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„Nepotrebujem 14. februára, aby „Nepotrebujem 14. februára, aby 
som Ti dala vedieť, aký je to pocit, keď som Ti dala vedieť, aký je to pocit, keď 
sa na mňa usmeješ, keď ma objímeš. sa na mňa usmeješ, keď ma objímeš. 
Nepotrebujem tento deň, aby som Nepotrebujem tento deň, aby som 
ti povedala, ako veľmi Ťa milujem, ti povedala, ako veľmi Ťa milujem, 
pretože každý deň s Tebou je Valentín.“ pretože každý deň s Tebou je Valentín.“ 
Určite aj Vy všade registrujete samé Určite aj Vy všade registrujete samé 

vyznania lásky, ktoré sú spojené  vyznania lásky, ktoré sú spojené  
s Dňom zamilovaných - dňom, kedy s Dňom zamilovaných - dňom, kedy 
sa oslavuje Valentín. Je to príleži-sa oslavuje Valentín. Je to príleži-
tosť vyznať sa a povedať milova-tosť vyznať sa a povedať milova-
nej osobe niečo, čo jej poteší srdce  nej osobe niečo, čo jej poteší srdce  
i dušu, vyčaruje úsmev na perách či i dušu, vyčaruje úsmev na perách či 
červeň v lícach... tak, prosím, neza-červeň v lícach... tak, prosím, neza-
budnite!budnite!

Srdcia divákov pookriali na Novo-Srdcia divákov pookriali na Novo-
ročnom koncerte ZUŠ v Púchove, ročnom koncerte ZUŠ v Púchove, 
ktorý bol fenomenálny. Všetci účin-ktorý bol fenomenálny. Všetci účin-
kujúci predviedli skvelé výkony  kujúci predviedli skvelé výkony  
a potešili nielen svojich učiteľov, ale a potešili nielen svojich učiteľov, ale 
najmä svojich blízkych v obecen-najmä svojich blízkych v obecen-
stve. Ďakujem ešte raz organizátoro-stve. Ďakujem ešte raz organizátoro-
vi koncertu ZUŠ Púchov, riaditeľovi vi koncertu ZUŠ Púchov, riaditeľovi 
Petrovi Stupavskému, Majke Jašur-Petrovi Stupavskému, Majke Jašur-
dovej, Janke Marmanovej, všetkým dovej, Janke Marmanovej, všetkým 
nielen účinkujúcim pedagógom  nielen účinkujúcim pedagógom  
z hudobného, výtvarného i taneč-z hudobného, výtvarného i taneč-
ného odboru, moderátorovi Šimo-ného odboru, moderátorovi Šimo-
novi Gabčovi, hosťke večera Betke novi Gabčovi, hosťke večera Betke 
Bartošovej, zamestnancom Púchov-Bartošovej, zamestnancom Púchov-
skej kultúry a všetkým účinkujúcim, skej kultúry a všetkým účinkujúcim, 
deťom i absolventom ZUŠ Púchov. deťom i absolventom ZUŠ Púchov. 
Bol to nádherný zážitok plný nadše-Bol to nádherný zážitok plný nadše-
nia a lásky k umeniu. Ešte raz ďaku-nia a lásky k umeniu. Ešte raz ďaku-
jem aj rodičom za to, že svoje deti jem aj rodičom za to, že svoje deti 
vedú ku kultúre a umeniu, ktoré nás vedú ku kultúre a umeniu, ktoré nás 
robí lepšími. robí lepšími. 

Podarilo sa nám dokončiť projekt Podarilo sa nám dokončiť projekt 
“WiFi pre mesto Púchov”, v rámci “WiFi pre mesto Púchov”, v rámci 
ktorého bol mestu schválený nená-ktorého bol mestu schválený nená-
vratný finančný príspevok vo výške vratný finančný príspevok vo výške 
14 105,60 €. Na verejných priestran-14 105,60 €. Na verejných priestran-
stvách v meste bolo nainštalovaných stvách v meste bolo nainštalovaných 
ďalších 11 nových externých prístu-ďalších 11 nových externých prístu-
pových bodov na bezplatné pripo-pových bodov na bezplatné pripo-
jenie sa k WiFi sieti. Aktuálne je tak  jenie sa k WiFi sieti. Aktuálne je tak  
v meste dostupných už  22 externých v meste dostupných už  22 externých 
prístupových bodov na bezplat-prístupových bodov na bezplat-
né pripojenie sa do WiFi siete, do né pripojenie sa do WiFi siete, do 
ktorej sa občan či návštevník mesta ktorej sa občan či návštevník mesta 
prihlási bez zbytočného zadávania prihlási bez zbytočného zadávania 
hesla. Poďakovanie patrí Petrovi hesla. Poďakovanie patrí Petrovi 
Barančíkovi, Braňovi Zrínymu i Janke Barančíkovi, Braňovi Zrínymu i Janke 
Vondrovej a ostatným kolegom  Vondrovej a ostatným kolegom  
z MsÚ, ktorí na tomto projekte z MsÚ, ktorí na tomto projekte 
pracovali a dokončili ho. pracovali a dokončili ho. 

Prvýkrát v tomto roku sa kona-Prvýkrát v tomto roku sa kona-
lo na konci januára III. zasadnutie lo na konci januára III. zasadnutie 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ktorého hlavným správneho kraja, ktorého hlavným 
bodom bola téma zdravotníctva bodom bola téma zdravotníctva 
v Trenčianskom kraji. Nová kate-v Trenčianskom kraji. Nová kate-
gorizácia nemocníc negatívne gorizácia nemocníc negatívne 
ovplyvní poskytovanie zdravotnej ovplyvní poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v Trenčianskom kraji, starostlivosti v Trenčianskom kraji, 
najmä v okresoch Myjava a Partizán-najmä v okresoch Myjava a Partizán-
ske. Zastupiteľstvo TSK žiada MZ SR ske. Zastupiteľstvo TSK žiada MZ SR 

o preradenie NsP Myjava a Nemoc-o preradenie NsP Myjava a Nemoc-
nice na okraji mesta, n. o. Partizán-nice na okraji mesta, n. o. Partizán-
ske do II. úrovne nemocníc. Župa ske do II. úrovne nemocníc. Župa 
za týmto účelom spustila petíciu. za týmto účelom spustila petíciu. 
Viac sa dočítate v aktuálnom čísle Viac sa dočítate v aktuálnom čísle 
Púchovských novín.Púchovských novín.

„Snáď sa jedného dňa všetci naučí-„Snáď sa jedného dňa všetci naučí-
me nehádať sa pre hlúposti. Prídeme me nehádať sa pre hlúposti. Prídeme 
na to, že život je príliš krátky, že bez na to, že život je príliš krátky, že bez 
varovania môže zmiznúť, kedy chce  varovania môže zmiznúť, kedy chce  
a že nemôžeme strácať čas hnevaním a že nemôžeme strácať čas hnevaním 
sa na niečo, čo za to nestojí. Naučíme sa na niečo, čo za to nestojí. Naučíme 
sa viac používať rozum, nevidieť všet-sa viac používať rozum, nevidieť všet-
ko tak negatívne, budeme nachádzať ko tak negatívne, budeme nachádzať 
tie dobré stránky a pustíme z hlavy tie dobré stránky a pustíme z hlavy 
to, čo nie je dôležité. Naučíme sa to, čo nie je dôležité. Naučíme sa 
neísť spať s hnevom, neostať v hádke neísť spať s hnevom, neostať v hádke 
uprostred a hlavne nedovolíme, aby uprostred a hlavne nedovolíme, aby 
nám hnev zabránil pred spaním pove-nám hnev zabránil pred spaním pove-
dať ´ľúbim ťa´. Pretože ráno už možno dať ´ľúbim ťa´. Pretože ráno už možno 
nebudeme mať príležitosť. Naučíme nebudeme mať príležitosť. Naučíme 
sa využívať každý okamih, aby sme sa využívať každý okamih, aby sme 
vedeli dať veciam len takú hodnotu, vedeli dať veciam len takú hodnotu, 
akú majú a odložili hlúposti. A keď akú majú a odložili hlúposti. A keď 
sa to naučíme, odvtedy sa nám bude sa to naučíme, odvtedy sa nám bude 
dariť.“ dariť.“ 

Prajem Vám všetkým krásne  Prajem Vám všetkým krásne  
a láskou naplnené dni. Nech každý a láskou naplnené dni. Nech každý 
deň je Valentín!deň je Valentín!

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Nech každý deň je Valentín!

Mestu Púchov boli doručené tri Mestu Púchov boli doručené tri 
petície, jedna petícia bola proti petície, jedna petícia bola proti 
výstavbe ihriska športového zaria-výstavbe ihriska športového zaria-
denia v areáli Základnej školy Goraz-denia v areáli Základnej školy Goraz-
dova Púchov, a to z dôvodu obáv, že dova Púchov, a to z dôvodu obáv, že 
výstavbou ihriska by bolo výraznou výstavbou ihriska by bolo výraznou 
mierou zasiahnuté do užívacích mierou zasiahnuté do užívacích 
práv okolitých bytoviek. Druhá petí-práv okolitých bytoviek. Druhá petí-
cia bola „ZA“ vybudovanie futba-cia bola „ZA“ vybudovanie futba-
lového ihriska s umelou trávou  lového ihriska s umelou trávou  
a osvetlením v areáli ZŠ Gorazdova a osvetlením v areáli ZŠ Gorazdova 
v Púchove, z dôvodu nutnosti revi-v Púchove, z dôvodu nutnosti revi-
talizácie areálu pre potreby školy  talizácie areálu pre potreby školy  
a tiež futbalového klubu MŠK a tiež futbalového klubu MŠK 
Púchov, s.r.o. a verejnosti. Tretia Púchov, s.r.o. a verejnosti. Tretia 
petícia bola opäť proti budovaniu petícia bola opäť proti budovaniu 
športového areálu, a to v súvislos-športového areálu, a to v súvislos-
ti s plánovaným výrubom drevín. ti s plánovaným výrubom drevín. 
Na vybavenie petícií bola zriadená Na vybavenie petícií bola zriadená 
osobitná komisia pri MsZ, ktorej osobitná komisia pri MsZ, ktorej 
úlohou bolo všetky petície vyhod-úlohou bolo všetky petície vyhod-
notiť. Členovia komisie zvolení notiť. Členovia komisie zvolení 
poslancami MsZ zasadli viackrát, poslancami MsZ zasadli viackrát, 
pričom prítomní boli aj členovia pričom prítomní boli aj členovia 
petičných výborov, ktorí počas petičných výborov, ktorí počas 
prerokovávania obsahu petícií prerokovávania obsahu petícií 
predniesli svoje podnety a pripo-predniesli svoje podnety a pripo-
mienky. Následne prebehlo aj verej-mienky. Následne prebehlo aj verej-
né stretnutie s občanmi mesta, na né stretnutie s občanmi mesta, na 

ktorom bol odprezentovaný návrh ktorom bol odprezentovaný návrh 
revitalizácie celého športového revitalizácie celého športového 
areálu základnej školy a boli pred-areálu základnej školy a boli pred-
nesené podporné, ale i nesúhlasné nesené podporné, ale i nesúhlasné 
stanoviská zo strany občanov.stanoviská zo strany občanov.

