Ide  
o niečo podobné ako je klasický o niečo podobné ako je klasický 
box, avšak boj prebieha bez ruka-box, avšak boj prebieha bez ruka-
víc, medzi slamenými stohmi ulože-víc, medzi slamenými stohmi ulože-
nými do kruhu. Každý z bojovníkov nými do kruhu. Každý z bojovníkov 
má zápästie stiahnuté len obväzom, má zápästie stiahnuté len obväzom, 
aby si nezranil zápästia. V priebe-aby si nezranil zápästia. V priebe-
hu zápasu sa nášmu púchovskému hu zápasu sa nášmu púchovskému 
borcovi podarilo už v prvých minú-borcovi podarilo už v prvých minú-
tach šikovne triafať súpera, ktorý mu tach šikovne triafať súpera, ktorý mu 
ale tiež nič nedaroval. Nakoniec ale, ale tiež nič nedaroval. Nakoniec ale, 
keď tesne pred koncom prvého kola keď tesne pred koncom prvého kola 
zasiahol Púchovčan svojho súpera zasiahol Púchovčan svojho súpera 
presne miereným úderom do hlavy, presne miereným úderom do hlavy, 
následkom čoho nebol schopný následkom čoho nebol schopný 
pokračovať, zvíťazil na K.O. pokračovať, zvíťazil na K.O. 

„Súper bol riadny tvrďák, no víťaz „Súper bol riadny tvrďák, no víťaz 
mohol byť len jeden. Naša taktika mohol byť len jeden. Naša taktika 
bola byť v kľude, takticky si súpera bola byť v kľude, takticky si súpera 
rozoberať jedným dvoma presnými rozoberať jedným dvoma presnými 
údermi a nepúšťať sa s ním zbytočne údermi a nepúšťať sa s ním zbytočne 
do bitky. Všetko sa darilo a nakoniec do bitky. Všetko sa darilo a nakoniec 
som videl moment, keď súper spus-som videl moment, keď súper spus-

til po kombinácii na sekundy ruky  til po kombinácii na sekundy ruky  
a vtedy som poslal tvrdý úder a sadlo a vtedy som poslal tvrdý úder a sadlo 
to”.to”. Takto nám Milan Panáč opísal  Takto nám Milan Panáč opísal 
pocit zo svojho zápasu. Milan je pocit zo svojho zápasu. Milan je 
hrdý Púchovčan, ktorý sa pod vede-hrdý Púchovčan, ktorý sa pod vede-
ním svojho trénera Daniela Rusnáka ním svojho trénera Daniela Rusnáka 
pripravuje v miestnom Fight Clube pripravuje v miestnom Fight Clube 

Púchov pri starej tržnici. Milan nám Púchov pri starej tržnici. Milan nám 
taktiež vysvetlil, že nejde o žiadne taktiež vysvetlil, že nejde o žiadne 
brutálne bitky, ale regulérny šport brutálne bitky, ale regulérny šport 
s presnými pravidlami a zápasníci s presnými pravidlami a zápasníci 
sú ozajstní športovci, ktorí k sebe sú ozajstní športovci, ktorí k sebe 
pestujú úctu a rešpekt.pestujú úctu a rešpekt.

Fight ClubFight Club

Púchovský Fight Club dosahuje prvé úspechy

V termíne od 27. 11. do 02. 12. 2022 V termíne od 27. 11. do 02. 12. 2022 
sa konali v Thajskom meste Pattaya sa konali v Thajskom meste Pattaya 
Majstrovstvá sveta v dynamickej Majstrovstvá sveta v dynamickej 
streľbe I.P.S.C., na ktorých reprezen-streľbe I.P.S.C., na ktorých reprezen-
tovala Slovenskú republiku naša 16. tovala Slovenskú republiku naša 16. 
ročná juniorka Alexandra Ridošková. ročná juniorka Alexandra Ridošková. 
Hoci vekovo patrí medzi juniorky, Hoci vekovo patrí medzi juniorky, 
zmerala si sily v ženskej kategórii – zmerala si sily v ženskej kategórii – 
divízia štandard. divízia štandard. 