Osobne som sa zúčastnila verej-Osobne som sa zúčastnila verej-
ného prerokovania a zvážila som ného prerokovania a zvážila som 
všetky prednesené výhrady a pod  - všetky prednesené výhrady a pod  - 
nety. Som rada, že vo veciach verej-nety. Som rada, že vo veciach verej-
ných zo strany občanov je záujem  ných zo strany občanov je záujem  
o život v meste a aj takto môže o život v meste a aj takto môže 
vyzerať vzájomná spolupráca. Reš  - vyzerať vzájomná spolupráca. Reš  - 
pektujem v plnom rozsahu petičné pektujem v plnom rozsahu petičné 
právo a právo občanov sa vyjad-právo a právo občanov sa vyjad-
riť k životu v meste, z ktorého riť k životu v meste, z ktorého 
jednoznačne vyplynulo, že najväč-jednoznačne vyplynulo, že najväč-
ším problémom je navrhovaný ším problémom je navrhovaný 
ROZSAHROZSAH revitalizácie areálu, ktorý  revitalizácie areálu, ktorý 
sa mal rozširovať.sa mal rozširovať.

V súčasnom období nie je priestor V súčasnom období nie je priestor 
na rozdeľovanie spoločnosti, zvlášť na rozdeľovanie spoločnosti, zvlášť 
v prípadoch, keď niektoré osoby, v prípadoch, keď niektoré osoby, 
ktoré ani nežijú v meste a nie sú ktoré ani nežijú v meste a nie sú 
týmto návrhom dotknuté, zneuží-týmto návrhom dotknuté, zneuží-
vajú túto problematiku na politický vajú túto problematiku na politický 
boj. Prezentovaný projekt neprešiel boj. Prezentovaný projekt neprešiel 
územným a ani stavebným kona-územným a ani stavebným kona-
ním, a nebolo ani začaté žiadne ním, a nebolo ani začaté žiadne 
konanie o výrub drevín, preto je konanie o výrub drevín, preto je 

priestor zvážiť všetky možnosti tak, priestor zvážiť všetky možnosti tak, 
ako som to deklarovala na verej-ako som to deklarovala na verej-
nom stretnutí.nom stretnutí.

Urobím všetko pre to, aby sa Urobím všetko pre to, aby sa 
školský areál obnovil a zrevitali-školský areál obnovil a zrevitali-
zoval (keďže sa jedná o viac ako zoval (keďže sa jedná o viac ako 
40 rokov starý areál), ale tak, 40 rokov starý areál), ale tak, 
aby nedošlo k jeho rozširovaniu aby nedošlo k jeho rozširovaniu 
na úkor priestranstva priľahlých na úkor priestranstva priľahlých 
bytových domov. Cieľom bude bytových domov. Cieľom bude 
zachovať futbalové ihrisko, vybu-zachovať futbalové ihrisko, vybu-
dovať kvalitný atletický ovál a ho - dovať kvalitný atletický ovál a ho - 
kejbalové ihrisko. Zapojíme deti kejbalové ihrisko. Zapojíme deti 
(žiakov ZŠ), mládež a pedagó-(žiakov ZŠ), mládež a pedagó-
gov dotknutej základnej školy gov dotknutej základnej školy 
do predloženia návrhov, čo by  do predloženia návrhov, čo by  
v danom areáli potrebovali,  v danom areáli potrebovali,  
s tým, aby areál okrem športo-s tým, aby areál okrem športo-
vého využitia spĺňal atribúty vého využitia spĺňal atribúty 
aj oddychovej zóny pre deti,  aj oddychovej zóny pre deti,  
a pokiaľ možno s environmentál-a pokiaľ možno s environmentál-
nym vnímaním a využitím zele-nym vnímaním a využitím zele-
ných prvkov či dažďových oáz. ných prvkov či dažďových oáz. 
Hranice súčasného areálu by sa Hranice súčasného areálu by sa 
nezväčšili, a tak nebude nutný nezväčšili, a tak nebude nutný 
ani plánovaný výrub drevín.ani plánovaný výrub drevín.

Momentálne hľadáme čo najvý-Momentálne hľadáme čo najvý-
hodnejšie možnosti financova-hodnejšie možnosti financova-
nia revitalizácie a zapojenia sa do nia revitalizácie a zapojenia sa do 

projektov, ktoré ponúka Fond na projektov, ktoré ponúka Fond na 
podporu športu či Program Sloven-podporu športu či Program Sloven-
sko 2021-2027. sko 2021-2027. 

Pôvodný projekt vychádzal z po- Pôvodný projekt vychádzal z po- 
žiadaviek školy, MŠK Púchov, s.r.o. žiadaviek školy, MŠK Púchov, s.r.o. 
a Slovenského futbalového zväzu, a Slovenského futbalového zväzu, 
ktorý sa zaviazal mestu, prípad-ktorý sa zaviazal mestu, prípad-
ne MŠK Púchov poskytnúť sumu ne MŠK Púchov poskytnúť sumu 
150.000 Eur na vybudovanie ihriska 150.000 Eur na vybudovanie ihriska 
s umelou trávou, čo však už podľa s umelou trávou, čo však už podľa 
ďalšieho postupu nebude možné. ďalšieho postupu nebude možné. 
Ďalšie financovanie malo prebeh-Ďalšie financovanie malo prebeh-
núť z Fondu na podporu športu, núť z Fondu na podporu športu, 
ktorý takéto aktivity v školských ktorý takéto aktivity v školských 
areáloch podporuje, zo zdrojov areáloch podporuje, zo zdrojov 
MŠK Púchov a tiež dotácie mesta. MŠK Púchov a tiež dotácie mesta. 
V súčasnosti však v tomto projek-V súčasnosti však v tomto projek-
te mesto (v danom území) nebude te mesto (v danom území) nebude 
pokračovať a MŠK Púchov požia-pokračovať a MŠK Púchov požia-
dam, aby hľadalo iné možnosti na dam, aby hľadalo iné možnosti na 
umiestnenie požadovaného futba-umiestnenie požadovaného futba-
lového ihriska. Revitalizáciu areálu lového ihriska. Revitalizáciu areálu 
budem plánovať podľa požiadaviek budem plánovať podľa požiadaviek 
školy a detí výlučne v rozsahu exis-školy a detí výlučne v rozsahu exis-
tujúceho školského areálu tak, aby tujúceho školského areálu tak, aby 
boli naplnené požiadavky školy, ale boli naplnené požiadavky školy, ale 
i občanov vznesené na verejnom i občanov vznesené na verejnom 
stretnutí. stretnutí. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Stanovisko primátorky mesta k rekonštrukcii 
športového areálu ZŠ Gorazdova
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Komora miest ZMOS odobrila návrh protestnej Komora miest ZMOS odobrila návrh protestnej 
iniciatívy s názvom „Mestám a obciam zhasína iniciatívy s názvom „Mestám a obciam zhasína 
nádej.“ Išlo o aktivitu, v rámci ktorej samosprávy nádej.“ Išlo o aktivitu, v rámci ktorej samosprávy 
zhasli na pol hodinu verejné osvetlenie a takto zhasli na pol hodinu verejné osvetlenie a takto 
vláde signalizujú nespokojnosť. Komora miest vláde signalizujú nespokojnosť. Komora miest 
ZMOS preto schválila, a na všetky mestá a obce ZMOS preto schválila, a na všetky mestá a obce 
apelovala, aby dňa 30. januára 2023 v čase od apelovala, aby dňa 30. januára 2023 v čase od 
19:00 hod. do 19:30 hod. vypli časť verejného 19:00 hod. do 19:30 hod. vypli časť verejného 
osvetlenia a vyslali tak vláde signál o potrebe osvetlenia a vyslali tak vláde signál o potrebe 
veľmi rýchlej a účinnej pomoci v oblasti cien veľmi rýchlej a účinnej pomoci v oblasti cien 
energií. Zároveň samosprávam odporučila, aby energií. Zároveň samosprávam odporučila, aby 
prostredníctvom obecných rozhlasov, web strá-prostredníctvom obecných rozhlasov, web strá-
nok, sociálnych sietí a každým ďalším dostupným nok, sociálnych sietí a každým ďalším dostupným 
komunikačným spôsobom informovali:komunikačným spôsobom informovali:

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celosloven-„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celosloven-
skej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ skej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ 
podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 
hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme 
časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že 
situácia s neriešením cien energií pre samosprá-situácia s neriešením cien energií pre samosprá-
vy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na vy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na 
plnenie mnohých našich základných úloh a povin-plnenie mnohých našich základných úloh a povin-
ností, čo sa dotkne aj bežného života každého z ností, čo sa dotkne aj bežného života každého z 
nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú 

obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto 
období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna 
pomoc od vlády.“pomoc od vlády.“

Mesto Púchov, ktoré je súčasťou ZMOS-u, sa do Mesto Púchov, ktoré je súčasťou ZMOS-u, sa do 

protestnej iniciatívy zapojilo a verejné osvetlenie protestnej iniciatívy zapojilo a verejné osvetlenie 
vyplo v uliciach: ŠTEFÁNIKOVA, KOMENSKÉHO, vyplo v uliciach: ŠTEFÁNIKOVA, KOMENSKÉHO, 
NÁMESTIE SLOBODY A ZA CINTORÍNOM.NÁMESTIE SLOBODY A ZA CINTORÍNOM.

ZMOS, MsÚ PúchovZMOS, MsÚ Púchov

Wifi pre mesto Púchov prináša občanom jedenásť 
nových prístupových bodov

Mesto Púchov v marci minulého roka poda-Mesto Púchov v marci minulého roka poda-
lo Žiadosť o poskytnutie nenávratného finanč-lo Žiadosť o poskytnutie nenávratného finanč-
ného príspevku v rámci výzvy Operačného ného príspevku v rámci výzvy Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra – Wifi pre programu Integrovaná infraštruktúra – Wifi pre 
Teba II. Projekt s názvom WiFi pre mesto Púchov Teba II. Projekt s názvom WiFi pre mesto Púchov 
bol úspešný a mestu bolo 27.5.2022 doručené bol úspešný a mestu bolo 27.5.2022 doručené 
rozhodnutie o schválení žiadosti. Výška schvále-rozhodnutie o schválení žiadosti. Výška schvále-
ného nenávratného finančného príspevku bola ného nenávratného finančného príspevku bola 
14 105,60 €.14 105,60 €.

Projekt bol úspešne ukončený a na verejných Projekt bol úspešne ukončený a na verejných 
priestranstvách v meste bolo naištalovaných priestranstvách v meste bolo naištalovaných 
ďalších 11 nových externých prístupových bodov ďalších 11 nových externých prístupových bodov 
na bezplatné pripojenie sa k WiFi sieti pri autobu-na bezplatné pripojenie sa k WiFi sieti pri autobu-
sových zastávkach pri Pošte 1, NsP Zdravie, križo-sových zastávkach pri Pošte 1, NsP Zdravie, križo-
vatke ulíc Okružná a Pod Zábrehom (na Zábreh), vatke ulíc Okružná a Pod Zábrehom (na Zábreh), 
futbalovom štadióne, kruhovom objazde na futbalovom štadióne, kruhovom objazde na 
Nimnickej ceste pri cyklotrase, a tiež na verejných Nimnickej ceste pri cyklotrase, a tiež na verejných 
priestranstvách pri Mestskej tržnici, ZUŠ, parko-priestranstvách pri Mestskej tržnici, ZUŠ, parko-
visku Rožák, Divadle Púchov, hasičskej zbrojnici  visku Rožák, Divadle Púchov, hasičskej zbrojnici  
a pred Mestským úradom Púchov. Celkové nákla-a pred Mestským úradom Púchov. Celkové nákla-
dy projektu boli 14 580,00 €.dy projektu boli 14 580,00 €.

Mesto Púchov sa zvýšením dostupnosti bezplat-Mesto Púchov sa zvýšením dostupnosti bezplat-
ného internetu v časoch silnejúcej informatizácie ného internetu v časoch silnejúcej informatizácie 
spoločnosti, snaží aj takýmto spôsobom vytvárať spoločnosti, snaží aj takýmto spôsobom vytvárať 
podmienky pre zlepšenie kvality a atraktívnos-podmienky pre zlepšenie kvality a atraktívnos-
ti života pre svojich obyvateľov a návštevníkov ti života pre svojich obyvateľov a návštevníkov 
mesta. Aktuálne je tak v meste dostupných už mesta. Aktuálne je tak v meste dostupných už 
22 externých prístupových bodov na bezplatné 22 externých prístupových bodov na bezplatné 
pripojenie sa do WiFi siete, do ktorej sa občan či pripojenie sa do WiFi siete, do ktorej sa občan či 
návštevník mesta prihlási bez zbytočného zadá-návštevník mesta prihlási bez zbytočného zadá-
vania hesla.vania hesla.

Jana Vondrová,  Jana Vondrová,  
referentka grantových projektov MsÚ Púchovreferentka grantových projektov MsÚ Púchov

Protest „Mestám a obciam zhasína nádej“
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Župa žiada zmeny v kategorizácii nemocníc
Prvýkrát v tomto roku sa krajský parlament Prvýkrát v tomto roku sa krajský parlament 

zišiel v pondelok 30. januára 2023 na III. zasad-zišiel v pondelok 30. januára 2023 na III. zasad-
nutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-nutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej neho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej 
sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava 
Bašku rokovalo 41 poslancov. Bašku rokovalo 41 poslancov. 

V úvode pracovného programu januárovej V úvode pracovného programu januárovej 
schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu 
z kontroly plnenia uznesení prijatých na II. zasad-z kontroly plnenia uznesení prijatých na II. zasad-
nutí Z TSK. Postupne bolo prerokovaných a schvá-nutí Z TSK. Postupne bolo prerokovaných a schvá-
lených niekoľko majetkových bodov, vrátane:lených niekoľko majetkových bodov, vrátane:

• prenájmu nehnuteľného majetku v k. ú. Myjava, • prenájmu nehnuteľného majetku v k. ú. Myjava, 
zastavanej plochy s nádvorím, mestu Myjava za zastavanej plochy s nádvorím, mestu Myjava za 
nájomné vo výške 1 euro za rok ako prípad hodný nájomné vo výške 1 euro za rok ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo verejnom osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo verejnom 
záujme zlepšiť kvalitu života obyvateľov regiónu záujme zlepšiť kvalitu života obyvateľov regiónu 
prostredníctvom realizácie investičného záme-prostredníctvom realizácie investičného záme-
ru vypožičiavateľa – drobných stavieb v rámci ru vypožičiavateľa – drobných stavieb v rámci 
projektu „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry projektu „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry 
v meste Myjava“,v meste Myjava“,

• prevodu prebytočného nehnuteľného majet-• prevodu prebytočného nehnuteľného majet-
ku v k. ú. Dubnica nad Váhom, zastavanej plochy ku v k. ú. Dubnica nad Váhom, zastavanej plochy 
s nádvorím v správe Strednej odbornej školy s nádvorím v správe Strednej odbornej školy 
technickej v Dubnici nad Váhom, v prospech technickej v Dubnici nad Váhom, v prospech 
mesta Dubnica nad Váhom z dôvodu osobitného mesta Dubnica nad Váhom z dôvodu osobitného 
zreteľa, ten spočíva v investičnom zámere mesta zreteľa, ten spočíva v investičnom zámere mesta 
prestavať domov mládeže na bytový dom s využi-prestavať domov mládeže na bytový dom s využi-
tím zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. tím zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Kúpna cena je vo výške 28 248,32 eur.Kúpna cena je vo výške 28 248,32 eur.

Kraj žiada preradenie dvoch nemocníc do Kraj žiada preradenie dvoch nemocníc do 
vyššej kategórie aj sprístupnenie dát, z ktorých vyššej kategórie aj sprístupnenie dát, z ktorých 
nová kategorizácia vychádzanová kategorizácia vychádza

V nadväznosti na zverejnený zoznam kategori-V nadväznosti na zverejnený zoznam kategori-
zovaných nemocníc z dielne Ministerstva zdra-zovaných nemocníc z dielne Ministerstva zdra-
votníctva SR bola hlavným bodom januárového votníctva SR bola hlavným bodom januárového 
zasadnutia krajského parlamentu téma zdravot-zasadnutia krajského parlamentu téma zdravot-
níctva v Trenčianskom kraji, na ktoré bude mať níctva v Trenčianskom kraji, na ktoré bude mať 
táto reforma zásadný vplyv. MZ SR rozdelilo táto reforma zásadný vplyv. MZ SR rozdelilo 
nemocnice do 5 úrovní podľa poskytovania tzv. nemocnice do 5 úrovní podľa poskytovania tzv. 
programových profilov. V Trenčianskom kraji je programových profilov. V Trenčianskom kraji je 
na základe tohto rozdelenia len jedna nemocnica na základe tohto rozdelenia len jedna nemocnica 
III. úrovne (FN Trenčín) a dve nemocnice II. úrovne III. úrovne (FN Trenčín) a dve nemocnice II. úrovne 
(NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považ-(NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považ-
ská Bystrica) a až 5 nemocníc I. kategórie (NsP ská Bystrica) a až 5 nemocníc I. kategórie (NsP 
Myjava, Nemocnica na okraji mesta Partizánske, Myjava, Nemocnica na okraji mesta Partizánske, 
NsP Ilava, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocni-NsP Ilava, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocni-
ca AGEL Bánovce). S takýmto rozdelením nemoc-ca AGEL Bánovce). S takýmto rozdelením nemoc-
níc župa nesúhlasí, pretože už v súčasnosti majú níc župa nesúhlasí, pretože už v súčasnosti majú 
občania problém s dostupnosťou akútnej zdra-občania problém s dostupnosťou akútnej zdra-
votnej starostlivosti predovšetkým v tých regió-votnej starostlivosti predovšetkým v tých regió-
noch, kde boli zrušené menšie nemocnice, resp. noch, kde boli zrušené menšie nemocnice, resp. 
lôžkové oddelenia. Argumentuje predovšetkým lôžkové oddelenia. Argumentuje predovšetkým 
geografickou dostupnosťou, ktorá bola jednou geografickou dostupnosťou, ktorá bola jednou 
z podmienok pre tvorbu novej siete nemocníc, z podmienok pre tvorbu novej siete nemocníc, 
kapacitnou priepustnosťou Fakultnej nemocni-kapacitnou priepustnosťou Fakultnej nemocni-
ce Trenčín a okolitých nemocníc, ktoré by mali  ce Trenčín a okolitých nemocníc, ktoré by mali  
v prípade obmedzenia rozsahu akútnej zdravot-v prípade obmedzenia rozsahu akútnej zdravot-
nej starostlivosti v myjavskej nemocnici a Nemoc-nej starostlivosti v myjavskej nemocnici a Nemoc-
nici na okraji mesta v Partizánskom absorbovať nici na okraji mesta v Partizánskom absorbovať 
výrazný nárast pacientov a v neposlednom rade výrazný nárast pacientov a v neposlednom rade 
aj negatívnym demografickým vývojom.aj negatívnym demografickým vývojom.

Z dôvodu zachovania dostupnosti ústavnej Z dôvodu zachovania dostupnosti ústavnej 
zdravotnej starostlivosti pre občanov Trenčian-zdravotnej starostlivosti pre občanov Trenčian-
skeho kraja, najmä okresov Myjava a Partizán-skeho kraja, najmä okresov Myjava a Partizán-
ske, Z TSK žiada MZ SR o preradenie NsP Myjava  ske, Z TSK žiada MZ SR o preradenie NsP Myjava  
a Nemocnice na okraji mesta, n. o. Partizánske a Nemocnice na okraji mesta, n. o. Partizánske 
do II. úrovne nemocníc. Župa za týmto účelom do II. úrovne nemocníc. Župa za týmto účelom 
spustila petíciu (jej pdf verzia je priložená pod spustila petíciu (jej pdf verzia je priložená pod 

komuniké). Rovnako o sprístupnenie zdrojových komuniké). Rovnako o sprístupnenie zdrojových 
údajov, ktoré boli použité pri zaraďovaní nemoc-údajov, ktoré boli použité pri zaraďovaní nemoc-
níc v TSK do jednotlivých úrovní, ako aj o dodrža-níc v TSK do jednotlivých úrovní, ako aj o dodrža-
nie podmienky uvedenej v zákone o kategorizácii nie podmienky uvedenej v zákone o kategorizácii 
ústavnej zdravotnej starostlivosti pri zaraďovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti pri zaraďovaní 
nemocníc do jednotlivých úrovní, ktorá hovorí, nemocníc do jednotlivých úrovní, ktorá hovorí, 
že najmenej 90% poistencov má čas dojazdu do že najmenej 90% poistencov má čas dojazdu do 
nemocnice II. úrovne alebo vyššej do 30 minút nemocnice II. úrovne alebo vyššej do 30 minút 
a najviac 1,5% poistencov má čas dojazdu do a najviac 1,5% poistencov má čas dojazdu do 
nemocnice II. úrovne alebo vyššej nad 45 minút. nemocnice II. úrovne alebo vyššej nad 45 minút. 

Zastupiteľstvo rozhodovalo o odmene hlav-Zastupiteľstvo rozhodovalo o odmene hlav-
ného kontrolóraného kontrolóra

Funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho Funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja vykonáva Ing. Pavol Zigo samosprávneho kraja vykonáva Ing. Pavol Zigo 
od novembra 2020. V rámci dvoch zastupiteľ-od novembra 2020. V rámci dvoch zastupiteľ-
stvom schválených Plánov kontrolnej činnosti stvom schválených Plánov kontrolnej činnosti 
bolo v minulom roku Útvarom hlavného kontro-bolo v minulom roku Útvarom hlavného kontro-
lóra TSK zrealizovaných 49 kontrol, čím bol plán lóra TSK zrealizovaných 49 kontrol, čím bol plán 
splnený na 100%. Okrem naplánovaných kontrol splnený na 100%. Okrem naplánovaných kontrol 
hospodárenia a nakladania s majetkom to boli hospodárenia a nakladania s majetkom to boli 
aj tematické kontroly v spolupráci s Oddele-aj tematické kontroly v spolupráci s Oddele-
ním vnútornej kontroly sťažností a petícií Úradu ním vnútornej kontroly sťažností a petícií Úradu 
TSK. V rámci svojej činnosti kontrolór poskytoval TSK. V rámci svojej činnosti kontrolór poskytoval 
poradenstvo pre OvZP TSK na tzv. „Metodických poradenstvo pre OvZP TSK na tzv. „Metodických 
dňoch“, spracoval stanoviská k Záverečnému dňoch“, spracoval stanoviská k Záverečnému 
účtu TSK a Rozpočtu TSK, vytvoril podmienky pre účtu TSK a Rozpočtu TSK, vytvoril podmienky pre 
fungovanie Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií  fungovanie Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií  
a v súvislosti s implementáciou ISO normy STN a v súvislosti s implementáciou ISO normy STN 
37001 Systému manažérstva proti korupcii ÚHK 37001 Systému manažérstva proti korupcii ÚHK 
zastrešoval aj protikorupčnú politiku. Zastupiteľ-zastrešoval aj protikorupčnú politiku. Zastupiteľ-
stvo na svojom januárovom zasadnutí schválilo stvo na svojom januárovom zasadnutí schválilo 
odmenu hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2022 odmenu hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2022 
vo výške 30% súhrnu platov ustanovených záko-vo výške 30% súhrnu platov ustanovených záko-
nom o samosprávnych krajoch.nom o samosprávnych krajoch.