Vzhľadom k tomu, že sa zúčastni-Vzhľadom k tomu, že sa zúčastni-
la na Majstrovstvách sveta, stupeň la na Majstrovstvách sveta, stupeň 
obtiažnosti súťaže bol najvyšší – obtiažnosti súťaže bol najvyšší – 
level 5. Premiérovo tieto Majstrov-level 5. Premiérovo tieto Majstrov-
stvá úspešne ukončila a v ženskej stvá úspešne ukončila a v ženskej 
kategórii sa umiestnila na 15. kategórii sa umiestnila na 15. 

mieste. Pre dokončenie a zvlád-mieste. Pre dokončenie a zvlád-
nutie Majstrovstiev sveta v I.P.S.C. nutie Majstrovstiev sveta v I.P.S.C. 
je potrebné, aby športový strelec je potrebné, aby športový strelec 
odstrieľal 30 streleckých situácii odstrieľal 30 streleckých situácii 
rozložených do 5 súťažných dní.rozložených do 5 súťažných dní.

Súťažilo sa v klimaticky náročných Súťažilo sa v klimaticky náročných 
podmienkach, t.j. vysoká teplota, podmienkach, t.j. vysoká teplota, 
vlhký a riedky vzduch. „vlhký a riedky vzduch. „Boli to pre Boli to pre 
mňa najťažšie preteky za celú moju mňa najťažšie preteky za celú moju 
športovú kariéru. Päť dní absolútneho športovú kariéru. Päť dní absolútneho 
sústredenia a psychického vypätia. sústredenia a psychického vypätia. 
Som veľmi rada a vďačná, že mi bola Som veľmi rada a vďačná, že mi bola 
ponúknutá táto možnosť a dôvera zo ponúknutá táto možnosť a dôvera zo 
strany Slovenskej asociácie dynamic-strany Slovenskej asociácie dynamic-
kej streľby a že som sa mohla zúčast-kej streľby a že som sa mohla zúčast-

niť majstrovstiev a tiež nazbierať nové niť majstrovstiev a tiež nazbierať nové 
a vzácne skúsenosti“,a vzácne skúsenosti“, opísala Alexan- opísala Alexan-
dra. dra. 

„Pre športového strelca je najťaž-„Pre športového strelca je najťaž-
šie udržať si stálu formu a mentálnu šie udržať si stálu formu a mentálnu 
rovnováhu počas súťaže. Keď sa jeden rovnováhu počas súťaže. Keď sa jeden 
deň nevydarí, treba ísť ďalej a sústrediť deň nevydarí, treba ísť ďalej a sústrediť 
sa na tie ďalšie.“sa na tie ďalšie.“

Momentálne teraz sa Alexandra Momentálne teraz sa Alexandra 
pripravuje na Majstrovstvá Sloven-pripravuje na Majstrovstvá Sloven-
ska 2023 v 9mm pištoli a 9mm ska 2023 v 9mm pištoli a 9mm 
karabíne (PCC). Počas leta ju čaká karabíne (PCC). Počas leta ju čaká 
množstvo ďalších národných a me  -množstvo ďalších národných a me  -

dzinárodných súťaží obtiažnosti dzinárodných súťaží obtiažnosti 
level 1 až 3. Vrchol sezóny 2023 level 1 až 3. Vrchol sezóny 2023 
ukončí na Majstrovstvách Európy ukončí na Majstrovstvách Európy 
– obtiažnosť level 4, ktoré sa budú – obtiažnosť level 4, ktoré sa budú 
konať v gréckom meste Korintos. konať v gréckom meste Korintos. 
Držme jej palce.Držme jej palce.

Poďakovanie patrí všetkým podpo-Poďakovanie patrí všetkým podpo-
rovateľom, partnerom a samozrej-rovateľom, partnerom a samozrej-
me fanúšikom: KMR Precision Arms, me fanúšikom: KMR Precision Arms, 
GRAND POWER, Kompava, ares-gun, GRAND POWER, Kompava, ares-gun, 
2cssportswear, DM ARMY, ako aj 2cssportswear, DM ARMY, ako aj 
celému trénerskému tímu. celému trénerskému tímu. 