Schválený bol aj dodatok k Zriaďovacej listine Schválený bol aj dodatok k Zriaďovacej listine 
Jazykovej školy v Trenčíne, a to v nadväznosti na Jazykovej školy v Trenčíne, a to v nadväznosti na 
list Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-list Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR, na základe ktorého môže škola vykonávať tu SR, na základe ktorého môže škola vykonávať 
všetky druhy štátnych jazykových skúšok (základ-všetky druhy štátnych jazykových skúšok (základ-
nú, odbornú, všeobecnú a špeciálnu) na obdobie nú, odbornú, všeobecnú a špeciálnu) na obdobie 
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025.od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025.

S predfinancovaním záverečnej platby pro-S predfinancovaním záverečnej platby pro-
jektov v rámci programu Erazmus+ pomôže jektov v rámci programu Erazmus+ pomôže 
školám župaškolám župa

Do projektu, ktorého kľúčovou akciou je vzde-Do projektu, ktorého kľúčovou akciou je vzde-
lávacia mobilita jednotlivcov a vďaka ktorému sa lávacia mobilita jednotlivcov a vďaka ktorému sa 
má zlepšiť kvalita vzdelávacieho procesu na škole má zlepšiť kvalita vzdelávacieho procesu na škole 
a zvýšiť profesijný rast pedagogických zamest-a zvýšiť profesijný rast pedagogických zamest-

nancov školy sa zapojilo župné Gymnázium  nancov školy sa zapojilo župné Gymnázium  
v Partizánskom. Maximálna výška grantu je  v Partizánskom. Maximálna výška grantu je  
37 800 eur a záverečná platba (20%) predstavuje 37 800 eur a záverečná platba (20%) predstavuje 
7 560 eur. V rámci rovnakého programu je zapo-7 560 eur. V rámci rovnakého programu je zapo-
jená aj ďalšia župná škola – Stredná zdravotnícka jená aj ďalšia župná škola – Stredná zdravotnícka 
škola v Prievidzi. Projekt s názvom „Nová škola škola v Prievidzi. Projekt s názvom „Nová škola 
– nové skúsenosti nových zdravotníkov“ má – nové skúsenosti nových zdravotníkov“ má 
pomôcť zdokonaliť jazykové zručnosti študentov pomôcť zdokonaliť jazykové zručnosti študentov 
školy a tým zvýšiť aj ich celkovú odbornú spôso-školy a tým zvýšiť aj ich celkovú odbornú spôso-
bilosť, rozvíjať ich chápanie v kultúrnom kontexte bilosť, rozvíjať ich chápanie v kultúrnom kontexte 
a aplikovať ho v štúdiu i budúcom uplatnení na a aplikovať ho v štúdiu i budúcom uplatnení na 
trhu práce. Maximálna výška grantu je 44 462 eur, trhu práce. Maximálna výška grantu je 44 462 eur, 
záverečná platba (20%) predstavuje 8 893 eur.záverečná platba (20%) predstavuje 8 893 eur.

Vzhľadom na nové funkčné obdobie Z TSK boli Vzhľadom na nové funkčné obdobie Z TSK boli 
odvolaní doterajší a zvolení noví zástupcovia odvolaní doterajší a zvolení noví zástupcovia 
zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení, zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení, 
a to od 1. februára 2023. Krajské zastupiteľstvo a to od 1. februára 2023. Krajské zastupiteľstvo 
rozhodlo aj o zástupcoch TSK vo výboroch pre rozhodlo aj o zástupcoch TSK vo výboroch pre 
otázky zamestnanosti zriadených Úradom práce, otázky zamestnanosti zriadených Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny. V rámci Trenčianskeho sociálnych vecí a rodiny. V rámci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sú Úrady práce, sociál-samosprávneho kraja sú Úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny zriadené v Novom Meste nad nych vecí a rodiny zriadené v Novom Meste nad 
Váhom, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prievidzi Váhom, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prievidzi 
a Trenčíne. Výbor má 11 členov, z toho 2 zástup-a Trenčíne. Výbor má 11 členov, z toho 2 zástup-
cov samosprávneho kraja, do ktorého územného cov samosprávneho kraja, do ktorého územného 
obvodu patrí. Do pôsobnosti výboru patrí naprí-obvodu patrí. Do pôsobnosti výboru patrí naprí-
klad schvaľovať priority podpory zamestnanosti  klad schvaľovať priority podpory zamestnanosti  
v územnom obvode úradu či analýzy a prognózy v územnom obvode úradu či analýzy a prognózy 
o vývoji trhu práce.o vývoji trhu práce.

Najvyššie ocenenie kraja udelí Zastupiteľstvo Najvyššie ocenenie kraja udelí Zastupiteľstvo 
TSK trom laureátomTSK trom laureátom

Za rok 2022 si verejné uznanie v podobe Ceny Za rok 2022 si verejné uznanie v podobe Ceny 
TSK domov odnesú traja laureáti. Komisia pre TSK domov odnesú traja laureáti. Komisia pre 
udeľovanie Ceny TSK ich vybrala z celkom 22 udeľovanie Ceny TSK ich vybrala z celkom 22 
nominácií, ktoré prišli na Úrad TSK do konca nominácií, ktoré prišli na Úrad TSK do konca 
septembra minulého roka, od 15 navrhovate-septembra minulého roka, od 15 navrhovate-
ľov. Za dlhoročnú a svedomitú prácu v prospech ľov. Za dlhoročnú a svedomitú prácu v prospech 
obyvateľov Trenčianskeho kraja, osvetovú činnosť obyvateľov Trenčianskeho kraja, osvetovú činnosť 
a budovanie podmienok pre rozvoj talentova-a budovanie podmienok pre rozvoj talentova-
nej mládeže bude ocenený Ing. Pavel Bahník. Za nej mládeže bude ocenený Ing. Pavel Bahník. Za 
dlhoročnú prácu v oblasti uchovávania folklór-dlhoročnú prácu v oblasti uchovávania folklór-
neho dedičstva a za nezmazateľnú stopu, ktorú neho dedičstva a za nezmazateľnú stopu, ktorú 
zanechal na poli regionálnej kultúry si ocenenie zanechal na poli regionálnej kultúry si ocenenie 
vyslúžil PhDr. Leo Kužela. A laureátom Ceny TSK vyslúžil PhDr. Leo Kužela. A laureátom Ceny TSK 
za významný prínos v oblasti biológie a viroló-za významný prínos v oblasti biológie a viroló-
gie, ktorým prispel k rozvoju slovenskej i svetovej gie, ktorým prispel k rozvoju slovenskej i svetovej 
vedy je aj prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.vedy je aj prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

TSKTSK
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Polícia informuje

 V dnešnej dobe sa asi všetci zhodneme, že si  V dnešnej dobe sa asi všetci zhodneme, že si 
nevieme predstaviť svoj život bez technológií  nevieme predstaviť svoj život bez technológií  
a internetu. Hlavne počas leta (ale nielen vtedy) a internetu. Hlavne počas leta (ale nielen vtedy) 
deti začínajú tráviť viac času na internete ako deti začínajú tráviť viac času na internete ako 
vonku s kamarátmi. Využívajú hlavne čas, kedy sú vonku s kamarátmi. Využívajú hlavne čas, kedy sú 
rodičia v práci a nemajú nad nimi takú kontrolu, rodičia v práci a nemajú nad nimi takú kontrolu, 
ako keď sú doma.ako keď sú doma.

Naše deti vyrastajú v digitálnej spoločnosti  Naše deti vyrastajú v digitálnej spoločnosti  
a internet je pre nich prirodzený priestor. Techno-a internet je pre nich prirodzený priestor. Techno-
lógie im a rovnako aj nám uľahčujú život. Sociálne lógie im a rovnako aj nám uľahčujú život. Sociálne 
siete nám pomáhajú pri kontaktoch s kamarátmi siete nám pomáhajú pri kontaktoch s kamarátmi 
aj s rodinou.aj s rodinou.

Aktivity na počítači alebo na internete môžu byť Aktivity na počítači alebo na internete môžu byť 
príjemnou zábavou a relaxom. Ale deti bez pomo-príjemnou zábavou a relaxom. Ale deti bez pomo-
ci rodičov nevedia odhadnúť riziká, ktoré im vo ci rodičov nevedia odhadnúť riziká, ktoré im vo 
virtuálnom svete hrozia a práve deti sú tou najzra-virtuálnom svete hrozia a práve deti sú tou najzra-
niteľnejšou skupinou.niteľnejšou skupinou.

Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom „kyber-Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom „kyber-
šikana“. Je jedným z druhov šikanovania. Pri šika-šikana“. Je jedným z druhov šikanovania. Pri šika-
novaní páchateľ fyzicky či psychicky ubližuje, novaní páchateľ fyzicky či psychicky ubližuje, 

ohrozuje, zastrašuje, snaží sa získať prevahu. Pri ohrozuje, zastrašuje, snaží sa získať prevahu. Pri 
kyberšikane používa na svoje útoky moderné kyberšikane používa na svoje útoky moderné 
technológie a virtuálny priestor, kde ho chráni technológie a virtuálny priestor, kde ho chráni 
anonymita. Na rozdiel od reálnej šikany, pri tej anonymita. Na rozdiel od reálnej šikany, pri tej 
kybernetickej nemá šikanovaný pokoj ani vo kybernetickej nemá šikanovaný pokoj ani vo 
svojej izbe. Hoci sa kyberšikana viaže k virtuál-svojej izbe. Hoci sa kyberšikana viaže k virtuál-
nemu priestoru, agresorom je často človek, ktorý nemu priestoru, agresorom je často človek, ktorý 
už ubližuje aj v reálnom živote, napríklad v škole. už ubližuje aj v reálnom živote, napríklad v škole. 
Internet je preňho len ďalším nástrojom. Preto je Internet je preňho len ďalším nástrojom. Preto je 
dôležité venovať sa nielen ochrane detí na inter-dôležité venovať sa nielen ochrane detí na inter-
nete, ale aj tomu, ako sa vo virtuálnom priestore nete, ale aj tomu, ako sa vo virtuálnom priestore 
majú správať.majú správať.