#ajkatim#ajkatim

Alexandra Ridošková na World shoot 2022 Pattaya
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SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Tak rýchlo plynie čas, spo-„Tak rýchlo plynie čas, spo-
mienka na Teba zostáva mienka na Teba zostáva 
v  nás.“ Dňa 9.1.2023 sme v  nás.“ Dňa 9.1.2023 sme 
si pripomenuli 14. výro-si pripomenuli 14. výro-
čie, čo nás navždy opustil čie, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a  dedko  náš manžel, otec a  dedko  
Marián Moško Marián Moško z Púchova. z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.mu tichú spomienku.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
,,Aj keď už nežiješ me-,,Aj keď už nežiješ me-
dzi nami, v našich srd-dzi nami, v našich srd-
ciach si stále s nami.“ Dňa ciach si stále s nami.“ Dňa 
27.1.2023 sme si pripome-27.1.2023 sme si pripome-
nuli 5. výročie, čo nás na-nuli 5. výročie, čo nás na-
vždy opustila naša vždy opustila naša PhDr. PhDr. 
Anna Gombarová Anna Gombarová z Pú-z Pú-
chova. S láskou spomína chova. S láskou spomína 
celá rodina. celá rodina. 

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 26.1.2023 uplynulo Dňa 26.1.2023 uplynulo 
5 rokov, čo od nás odišla 5 rokov, čo od nás odišla 
tíško k nebeskému Otcovi tíško k nebeskému Otcovi 
naša mamička, babička, naša mamička, babička, 
prababička a prapraba-prababička a prapraba-
bička bička  Otília Podobeno-Otília Podobeno-
vává. Všetkých Vás, ktorí ste . Všetkých Vás, ktorí ste 
ju poznali a mali radi, pro-ju poznali a mali radi, pro-
síme o tichú  spomienku   síme o tichú  spomienku   
v modlitbe. S vďakou celá rodina.v modlitbe. S vďakou celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Dni plynú ako tichej rieky „Dni plynú ako tichej rieky 
prúd, len spomienka v srd-prúd, len spomienka v srd-
ci trvá a nedá sa zabudnúť. ci trvá a nedá sa zabudnúť. 
Ťažko je vysloviť, čo v srdci Ťažko je vysloviť, čo v srdci 
cítime, už je to 7 rokov, čo cítime, už je to 7 rokov, čo 
ku hrobu chodíme.“ Dňa ku hrobu chodíme.“ Dňa 
19.1. sme si pripomenuli 19.1. sme si pripomenuli 
7. výročie od úmrtia našej 7. výročie od úmrtia našej 
drahej manželky, matky, drahej manželky, matky, 
sestry, švagrinej sestry, švagrinej Zuzany KarumníkovejZuzany Karumníkovej, rod.  , rod.  
Ondejčíkovej z Púchova – Hoštiná. S láskou spo-Ondejčíkovej z Púchova – Hoštiná. S láskou spo-
mína manžel Peter a syn Peťo s rodinou.mína manžel Peter a syn Peťo s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Len stopy Tvojej práce  „Len stopy Tvojej práce  
a lásky zostali, odišla si a lásky zostali, odišla 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 
23.1. uplynulo 10 rokov, čo 23.1. uplynulo 10 rokov, čo 
nás navždy opustila naša nás navždy opustila naša 
milovaná milovaná Pavlínka Karu-Pavlínka Karu-
mníkovámníková, rod. Michalíková , rod. Michalíková 
z Púchova–Hoštiná.z Púchova–Hoštiná.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Ťažké sú kroky k  miestu, „Ťažké sú kroky k  miestu, 
kde Ty navždy spíš, prešiel kde Ty navždy spíš, prešiel 
už 10. rok a Ty sa ku nám už 10. rok a Ty sa ku nám 
už nikdy nevrátiš. Vedel už nikdy nevrátiš. Vedel 
si byť šťastný, vedel si sa si byť šťastný, vedel si sa 
smiať, rozdávať lásku, aj smiať, rozdávať lásku, aj 
priateľstvo dať. Bez Teba priateľstvo dať. Bez Teba 
a  predsa stále s  Tebou a  predsa stále s  Tebou 
spojení sme tým, čo vlád-spojení sme tým, čo vlád-
ne medzi nebom a  zemou.“ Dňa 24.1.2023 sme ne medzi nebom a  zemou.“ Dňa 24.1.2023 sme 
si pripomenuli 10. výročie úmrtia si pripomenuli 10. výročie úmrtia Jaroslava Jaroslava 
GodiškuGodišku z  Púchova. S  láskou a  úctou spomína  z  Púchova. S  láskou a  úctou spomína 
manželka Helena a ostatná rodina.manželka Helena a ostatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 3.2.2023 si pripome-Dňa 3.2.2023 si pripome-
nieme 6. výročie úmrtia nieme 6. výročie úmrtia 