Netreba zabudnúť ani na sexuálne zneužívanie Netreba zabudnúť ani na sexuálne zneužívanie 
detí cez kyberpriestor. Obeťou bývajú už deti detí cez kyberpriestor. Obeťou bývajú už deti 
vo veku 10 rokov. Vydieranie v kyberpriestore je vo veku 10 rokov. Vydieranie v kyberpriestore je 
spojené s tým, že agresor posiela dieťaťu správy spojené s tým, že agresor posiela dieťaťu správy 
so sexuálnym podtónom, postupne začína vyža-so sexuálnym podtónom, postupne začína vyža-
dovať aj fotografie, kde je dieťa obnažené, čo dovať aj fotografie, kde je dieťa obnažené, čo 
neskôr môže byť zdrojom jeho vydierania. neskôr môže byť zdrojom jeho vydierania. 

Polícia upozorňuje hlavne rodičov maloletých  Polícia upozorňuje hlavne rodičov maloletých  
a mladistvých detí, aby kontrolovali činnosť a mladistvých detí, aby kontrolovali činnosť 
svojich detí na internete. Je veľmi dôležité učiť svojich detí na internete. Je veľmi dôležité učiť 
deti kriticky rozmýšľať, aby sa naučili posúdiť, deti kriticky rozmýšľať, aby sa naučili posúdiť, 
ktoré informácie sú pravdivé a ktoré nepravdi-ktoré informácie sú pravdivé a ktoré nepravdi-
vé, čomu alebo komu môžu vo virtuálnom svete vé, čomu alebo komu môžu vo virtuálnom svete 
dôverovať.dôverovať.

Deti v mladšom školskom veku ešte väčšinou Deti v mladšom školskom veku ešte väčšinou 
nevedia, pred čím presne sa majú chrániť a ako nevedia, pred čím presne sa majú chrániť a ako 
im dospelý môže ublížiť. Rozprávajte sa preto so im dospelý môže ublížiť. Rozprávajte sa preto so 
svojím dieťaťom a vysvetlite mu, aké správanie svojím dieťaťom a vysvetlite mu, aké správanie 
dospelého nie je prípustné a že najlepšie urobí, dospelého nie je prípustné a že najlepšie urobí, 
ak vám o tom hneď povie. Vaše dieťa musí vedieť ak vám o tom hneď povie. Vaše dieťa musí vedieť 
o tom, že sa vám môže zdôveriť. Spoločne zvážte o tom, že sa vám môže zdôveriť. Spoločne zvážte 
situáciu a v najhoršom prípade sa môžete obrá-situáciu a v najhoršom prípade sa môžete obrá-
tiť aj na políciu. Vydieranie, nátlak, krivé obvine-tiť aj na políciu. Vydieranie, nátlak, krivé obvine-
nie, ohováranie alebo vyhrážanie je podľa našich nie, ohováranie alebo vyhrážanie je podľa našich 
zákonov trestné.                                        zákonov trestné.                                        Polícia SR Polícia SR 

Kontrolujte svoje deti ako trávia svoj 
čas na interneteVylomené dvere na predajniVylomené dvere na predajni

Na predajni 4ka na Štefánikovej ul. v Púchove Na predajni 4ka na Štefánikovej ul. v Púchove 
neznámy páchateľ vylomil zámok na vstup-neznámy páchateľ vylomil zámok na vstup-
ných dverách. Polícia oznámenie o vylome-ných dverách. Polícia oznámenie o vylome-
ných dverách preverila a zistila, že sa zakladá ných dverách preverila a zistila, že sa zakladá 
na pravde. Hliadka MsP Púchov prizvala na na pravde. Hliadka MsP Púchov prizvala na 
miesto vedúcu predajne 4ka a podozrenie  miesto vedúcu predajne 4ka a podozrenie  
z vlámania sa do objektu oznámila stálej služ-z vlámania sa do objektu oznámila stálej služ-
be OOPZ Púchov a zabezpečila miesto činu do be OOPZ Púchov a zabezpečila miesto činu do 
príchodu hliadky polície SR.príchodu hliadky polície SR.

Opitý sa dobýjal do cudzieho domuOpitý sa dobýjal do cudzieho domu
Na základe telefonického oznámenia z Hor- Na základe telefonického oznámenia z Hor- 

ných Kočkoviec (Ul. Terézie Vansovej) hliadka ných Kočkoviec (Ul. Terézie Vansovej) hliadka 
mestskej polície riešila priestupok proti verej-mestskej polície riešila priestupok proti verej-
nému poriadku. Do dvora rodinného domu nému poriadku. Do dvora rodinného domu 
sa dobýjal opitý neznámy muž. Žena s dieťa-sa dobýjal opitý neznámy muž. Žena s dieťa-
ťom bola sama doma a mala obavu o zdravie ťom bola sama doma a mala obavu o zdravie 
a život. Na chodníku pred rodinným domom a život. Na chodníku pred rodinným domom 
mestskí policajti našli ležiaceho muža, ktorý mestskí policajti našli ležiaceho muža, ktorý 
bol pod vplyvom alkoholu a ťažko komuniko-bol pod vplyvom alkoholu a ťažko komuniko-
val. Nakoľko neznámy muž neposkytol súčin-val. Nakoľko neznámy muž neposkytol súčin-
nosť pri zisťovaní totožnosti, bol bez použitia nosť pri zisťovaní totožnosti, bol bez použitia 
donucovacích prostriedkov predvedený na donucovacích prostriedkov predvedený na 
oddelenie MsP Púchov za účelom zistenia oddelenie MsP Púchov za účelom zistenia 
totožnosti, kde bola jeho totožnosť zistená. totožnosti, kde bola jeho totožnosť zistená. 
Priestupok proti verejnému poriadku bol rieše-Priestupok proti verejnému poriadku bol rieše-
ný blokovou pokutou vo výške 20 eur.ný blokovou pokutou vo výške 20 eur.

Polícia riešila fyzické napadnutiePolícia riešila fyzické napadnutie
Hliadka mestskej polície preverovala tele-Hliadka mestskej polície preverovala tele-

fonické oznámenie, že sa na Ul. Komenského fonické oznámenie, že sa na Ul. Komenského 
háda muž so ženou. Po príchode hliadky bola háda muž so ženou. Po príchode hliadky bola 
na mieste zistená žena, ktorá uviedla, že ju na mieste zistená žena, ktorá uviedla, že ju 
fyzicky napadol jej priateľ. Následne v okolí fyzicky napadol jej priateľ. Následne v okolí 
miesta bol zastihnutý aj jej priateľ, bytom miesta bol zastihnutý aj jej priateľ, bytom 
Horovce, ktorý uviedol, že sa spolu hádali. Horovce, ktorý uviedol, že sa spolu hádali. 
Žena bola prevezená na vyšetrenie do NsP Žena bola prevezená na vyšetrenie do NsP 
Zdravie, kde po vyšetrení dostala odporúčanie Zdravie, kde po vyšetrení dostala odporúčanie 
na odborné vyšetrenie do NsP Považská Bystri-na odborné vyšetrenie do NsP Považská Bystri-
ca. Žena bola hliadkou MsP Púchov pouče-ca. Žena bola hliadkou MsP Púchov pouče-
ná o možnosti podania oznámenia vo veci ná o možnosti podania oznámenia vo veci 
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, 
čo odmietla.čo odmietla.

Pátranie po nezvestnom bolo neúspešnéPátranie po nezvestnom bolo neúspešné
72-ročný J. P. je nezvestný už od 19. januára 72-ročný J. P. je nezvestný už od 19. januára 

tohto roku. Naposledy sa mal pohybovať v kat. tohto roku. Naposledy sa mal pohybovať v kat. 
úz. obce Staré Nosice na bicykli modrej farby. úz. obce Staré Nosice na bicykli modrej farby. 
J. P. je vysoký 175 cm, má štíhlu postavu, šedi-J. P. je vysoký 175 cm, má štíhlu postavu, šedi-
vé krátke vlasy a hnedé oči. Naposledy mal vé krátke vlasy a hnedé oči. Naposledy mal 
oblečenú tmavomodrú zimnú bundu a čiernu oblečenú tmavomodrú zimnú bundu a čiernu 
zimnú čiapku. Aj minulý týždeň pokračovalo zimnú čiapku. Aj minulý týždeň pokračovalo 
pátranie, ktorého sa zúčastnil Modul pátrania pátranie, ktorého sa zúčastnil Modul pátrania 
a záchrany Policajného zboru so špeciálne a záchrany Policajného zboru so špeciálne 
vycvičenými psami. V súčinnosti s Poriečnym vycvičenými psami. V súčinnosti s Poriečnym 
oddelením OPP PPZ opäť prehľadávali vodné oddelením OPP PPZ opäť prehľadávali vodné 
plochy. Žiaľ, nezvestného sa nepodarilo nájsť.plochy. Žiaľ, nezvestného sa nepodarilo nájsť.

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

Rozsah materiálu zodpovedá reálnej situácii, Rozsah materiálu zodpovedá reálnej situácii, 
kedy sa Slovensko stalo stredobodom záujmu kedy sa Slovensko stalo stredobodom záujmu 
vplyvových operácií pochádzajúcich hlavne  vplyvových operácií pochádzajúcich hlavne  
z prostredia Ruskej federácie. Nikdy v histórii z prostredia Ruskej federácie. Nikdy v histórii 
nášho štátu sme nečelili dezinformačným a mani-nášho štátu sme nečelili dezinformačným a mani-
pulačným snahám v tak intenzívnej miere, ako pulačným snahám v tak intenzívnej miere, ako 
tomu bolo v roku 2022.tomu bolo v roku 2022.

V publikovanom dokumente sa široká verej-V publikovanom dokumente sa široká verej-
nosť môže dočítať nielen o najčastejšie použí-nosť môže dočítať nielen o najčastejšie použí-
vaných naratívoch v súvislosti s vojnou na vaných naratívoch v súvislosti s vojnou na 
Ukrajine, ale môže rovnako spoznať metódy, techniky  Ukrajine, ale môže rovnako spoznať metódy, techniky  
a postupy tvorcov dezinformácií. Popri detailnom a postupy tvorcov dezinformácií. Popri detailnom 
opise vývoja v oblasti dezinformácií šírených na opise vývoja v oblasti dezinformácií šírených na 
sociálnych sieťach sa zverejnený materiál venuje sociálnych sieťach sa zverejnený materiál venuje 
aj činnosti Policajného zboru v oblasti analytiky  aj činnosti Policajného zboru v oblasti analytiky  
a externej komunikácie a v závere prináša pohľad a externej komunikácie a v závere prináša pohľad 
na tému online podvodov.na tému online podvodov.

Súčasťou ročného prehľadu je aj prognóza na Súčasťou ročného prehľadu je aj prognóza na 
rok 2023, ktorý sa môže niesť v znamení utlmenia rok 2023, ktorý sa môže niesť v znamení utlmenia 
činnosti štátnych orgánov v boji proti dezinfor-činnosti štátnych orgánov v boji proti dezinfor-
máciám a informačným operáciám páchaným zo máciám a informačným operáciám páchaným zo 
strany cudzích štátnych mocností.strany cudzích štátnych mocností.