Ladislava KuspišaLadislava Kuspiša z  Pú- z  Pú-
chova. „Mal si rád život chova. „Mal si rád život 
a  všetkých nás.“ S  láskou  a  všetkých nás.“ S  láskou  
a úctou spomína manžel-a úctou spomína manžel-
ka a deti s rodinami.ka a deti s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 22.1.2023 sme si pri-Dňa 22.1.2023 sme si pri-
pomenuli 6. smutné výro-pomenuli 6. smutné výro-
čie, čo nás náhle vo veku čie, čo nás náhle vo veku 
61 rokov opustil náš drahý 61 rokov opustil náš drahý 
otec, manžel, brat a strýko otec, manžel, brat a strýko 
Pavel FarkašPavel Farkaš z  Púchova.  z  Púchova. 
Tí, ktorí ste ho poznali, Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu spolu s  nami venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku. So smút-tichú spomienku. So smút-
kom v srdci spomína celá rodina.kom v srdci spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„S tichou spomienkou ku „S tichou spomienkou ku 
hrobu chodíme, pri plame-hrobu chodíme, pri plame-
ni sviečok na Teba myslíme. ni sviečok na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s  nami Osud Ti nedoprial s  nami 
dlhšie byť, no v našich srd-dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš navždy žiť.“ ciach budeš navždy žiť.“ 
Dňa 29.1. si pripomíname  Dňa 29.1. si pripomíname  
1. výročie úmrtia nášho 1. výročie úmrtia nášho 
otca a  dedka otca a  dedka Antona  Antona  
PalkechaPalkecha. S láskou a úctou spomína celá rodina.. S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Už nepočuť po dome tvoj „Už nepočuť po dome tvoj 
hlas, už neprídeš medzi nás. hlas, už neprídeš medzi nás. 
Osud nám nevráti, čo  nám Osud nám nevráti, čo  nám 
navždy vzal, ostala spo-navždy vzal, ostala spo-
mienka a v srdci žiaľ.“ Dňa mienka a v srdci žiaľ.“ Dňa 
6.1.2023 sme si pripome-6.1.2023 sme si pripome-
nuli 1. smutné výročie od nuli 1. smutné výročie od 
úmrtia  našej drahej mamy úmrtia  našej drahej mamy 
a babky a babky Anny PetrocovejAnny Petrocovej. . 
S láskou spomína dcéra Anna s rodinou.S láskou spomína dcéra Anna s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 14.2.2023 si pripome-Dňa 14.2.2023 si pripome-
nieme 7. výročie úmrtia nieme 7. výročie úmrtia 
našej milovanej manželky  našej milovanej manželky  
a mamy a mamy Dagmar Turzovej Dagmar Turzovej 
z Púchova. Prosíme o tichú z Púchova. Prosíme o tichú 
spomienku v  modlitbe. spomienku v  modlitbe. 
„Odpočinutie večné, daj jej, „Odpočinutie večné, daj jej, 
Pane a svetlo večné nech jej Pane a svetlo večné nech jej 
svieti.“ Smútiaca rodina.svieti.“ Smútiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 2.2.2023 si pripome-Dňa 2.2.2023 si pripome-
nieme 4. výročie úmrtia nieme 4. výročie úmrtia 
Petra WeissabelaPetra Weissabela. Kto ste . Kto ste 
ho poznali, venujte mu ho poznali, venujte mu 
spolu s  nami tichú spo-spolu s  nami tichú spo-
mienku. S úctou spomína mienku. S úctou spomína 
celá rodina.celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Už len do neba môžeme „Už len do neba môžeme 
priať nášmu milovanému priať nášmu milovanému 
manželovi, otcovi, svokro-manželovi, otcovi, svokro-
vi a dedkovi vi a dedkovi Marianovi Marianovi 
Ladeckěmu,Ladeckěmu, ktorý by sa  ktorý by sa 
7.2. dožil 70 rokov. S lás-7.2. dožil 70 rokov. S lás-
kou spomína manželka kou spomína manželka 
Janka, synovia Marián  Janka, synovia Marián  
a Róbert s rodinami.a Róbert s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
S bolesťou v srdci si pripo-S bolesťou v srdci si pripo-
míname 2. výročie, čo nás míname 2. výročie, čo nás 
25. januára navždy opustil  25. januára navždy opustil  
náš milovaný manžel, otec náš milovaný manžel, otec 
a  dedko a  dedko Zdeněk Durdil Zdeněk Durdil 
z  Púchova. S  láskou a  vďa-z  Púchova. S  láskou a  vďa-
kou spomína manželka kou spomína manželka 
Zdenka, dcéra Martina Zdenka, dcéra Martina 
a syn Juraj s rodinami.a syn Juraj s rodinami.

ROZLÚČKAROZLÚČKA  
„Zhasli oči, odletel úsmev, „Zhasli oči, odletel úsmev, 
utíchol hlas. Mal som rád utíchol hlas. Mal som rád 
život a  všetkých Vás. Ne-život a  všetkých Vás. Ne-
plačte nado mnou, len plačte nado mnou, len 
tichý sen mi prajte a krásne tichý sen mi prajte a krásne 
spomienky na mňa v srdci spomienky na mňa v srdci 
uchovajte.“ uchovajte.“ Jozef BrezániJozef Brezáni  
dňa 26.12.2022 podľahol dňa 26.12.2022 podľahol 
dlhoročnej zákernej cho-dlhoročnej zákernej cho-
robe vo veku 75 rokov. S veľkým žiaľom v srdci sa robe vo veku 75 rokov. S veľkým žiaľom v srdci sa 
s tebou lúči manželka, synovia Jozef a Daniel s ro-s tebou lúči manželka, synovia Jozef a Daniel s ro-
dinami a ostatná rodina. Ďakujeme za prejavenú dinami a ostatná rodina. Ďakujeme za prejavenú 
sústrasť a kvetinové dary, veľká vďaka patrí pánovi sústrasť a kvetinové dary, veľká vďaka patrí pánovi 
farárovi a  pohrebnej službe Advent za dôstojnú farárovi a  pohrebnej službe Advent za dôstojnú 
rozlúčku. „Spi sladko a odpočívaj v pokoji.“rozlúčku. „Spi sladko a odpočívaj v pokoji.“