Priložená brožúra je určená predovšetkým Priložená brožúra je určená predovšetkým 

odbornej verejnosti, akademickej obci, participu-odbornej verejnosti, akademickej obci, participu-
júcim štátnym orgánom a médiám venujúcim sa júcim štátnym orgánom a médiám venujúcim sa 
uvedenej problematike. Vo vzťahu k laickej verej-uvedenej problematike. Vo vzťahu k laickej verej-
nosti bude materiál skrátený vo forme viacerých nosti bude materiál skrátený vo forme viacerých 
statusov publikovaných na sociálnych sieťach statusov publikovaných na sociálnych sieťach 
Policajného zboru.            Policajného zboru.            MV SRMV SR

Polícia zverejnila prehľad o tvorbe 
a šírení dezinformácií na Slovensku
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Novoročný koncert Základnej umeleckej školy Púchov
V utorok 7.2. sa v Divadle Púchov uskutočnil Novoročný V utorok 7.2. sa v Divadle Púchov uskutočnil Novoročný 

koncert ZUŠ pod záštitou primátorky Kataríny Henekovej. koncert ZUŠ pod záštitou primátorky Kataríny Henekovej. 
Zaplnenú sálu divadla v úvode potešila tanečná choreografia Zaplnenú sálu divadla v úvode potešila tanečná choreografia 
Strom želaní, gitaristka Kristína Šedivá a Katarína Janíčková Strom želaní, gitaristka Kristína Šedivá a Katarína Janíčková 
hrou na akordeóne. Po ďalšej tanečnej choreografii Divožienky hrou na akordeóne. Po ďalšej tanečnej choreografii Divožienky 
zahrala skladbu Ypsilon Boogie klaviristka Mária Anna Špač-zahrala skladbu Ypsilon Boogie klaviristka Mária Anna Špač-
ková. Klaviristka Heidi Beretová s Janou Marmanovou (husle) ková. Klaviristka Heidi Beretová s Janou Marmanovou (husle) 
zahrala a zaspievala Dancing on My Own. Po komornom triu zahrala a zaspievala Dancing on My Own. Po komornom triu 
(Michaela Janíková, Veronika Mošková a Barbora Kontišová) (Michaela Janíková, Veronika Mošková a Barbora Kontišová) 
nasledovala pieseň Vzpomínka v podaní Alice Golejovej za nasledovala pieseň Vzpomínka v podaní Alice Golejovej za 
sprievodu pedagógov ZUŠ. Vrcholom prvej časti koncertu bolo sprievodu pedagógov ZUŠ. Vrcholom prvej časti koncertu bolo 
vystúpenie speváckych súborov Harmony a Be Happy s pies-vystúpenie speváckych súborov Harmony a Be Happy s pies-
ňou Holubí dům v úprave Márii Jašurdovej. Ako hosť koncertu ňou Holubí dům v úprave Márii Jašurdovej. Ako hosť koncertu 
v druhej časti koncertu vystúpila muzikálová speváčka Alžbeta v druhej časti koncertu vystúpila muzikálová speváčka Alžbeta 
Bartošová pôvodom z Púchova s piesňami Hallo Dolly, Krásná Bartošová pôvodom z Púchova s piesňami Hallo Dolly, Krásná 
holčička, When My Life begin a The Winners Takes it all. Spevác-holčička, When My Life begin a The Winners Takes it all. Spevác-
ke súbory Harmony a Be Happy ukončili krásne predstavenie ke súbory Harmony a Be Happy ukončili krásne predstavenie 
piesňami Adiemus a Dobitie raja. V poslednom čísle programu piesňami Adiemus a Dobitie raja. V poslednom čísle programu 
vystúpili aj žiaci zo Sláčikového orchestra ZUŠ. Koncert vtipne vystúpili aj žiaci zo Sláčikového orchestra ZUŠ. Koncert vtipne 
moderoval Šimon Gabčo. Na záver sa primátorka mesta Kata-moderoval Šimon Gabčo. Na záver sa primátorka mesta Kata-
rína Heneková poďakovala všetkým účinkujúcim za príjemný rína Heneková poďakovala všetkým účinkujúcim za príjemný 
umelecký zážitok.                               umelecký zážitok.                               Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Ján Bazelides: Viem, komu som uveril a som si istý
Kostolníka farského kostola Všetkých Kostolníka farského kostola Všetkých 

svätých Jána Bazelidesa istotne pozná svätých Jána Bazelidesa istotne pozná 
mnoho Púchovčanov. Dňa 22. januá-mnoho Púchovčanov. Dňa 22. januá-
ra 2023 sa dožil krásnych 96 rokov  ra 2023 sa dožil krásnych 96 rokov  
a pri tejto príležitosti sme ho navštívili  a pri tejto príležitosti sme ho navštívili  
a položili mu niekoľko otázok. a položili mu niekoľko otázok. 

Ján Bazelides sa narodil v Čadci a vyučil sa  Ján Bazelides sa narodil v Čadci a vyučil sa  
v Baťovanoch (dnes Partizánske). Po vojne prišiel v Baťovanoch (dnes Partizánske). Po vojne prišiel 
do Púchova, kde sa práve postavila nová gumá-do Púchova, kde sa práve postavila nová gumá-

renská fabrika, v ktorej sa zamestnal. Oženil sa renská fabrika, v ktorej sa zamestnal. Oženil sa 
a narodili sa mu dve dcéry. V 50.-tych a 60.-tych a narodili sa mu dve dcéry. V 50.-tych a 60.-tych 
rokov Ján Bazelides postupne objavoval a posil-rokov Ján Bazelides postupne objavoval a posil-
ňoval svoju kresťanskú vieru čítaním náboženskej ňoval svoju kresťanskú vieru čítaním náboženskej 
a teologickej literatúry. Zaujal ho a ovplyvnil napr. a teologickej literatúry. Zaujal ho a ovplyvnil napr. 
francúzsky prírodovedec a teológ Pierre Teilhard francúzsky prírodovedec a teológ Pierre Teilhard 
de Chardin a japonská ZEN meditácia. Keď sa de Chardin a japonská ZEN meditácia. Keď sa 
neskôr dostal k inej kresťanskej literatúre a naučil neskôr dostal k inej kresťanskej literatúre a naučil 
sa rozlišovať, tak de Chardina a ZEN zanechal. Na sa rozlišovať, tak de Chardina a ZEN zanechal. Na 
formovanie jeho názorov a viery mal veľký vplyv formovanie jeho názorov a viery mal veľký vplyv 
púchovský farár Štefan Palkovič a jeho kázne. púchovský farár Štefan Palkovič a jeho kázne. 

„V rokoch 1968-9 sa začala brigádnicky stavať „V rokoch 1968-9 sa začala brigádnicky stavať 
nová fara a ja som sa zapojil. Brigádnici - to bola nová fara a ja som sa zapojil. Brigádnici - to bola 
iná spoločnosť ako som dovtedy poznal - samí iná spoločnosť ako som dovtedy poznal - samí 
kresťania. Tento kolektív, prostredie, ich debaty  kresťania. Tento kolektív, prostredie, ich debaty  
a prevažne kresťanské rozhovory mi boli sympatické. a prevažne kresťanské rozhovory mi boli sympatické. 
V roku 1970 ma p. farár Štefan Palkovič aj s dvoma V roku 1970 ma p. farár Štefan Palkovič aj s dvoma 
brigádnikmi vyslal do Tatier na týždenné duchovné brigádnikmi vyslal do Tatier na týždenné duchovné 
cvičenie“, cvičenie“, hovorí Ján Bazelides.hovorí Ján Bazelides.

Aktivity v podzemnej cirkvi Aktivity v podzemnej cirkvi 
Koncom 60.-tych rokov platila v ČSSR vedúca Koncom 60.-tych rokov platila v ČSSR vedúca 

úloha komunistickej strany, ale do jej čela bol úloha komunistickej strany, ale do jej čela bol 
ustanovený Alexander Dubček a on začal presa-ustanovený Alexander Dubček a on začal presa-
dzovať novú politickú líniu „socializmus s ľudskou dzovať novú politickú líniu „socializmus s ľudskou 
tvárou“. tvárou“. „Nastalo obrovské uvoľnenie politického „Nastalo obrovské uvoľnenie politického 

tlaku a nastalo budovateľské nadšenie vo všetkých tlaku a nastalo budovateľské nadšenie vo všetkých 
častiach života v ČSR, aj v náboženskej oblasti. Ale častiach života v ČSR, aj v náboženskej oblasti. Ale 
netrvalo to dlho, už v auguste 1968 nás obsadili netrvalo to dlho, už v auguste 1968 nás obsadili 
sovietske vojská a nastolili starý komunistický režim. sovietske vojská a nastolili starý komunistický režim. 
Ale aj tých pár mesiacov nezávislej slobody stálo za Ale aj tých pár mesiacov nezávislej slobody stálo za 
to“, to“, hodnotí Ján Bazelides.hodnotí Ján Bazelides.

V púchovskej farnosti pôsobil aj kaplán Jozef V púchovskej farnosti pôsobil aj kaplán Jozef 
Dvorský, s ktorým sa postupne spriatelil. Ten ho Dvorský, s ktorým sa postupne spriatelil. Ten ho 
priviedol k aktivitám zakázanej podzemnej cirkvi. priviedol k aktivitám zakázanej podzemnej cirkvi. 
V sedemdesiatych rokoch sa stretával na rôznych V sedemdesiatych rokoch sa stretával na rôznych 

kresťanských akciách aj s významnými katolícky-kresťanských akciách aj s významnými katolícky-
mi disidentami - Jánom Chryzostomom Korcom, mi disidentami - Jánom Chryzostomom Korcom, 
Vladimírom Juklom, Silvestrom Krčmérym a Iva-Vladimírom Juklom, Silvestrom Krčmérym a Iva-
nom Polanským. Program kresťanských stretnutí nom Polanským. Program kresťanských stretnutí 
pozostával z modlitieb, čítania Svätého písma  pozostával z modlitieb, čítania Svätého písma  
a rozjímania nad jeho slovami. Debatovali o zahra-a rozjímania nad jeho slovami. Debatovali o zahra-
ničnej náboženskej literatúre, ale tiež o samizdate. ničnej náboženskej literatúre, ale tiež o samizdate. 

V púchovskom regióne Ján Bazelides cez prázd-V púchovskom regióne Ján Bazelides cez prázd-
niny spoluorganizoval týždenné detské kres-niny spoluorganizoval týždenné detské kres-
ťanské tábory v prírode. Navštevoval tiež rodiny ťanské tábory v prírode. Navštevoval tiež rodiny 
kresťanov, kde okrem diskusií o súčasnej nábo-kresťanov, kde okrem diskusií o súčasnej nábo-
ženskej situácii na Slovensku viedli aj duchovný ženskej situácii na Slovensku viedli aj duchovný 
program. Pomáhal v rozmnožovaní náboženskej program. Pomáhal v rozmnožovaní náboženskej 
literatúry, napr. tajným rehoľníčkam na písacom literatúry, napr. tajným rehoľníčkam na písacom 
stroji prepisoval časti breviára. Dňa 25. marca stroji prepisoval časti breviára. Dňa 25. marca 
1988 sa spolu s ďalšími Púchovčanmi zúčastnil 1988 sa spolu s ďalšími Púchovčanmi zúčastnil 
v Bratislave na sviečkovej manifestácii za práva v Bratislave na sviečkovej manifestácii za práva 
veriacich na Slovensku. Ustáli s hrdosťou rozhá-veriacich na Slovensku. Ustáli s hrdosťou rozhá-
ňanie autami a vodnými delami. Mal šťastie, že ňanie autami a vodnými delami. Mal šťastie, že 
nepatril medzi políciou zadržaných účastníkov.nepatril medzi políciou zadržaných účastníkov.