ROZLÚČKAROZLÚČKA  
„Neplačte, že som odiš-„Neplačte, že som odiš-
la, len pokoj mi prajte la, len pokoj mi prajte 
a  v  srdci večnú spomien-a  v  srdci večnú spomien-
ku majte.“ Úprimne ďa-ku majte.“ Úprimne ďa-
kujeme všetkým príbuz-kujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom ným, priateľom, susedom 
a  známym, ktorí sa dňa a  známym, ktorí sa dňa 
10.1.2023 prišli rozlúčiť 10.1.2023 prišli rozlúčiť 
s  našou milovanou ma-s  našou milovanou ma-
mou, babkou, švagrinou a  tetou mou, babkou, švagrinou a  tetou Annou Rojko-Annou Rojko-
vouvou, rod. Budayovou na poslednej ceste. Ďa-, rod. Budayovou na poslednej ceste. Ďa-
kujeme za prejavenú sústrasť a  kvetinové dary. kujeme za prejavenú sústrasť a  kvetinové dary. 
Poďakovanie za starostlivosť patrí zariadeniu Poďakovanie za starostlivosť patrí zariadeniu 
Senior klub n.o. a tiež pohrebnej službe Advent Senior klub n.o. a tiež pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Oči sa zarosia, srdce zaplače bôľom, keď stojíme „Oči sa zarosia, srdce zaplače bôľom, keď stojíme 
nad Vaším hrobom. Neúprosný osud to najdrah-nad Vaším hrobom. Neúprosný osud to najdrah-
šie nám vzal, bolesť v srdciach, smútok, prázdny šie nám vzal, bolesť v srdciach, smútok, prázdny 
domov, spomienky nám ponechal. Dotĺkli srdieč-domov, spomienky nám ponechal. Dotĺkli srdieč-
ka, prestali biť, zavreli sa Vaše oči, začali večný ka, prestali biť, zavreli sa Vaše oči, začali večný 
sen sniť. Spomienky však neodvial čas, to, čo ste sen sniť. Spomienky však neodvial čas, to, čo ste 
nám dali, zostalo navždy v  nás.“ Dňa 31.1.2023 nám dali, zostalo navždy v  nás.“ Dňa 31.1.2023 
uplynie smutných 7 rokov úmrtia našej mamy uplynie smutných 7 rokov úmrtia našej mamy 
Žofie StruharňanskejŽofie Struharňanskej a  23.3.2023 si pripome- a  23.3.2023 si pripome-
nieme 23. výročie úmrtia nášho otca nieme 23. výročie úmrtia nášho otca Vincenta Vincenta 
StruharňanskéhoStruharňanského z Keblia. S láskou a úctou spo- z Keblia. S láskou a úctou spo-

mína 8 detí s rodinami a ostatná rodina.mína 8 detí s rodinami a ostatná rodina.
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BLAHOŽELANIEBLAHOŽELANIE  
Veľká vďaka Pánu Bohu Veľká vďaka Pánu Bohu 
za požehnaných 97 rokov za požehnaných 97 rokov 
života, ktorých sa pán života, ktorých sa pán Ján Ján 
BazelidesBazelides dožil dňa 22.  dožil dňa 22. 
januára 2023. Zo srdca januára 2023. Zo srdca 
blahoželáme, ďakujeme za blahoželáme, ďakujeme za 
Vaše veľké pracovné nasa-Vaše veľké pracovné nasa-
denie v náboženských ak-denie v náboženských ak-
tivitách, obetavú dlhoroč-tivitách, obetavú dlhoroč-
nú činnosť v knižnici i v klube seniorov. Prajeme nú činnosť v knižnici i v klube seniorov. Prajeme 
Vám naďalej veľa zdravia, hojnosť Božích milostí a Vám naďalej veľa zdravia, hojnosť Božích milostí a 
ochranu Panny Márie. Klub kresťanských seniorov.ochranu Panny Márie. Klub kresťanských seniorov.

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
Týmto by som chcel poďakovať vedeniu mesta Týmto by som chcel poďakovať vedeniu mesta 
a  pani primátorke Henekovej za blahoželanie a  pani primátorke Henekovej za blahoželanie 
k môjmu jubileu 50 rokov.                Moško Luboš k môjmu jubileu 50 rokov.                Moško Luboš 

INZERTNÁ KANCELÁRIA JE OTVORENÁ  INZERTNÁ KANCELÁRIA JE OTVORENÁ  
V STREDU V STREDU od 8:00 -11:30, 12:00 -16:00 h.

V ostatných dňoch komunikujeme telefonicky 
na: 0905 750 121 a mailom na:  

reklama@puchovskakultura.sk,  
Predaj reklamných predmetov je presunutý 

z PIC do inzertnej kancelárie.

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

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

TEL. 042/ 46 05 319TEL. 042/ 46 05 319

NSP POVAŽSKÁ BYSTRICANSP POVAŽSKÁ BYSTRICA
POHOTOVOSŤ DETI POHOTOVOSŤ DETI 
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

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.
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, 
vynáška, likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 
022 033, stahovaniepuchov.sk
• Ponúkam klasickú a športovú masáž. 0940 172 869.
• Zateplenie domov, nátery fasád, fasády, 
rekonštrukcie domov a  bytov, zámková dlažba, 
oplotenie, strechy, altánky, prístrešky, izolácie, 
čistenie a nátery strešných krytín, výmena rýn. 0910 
331 137.
• VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, povalí 
a nebezpečného odpadu zo striech a  iných. 0910 
331 137.
INÉ
• Kúpim garáž v Púchove. Tel. číslo: 0907 412 036.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Námestí 
Slobody. 0907788114.
• Prosím poctivého nálezcu, ktorý zobral okuliare, 
možno omylom dňa 24.1.2023 asi o 10 hod.  
z tipovacej kancelárie NIKE, keby ich tam aj vrátil  
a dal pracovníčke, ktorá tam pracuje. Ďakujem.
• Kúpim záhradu s  chatkou. Lokalita Lachovec, 
Dohňany. 0918 587 825.
PRÁCA
• Poľnopotreby Salaj príjme do zamestnania 
predavača/ku do prevádzky v Púchove s nástupom 
možným ihneď. Svoje životopisy zasielajte na adresu 
polnopotreby.belusa@gmail.com, alebo odovzdajte 
priamo na predajni Poľnopotreby Salaj v Púchove, 
Okružná 2080.
• 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.
• Hľadám prácu ako upratovačka 1-2 hod. 
v  doobedňajších hodinách, od pondelka do piatka. 
0902 828 206.
• 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.
• Prijmeme dôchodkyňu na upratovanie stanice  
a obsluhu WC zariadenia žel. stanice Púchov. 0918 
531 503.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Sú chvíle, ktoré nikdy „Sú chvíle, ktoré nikdy 
nezabudneme, sú okami-nezabudneme, sú okami-
hy, na ktoré stále spomí-hy, na ktoré stále spomí-
name, sú slová, ktoré mu name, sú slová, ktoré mu 
už nepovieme.“ Dňa 30.1. už nepovieme.“ Dňa 30.1. 
uplynulo 15 rokov, čo nás uplynulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milo-navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, svokor vaný manžel, otec, svokor 
a dedko a dedko Ján HuťťaJán Huťťa. S  lás-. S  lás-
kou a  úctou spomínajú manželka, syn s  neves-kou a  úctou spomínajú manželka, syn s  neves-
tou, dcéra s priateľom, vnúčatá Martinko a Sam-tou, dcéra s priateľom, vnúčatá Martinko a Sam-
ko a ostatná rodina.ko a ostatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Mal som Vás všetkých rád „Mal som Vás všetkých rád 
a  chcel som ešte s  Vami a  chcel som ešte s  Vami 
byť, ale prišla tá chvíľa, ja byť, ale prišla tá chvíľa, ja 
musel som ísť. Neplačte, musel som ísť. Neplačte, 
nechajte ma tíško spať, čo nechajte ma tíško spať, čo 
bolo súdené, muselo sa bolo súdené, muselo sa 
stať.“ Dňa 31.1.2023 si pri-stať.“ Dňa 31.1.2023 si pri-
pomíname 10 smutných pomíname 10 smutných 
rokov, kedy nás navždy rokov, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a  dedko opustil náš drahý manžel, otec a  dedko Milan Milan 
ŠtrbíkŠtrbík z Púchova. Kto ste ho poznali, venujte mu,  z Púchova. Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, spolu s nami tichú spomienku. S  láskou prosím, spolu s nami tichú spomienku. S  láskou 
a  úctou spomínajú manželka, deti s  rodinami a  úctou spomínajú manželka, deti s  rodinami 
a ostatná rodina.a ostatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Aj keď už dávno nežijete medzi nami, no v na-„Aj keď už dávno nežijete medzi nami, no v na-
šich srdciach ostávate stále s  nami.“ Dňa 26.1. šich srdciach ostávate stále s  nami.“ Dňa 26.1. 
sme si pripomenuli 6. rok, čo nás navždy opus-sme si pripomenuli 6. rok, čo nás navždy opus-
til til Milan JurisMilan Juris a dňa 12.2.2023 si pripomenieme  a dňa 12.2.2023 si pripomenieme 
14. rok, čo nás navždy opustila 14. rok, čo nás navždy opustila Mária JurisováMária Jurisová, , 
rod. Svorčíková z  Lazov pod Makytou. S  láskou rod. Svorčíková z  Lazov pod Makytou. S  láskou 
a úctou spomína na nich celá rodina. Kto ste ich a úctou spomína na nich celá rodina. Kto ste ich 