Činnosť po roku 1989Činnosť po roku 1989
V gumárňach začal pracovať v kancelárii, potom V gumárňach začal pracovať v kancelárii, potom 

na elektroúdržbe ako technik a šesť rokov pred na elektroúdržbe ako technik a šesť rokov pred 
dôchodkom (až do roku 1986) opäť v kancelá-dôchodkom (až do roku 1986) opäť v kancelá-
rii. Po prevrate v roku 1989 sa zapojil do aktivít  rii. Po prevrate v roku 1989 sa zapojil do aktivít  

v rámci Kresťanskodemokratického hnutia. v rámci Kresťanskodemokratického hnutia. Spolu Spolu 
s púchovskými katolíckymi aktivistami získa-s púchovskými katolíckymi aktivistami získa-
li od vedenia mesta Púchov v reštitúcii poze-li od vedenia mesta Púchov v reštitúcii poze-
mok a budovu ako náhradu za katolícky dom. mok a budovu ako náhradu za katolícky dom. 
Brigádnicky ju opravili a zriadili v nej kresťanskú Brigádnicky ju opravili a zriadili v nej kresťanskú 
knižnicu s niekoľko stovkami kníh (v súčasnosti  knižnicu s niekoľko stovkami kníh (v súčasnosti  
s viac ako 4 300 knihami). Dnes sa knižnica nachá-s viac ako 4 300 knihami). Dnes sa knižnica nachá-
dza v priestoroch fary a na pozemku postupne dza v priestoroch fary a na pozemku postupne 
vyrástli nové budovy Základnej školy s materskou vyrástli nové budovy Základnej školy s materskou 
školou sv. Margity.školou sv. Margity.

Tajomstvo dlhovekostiTajomstvo dlhovekosti
Púchovčania Jána Bazelidesa často stretnú aj Púchovčania Jána Bazelidesa často stretnú aj 

v tomto vysokom veku, ako ide do kostola na v tomto vysokom veku, ako ide do kostola na 
bicykli. Na otázku akým športom sa venoval  bicykli. Na otázku akým športom sa venoval  
v mladosti, nám povedal: v mladosti, nám povedal: „Ešte v Baťovanoch som „Ešte v Baťovanoch som 
hrával volejbal a futbal. V Púchove v zime to bolo hrával volejbal a futbal. V Púchove v zime to bolo 
lyžovanie. S partiou sme často cez víkendy chodili lyžovanie. S partiou sme často cez víkendy chodili 
na chatu Kohútka, kostol nám v nedeľu nechýbal  na chatu Kohútka, kostol nám v nedeľu nechýbal  
a ani sa nespomínal. V lete skoro tá istá partia sme a ani sa nespomínal. V lete skoro tá istá partia sme 
sa angažovali vo vodáckom športe.“sa angažovali vo vodáckom športe.“

Ján Bazelides za svoj vysoký vek nevďačí gene-Ján Bazelides za svoj vysoký vek nevďačí gene-
tike (jeho rodičia zomreli podstatne mladší), ale tike (jeho rodičia zomreli podstatne mladší), ale 
možno svojej činorodosti. Aj ako dôchodca sa možno svojej činorodosti. Aj ako dôchodca sa 
snaží byť druhým ľuďom užitočný – už takmer 30 snaží byť druhým ľuďom užitočný – už takmer 30 
rokov vykonáva prácu kostolníka. Na svoj vek sa rokov vykonáva prácu kostolníka. Na svoj vek sa 
Ján Bazelides teší pozoruhodne dobrému zdra-Ján Bazelides teší pozoruhodne dobrému zdra-
viu. Vo svojom dlhom živote nezažil vážnejšie viu. Vo svojom dlhom živote nezažil vážnejšie 
zranenia alebo choroby. Podľa vlastných slov žije  zranenia alebo choroby. Podľa vlastných slov žije  
a stravuje sa striedmo a od vojenčiny nefajčí.  a stravuje sa striedmo a od vojenčiny nefajčí.  
Z alkoholických nápojov nepohrdne malým Z alkoholických nápojov nepohrdne malým 
pohárikom vína. Najradšej má však bylinkový čaj pohárikom vína. Najradšej má však bylinkový čaj 
a každý deň zje jedno-dve jablká. a každý deň zje jedno-dve jablká. 

„Zameriavam sa na zvýšenie imunity, a tak na „Zameriavam sa na zvýšenie imunity, a tak na 
raňajky si priberám strúčik posekaného cesnaku  raňajky si priberám strúčik posekaného cesnaku  
a tabletku vitamínu C a D. Dodržiavam pitný režim, a tabletku vitamínu C a D. Dodržiavam pitný režim, 
ale s prevarenou vychladenou vodou, lebo mnohé ale s prevarenou vychladenou vodou, lebo mnohé 
vodné zdroje môžu byť kontaminované a prevare-vodné zdroje môžu byť kontaminované a prevare-
ním sa škodliviny odstraňujú“,ním sa škodliviny odstraňujú“, radí Ján Bazelides.  radí Ján Bazelides. 
Posledné roky má v starobe obvyklé problémy Posledné roky má v starobe obvyklé problémy 
s prostatou a s prieduškami. Priedušky si lieči s prostatou a s prieduškami. Priedušky si lieči 
okrem bylinkového čaju aj lekárom doporučeným okrem bylinkového čaju aj lekárom doporučeným 
inhalačným práškom Bretaris.inhalačným práškom Bretaris.

Ľútosť a životné krédoĽútosť a životné krédo
Opýtali sme sa, či niečo vo svojom živote ľutu-Opýtali sme sa, či niečo vo svojom živote ľutu-

je. Ján Bazelides odpovedal: je. Ján Bazelides odpovedal: „Po siedmich rokoch „Po siedmich rokoch 
manželského spolunažívania ocitli sme sa s manžel-manželského spolunažívania ocitli sme sa s manžel-
kou Helenkou v takej manželskej kríze a upodozrie-kou Helenkou v takej manželskej kríze a upodozrie-
vaní, že sme sa z môjho podnetu rozviedli. Prešlo pár vaní, že sme sa z môjho podnetu rozviedli. Prešlo pár 
rokov, prečítal som niekoľko užitočných kníh a začal rokov, prečítal som niekoľko užitočných kníh a začal 
som zvažovať už z kresťanského hľadiska a učenia, som zvažovať už z kresťanského hľadiska a učenia, 
že manželstvo je nerozlučné. Pochopil som, že som že manželstvo je nerozlučné. Pochopil som, že som 
spravil veľkú chybu, keď som sa rozviedol. Vtedy som spravil veľkú chybu, keď som sa rozviedol. Vtedy som 
uvažoval a konal podľa svojich pocitov a egoisticky. uvažoval a konal podľa svojich pocitov a egoisticky. 
Veľmi to ľutujem a aj to teraz viem, že z kríz treba Veľmi to ľutujem a aj to teraz viem, že z kríz treba 
zavčasu hľadať východiská a nápravy, obnoviť zavčasu hľadať východiská a nápravy, obnoviť 
dôveru, a tak sa vyhnúť rozvodu.“dôveru, a tak sa vyhnúť rozvodu.“

Veľkou oporou Jánovi Bazelidesovi v jeho živo-Veľkou oporou Jánovi Bazelidesovi v jeho živo-
te je kresťanská viera. te je kresťanská viera. „Treba čítať evanjeliá. Ja ich „Treba čítať evanjeliá. Ja ich 
čítam 20 rokov každý deň, človek ich musí dostať čítam 20 rokov každý deň, človek ich musí dostať 
nielen do svojej mozgovej sféry, ale aj do srdca, aby nielen do svojej mozgovej sféry, ale aj do srdca, aby 
sa stali jeho životom. Denne čítam a P. Ježiš odporú-sa stali jeho životom. Denne čítam a P. Ježiš odporú-
ča čítať krátke vzývania na každý deň iné z publiká-ča čítať krátke vzývania na každý deň iné z publiká-
cie Príprava na smrť.“cie Príprava na smrť.“ Na otázku, ktorú myšlienku  Na otázku, ktorú myšlienku 
Svätého písma považuje pre seba za najdôležitej-Svätého písma považuje pre seba za najdôležitej-
šiu, odpovedá slovami sv. Pavla: šiu, odpovedá slovami sv. Pavla: „Viem, komu som „Viem, komu som 
uveril a som si istý.“      uveril a som si istý.“      Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Možnosti príjmu regionálnej televízie Považie 
v našom meste a okolí

Skôr, ako vám poskytneme informácie, kde sa Skôr, ako vám poskytneme informácie, kde sa 
dá naladiť TV Považie, je potrebné ujasniť si dva dá naladiť TV Považie, je potrebné ujasniť si dva 
základné pojmy. Na to, aby sa televízny signál základné pojmy. Na to, aby sa televízny signál 
dostal zo štúdia až k divákovi, je potrebný vysie-dostal zo štúdia až k divákovi, je potrebný vysie-
lateľ a prevádzkovateľ retransmisie, prípadne iný lateľ a prevádzkovateľ retransmisie, prípadne iný 
prevádzkovateľ digitálnych sietí. Čo to vlastne prevádzkovateľ digitálnych sietí. Čo to vlastne 
znamená? znamená? 

Vysielateľ je spoločnosť, ktorá natáča, strihá  Vysielateľ je spoločnosť, ktorá natáča, strihá  
a vyrába jednotlivé televízne príspevky a relácie, a vyrába jednotlivé televízne príspevky a relácie, 
pridáva k ním grafiku, hudbu a z takto spracova-pridáva k ním grafiku, hudbu a z takto spracova-
ného televízneho materiálu zabezpečuje výro-ného televízneho materiálu zabezpečuje výro-
bu nepretržitého televízneho signálu. V našom bu nepretržitého televízneho signálu. V našom 
prípade je to TV Považie. Takýto televízny signál prípade je to TV Považie. Takýto televízny signál 
ďalej distribuujeme do Slovenského peeringové-ďalej distribuujeme do Slovenského peeringové-
ho centra SIX Bratislava, prípadne v rámci trasy ho centra SIX Bratislava, prípadne v rámci trasy 
odovzdávame signál ďalším operátorom. Tam sa odovzdávame signál ďalším operátorom. Tam sa 
úloha vysielateľa končí.úloha vysielateľa končí.