poznali, venujte im tichú spomienku.poznali, venujte im tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 6.2.2023 si pripomí-
name 15. výročie, čo nás 
navždy opustila naša drahá 
mama a babka Kamilka  
Gabrišová. Kto ste ju po-
znali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
dcéra Viera s rodinou.

BLAHOŽELANIEBLAHOŽELANIE
Pri milej príležitosti narodení prvého dieťatka na-Pri milej príležitosti narodení prvého dieťatka na-
šej kolegyne Lenky Koncovej, pripájame sa ku gra-šej kolegyne Lenky Koncovej, pripájame sa ku gra-
tulantom i my z Mestského úradu Púchov a celej tulantom i my z Mestského úradu Púchov a celej 
rodine prajeme do novej životnej etapy len to naj-rodine prajeme do novej životnej etapy len to naj-
krajšie.krajšie.
Vitaj, uzlík šťastia, vitaj medzi nami, nech si šťastný, Vitaj, uzlík šťastia, vitaj medzi nami, nech si šťastný, 
smelý, mocný, jedinečný. V očiach žiarivé iskričky  smelý, mocný, jedinečný. V očiach žiarivé iskričky  
a odhodlania pevné pästičky. Čo máš nájsť, to náj-a odhodlania pevné pästičky. Čo máš nájsť, to náj-
deš na cestičke svojím krásnym životom.deš na cestičke svojím krásnym životom.
Veľa krásnych a šťastných životných okamihov  Veľa krásnych a šťastných životných okamihov  
s Vaším dieťatkom, milá rodina Koncová, Vám praje s Vaším dieťatkom, milá rodina Koncová, Vám praje 
(kolektív) MsÚ Púchov. (kolektív) MsÚ Púchov. 
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WWW.LAVADO.SK
Hliník 143
BYTČA

Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

ZA STARÉ CENY
PREDAJ
AKCIA PLATÍ DO 28.2.2023
BYTČA
HLINÍK NAD VÁHOM
POVAŽSKÁ BYSTRICA
PÚCHOV
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TOP AKCIA!!!

KVALITNÉ ČESKÉ SKLÁ

KVALITNÉ ČESKÉ SKLÁ

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

KOMPLETNÉ  
DIOPTRICKÉ

OKULIARE

79€
MORAVSKÁ 11MORAVSKÁ 11

PÚCHOVPÚCHOV

GYMNÁZIUM PÚCHOV
pre školský rok 2023/2024 otvára
1 TRIEDU PRÍMA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

2 TRIEDY ŠTRVORROČNÉHO ŠTÚDIA
19 ŽIAKOV

60 ŽIAKOV

20. MARCA 2023

RODIČIA ŽIAKOV 5. A 9.ROČNÍKA!
Využite túto príležitosť a prihláste svoje dieťa do našej 
školy! Sme tu pre Vás! Termín odovzdania prihlášky  
riaditeľovi Gymnázia do:

Ak potrebujete dobré vzdelanie, 
            Gymnázium Púchov je dobrá cesta!

Podmienky prija�a sledujte na www.gymnazium-pu.sk