Následne nastupuje prevádzkovateľ retransmi-Následne nastupuje prevádzkovateľ retransmi-
sie, prípadne prevádzkovateľ digitálnych sietí. sie, prípadne prevádzkovateľ digitálnych sietí. 
Ten si povyberá jednotlivé programy od viacerých Ten si povyberá jednotlivé programy od viacerých 
vysielateľov buď zo spomínaného SIXu, alebo aj  vysielateľov buď zo spomínaného SIXu, alebo aj  
z iných zdrojov, ako sú satelitné, či DVB vysielanie, z iných zdrojov, ako sú satelitné, či DVB vysielanie, 
ktoré chce vo svojich sieťach šíriť, usporiada do ktoré chce vo svojich sieťach šíriť, usporiada do 
viacerých multiplexov a ponúka svoje produkty, viacerých multiplexov a ponúka svoje produkty, 

čiže aj televízne signály koncovým zákazníkom. čiže aj televízne signály koncovým zákazníkom. 
To je vlastne tá spoločnosť, ktorej platíte ľudo-To je vlastne tá spoločnosť, ktorej platíte ľudo-
vo povedané „za káblovku“, prípadne internet. vo povedané „za káblovku“, prípadne internet. 
U tejto spoločnosti sa treba dožadovať, aby vám U tejto spoločnosti sa treba dožadovať, aby vám 
sprístupnila signál TV Považie, nakoľko vy ste sprístupnila signál TV Považie, nakoľko vy ste 
ich zákazník a za služby platíte im a nie televízií. ich zákazník a za služby platíte im a nie televízií. 
Televízia si od prevádzkovateľov retransmisie, či Televízia si od prevádzkovateľov retransmisie, či 
iných digitálnych sietí neúčtuje žiadne poplatky  iných digitálnych sietí neúčtuje žiadne poplatky  
a poskytuje signál zadarmo.a poskytuje signál zadarmo.

A teraz ku konkrétnym možnostiam príjmu A teraz ku konkrétnym možnostiam príjmu 

signálu TV Považie v Púchove a okolí. signálu TV Považie v Púchove a okolí. 
- Zrejme najväčší prevádzkovateľ optickej siete  - Zrejme najväčší prevádzkovateľ optickej siete  

v Púchove je spoločnosť v Púchove je spoločnosť 4ka (SWAN)4ka (SWAN), ktorá , ktorá 
signál ponúka už v základnom programovom signál ponúka už v základnom programovom 
balíku. Dostupnosť si môžete overiť na stránke balíku. Dostupnosť si môžete overiť na stránke 
https://www.4ka.sk/fix/televizia/. Ak s ňou máte https://www.4ka.sk/fix/televizia/. Ak s ňou máte 
uzatvorenú zmluvu, určite máte doma set top box  uzatvorenú zmluvu, určite máte doma set top box  
a v ňom automaticky naladený aj program TV a v ňom automaticky naladený aj program TV 
Považie. Považie. 

- Ďalším významných prevádzkovateľom re  - - Ďalším významných prevádzkovateľom re  - 
transmisie je transmisie je Združenie majiteľov TKR PúchovZdruženie majiteľov TKR Púchov  
- https://tkrpuchov.sk/, ktoré taktiež šíri program - https://tkrpuchov.sk/, ktoré taktiež šíri program 
TV Považie systémom DVB-C, čo znamená, že TV Považie systémom DVB-C, čo znamená, že 
na príjem nepotrebujete set top box, ale máte na príjem nepotrebujete set top box, ale máte 
iba anténnu zásuvku a v nej pripojený televízor.  iba anténnu zásuvku a v nej pripojený televízor.  
V takomto prípade je vhodné si dať na TV prijíma-V takomto prípade je vhodné si dať na TV prijíma-
či automaticky vyhľadať všetky programy.či automaticky vyhľadať všetky programy.

- Veľmi rozšírená je aj televízna služba - Veľmi rozšírená je aj televízna služba MAGIO TV MAGIO TV 
od spoločnosti od spoločnosti TelekomTelekom. Tam nájdete TV Považie . Tam nájdete TV Považie 
v sekcií regionálnych televízií. Pozor, netreba si v sekcií regionálnych televízií. Pozor, netreba si 
mýliť s Magio SAT.mýliť s Magio SAT.

- Rovnako obľúbená je aj služba - Rovnako obľúbená je aj služba ANTIK TVANTIK TV, kde , kde 
nás nájdete už v najmenšom balíku Antik TV mini nás nájdete už v najmenšom balíku Antik TV mini 
balík.balík.

- Ďalšie možnosti príjmu TV Považie sú cez - Ďalšie možnosti príjmu TV Považie sú cez 
poskytovateľov internetu - ako napríklad poskytovateľov internetu - ako napríklad Slova-Slova-
net net a tiež a tiež Play MAXPlay MAX, ktorý ponúka internetovú , ktorý ponúka internetovú 
platformu Sledovanie TV.platformu Sledovanie TV.

- Neodmysliteľnou súčasťou digitálneho sveta - Neodmysliteľnou súčasťou digitálneho sveta 
sú aj mobilný operátori. TV Považie majú vo svojej sú aj mobilný operátori. TV Považie majú vo svojej 
ponuke ponuke Orange TVOrange TV a tiež  a tiež O2 TVO2 TV..

- Riešenie máme aj pre divákov, ktorí nemajú ani - Riešenie máme aj pre divákov, ktorí nemajú ani 
internet, ani žiadneho poskytovateľa TKR, či inej internet, ani žiadneho poskytovateľa TKR, či inej 
digitálnej siete. Stačí si zaobstarať satelitný prijí-digitálnej siete. Stačí si zaobstarať satelitný prijí-
mač za pár desiatok eur, nasmerovať na mač za pár desiatok eur, nasmerovať na družicu družicu 
BelinterSat BelinterSat 51,5 východne, naladiť frekvenciu 51,5 východne, naladiť frekvenciu 
11,230 GHz a môžete prijímať signál TV Považie 11,230 GHz a môžete prijímať signál TV Považie 
nie len v Púchove, nie len na Slovensku, ale prak-nie len v Púchove, nie len na Slovensku, ale prak-
ticky v celej Európe bez akýchkoľvek mesačných ticky v celej Európe bez akýchkoľvek mesačných 
poplatkov. poplatkov. 

Peter Galovič, riaditeľ TV PovažiePeter Galovič, riaditeľ TV Považie

Členovia ZO JDS Horné Kočkovce 2. februára Členovia ZO JDS Horné Kočkovce 2. februára 
2023 hodnotili svoju činnosť za rok 2022 v Senior 2023 hodnotili svoju činnosť za rok 2022 v Senior 
klube v Horných Kočkovciach. Predsedníčka klube v Horných Kočkovciach. Predsedníčka 
ZO pani Elena Gelnarová v podrobnej správe  ZO pani Elena Gelnarová v podrobnej správe  
o činnosti vyhodnotila úspešné akcie - kultúrne, o činnosti vyhodnotila úspešné akcie - kultúrne, 
spoločenské, športové, turistické, vzdelávacie, spoločenské, športové, turistické, vzdelávacie, 
besedy, brigádnická činnosť, účasť na kultúrnych besedy, brigádnická činnosť, účasť na kultúrnych 
podujatiach, všetky aktivity vlastných členov  podujatiach, všetky aktivity vlastných členov  
a poďakovala za podporu ZO JDS HK primátorke a poďakovala za podporu ZO JDS HK primátorke 
Kataríne Henekovej, MsÚ Púchov aj poslancom Kataríne Henekovej, MsÚ Púchov aj poslancom 
mestského zastupiteľstva. V zastúpení primátor-mestského zastupiteľstva. V zastúpení primátor-
ky mala príhovor poslankyňa Irena Kováčiková. ky mala príhovor poslankyňa Irena Kováčiková. 
Za OO JDS bola prítomná Anna Gajdošíková a za Za OO JDS bola prítomná Anna Gajdošíková a za 
OR JDS Peter Farkaš. Sklamanie bolo vyjadrené  OR JDS Peter Farkaš. Sklamanie bolo vyjadrené  
z reakcie NR SR, ktorá Petíciu JDS „Aj seniori chcú z reakcie NR SR, ktorá Petíciu JDS „Aj seniori chcú 
dôstojne žiť“ len vzala na vedomie – bez násled-dôstojne žiť“ len vzala na vedomie – bez násled-
nej spätnej pomoci seniorom. nej spätnej pomoci seniorom. 

Peter Farkaš Peter Farkaš 

ZO JDS Horné Kočkovce hodnotila svoju činnosť 
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V roku 2017 sme v Nemocnici s poliklinikou V roku 2017 sme v Nemocnici s poliklinikou 
Ilava, n.o. otvorili oddelenie ústavnej hospicovej Ilava, n.o. otvorili oddelenie ústavnej hospicovej 
starostlivosti. Cieľom a účelom hospicovej zdra-starostlivosti. Cieľom a účelom hospicovej zdra-
votnej starostlivosti je udržanie najvyššej možnej votnej starostlivosti je udržanie najvyššej možnej 
kvality života pacienta, zmiernenie utrpenia, kvality života pacienta, zmiernenie utrpenia, 
poskytnutie úľavy od bolestí a iných závažných poskytnutie úľavy od bolestí a iných závažných 
symptómov onkologického ochorenia.symptómov onkologického ochorenia.

Vyrovnávanie sa s realitou blížiacej sa smrti Vyrovnávanie sa s realitou blížiacej sa smrti 
závisí od osobnosti chorého, schopnosti prijať závisí od osobnosti chorého, schopnosti prijať 
realitu, od štádia ochorenia, psychickej i fyzickej realitu, od štádia ochorenia, psychickej i fyzickej 
odolnosti. Pre nevyliečiteľne chorého je ideálnym odolnosti. Pre nevyliečiteľne chorého je ideálnym 
zázemím domáce prostredie. Nie vždy však rodina zázemím domáce prostredie. Nie vždy však rodina 
dokáže doma zabezpečiť celodennú starostlivosť. dokáže doma zabezpečiť celodennú starostlivosť. 

V našom hospicovom zariadení poskytujeme V našom hospicovom zariadení poskytujeme 
24-hodinovú ošetrovateľskú a v prípade potreby 24-hodinovú ošetrovateľskú a v prípade potreby 
aj lekársku starostlivosť o chorých. Veľkou snahou aj lekársku starostlivosť o chorých. Veľkou snahou 
je, aby sa chorí u nás cítili príjemne, aby im pripo-je, aby sa chorí u nás cítili príjemne, aby im pripo-
mínal viac domáce ako nemocničné prostredie.  mínal viac domáce ako nemocničné prostredie.  
V zariadení nie je pevne časovo stanovený harmo-V zariadení nie je pevne časovo stanovený harmo-
nogram bežných denných aktivít (okrem podá-nogram bežných denných aktivít (okrem podá-
vania terapie), nakoľko je vhodné prispôsobenie vania terapie), nakoľko je vhodné prispôsobenie 
sa fyzickým možnostiam, psychickému stavu, sa fyzickým možnostiam, psychickému stavu, 
bio–psycho–sociálnym a spirituálnym potrebám bio–psycho–sociálnym a spirituálnym potrebám 
chorého. chorého. 

Návštevy na oddelení nie sú časovo limitované  Návštevy na oddelení nie sú časovo limitované  
a ponúkame pomoc a podporu aj rodine pacienta. a ponúkame pomoc a podporu aj rodine pacienta. 
Duchovné potreby je možné zabezpečiť individu-Duchovné potreby je možné zabezpečiť individu-

álne podľa vierovyznania, zdravotných schopností álne podľa vierovyznania, zdravotných schopností 
a možností pacienta po komunikácii s pacientom a možností pacienta po komunikácii s pacientom 
a príbuznými. Hospicovú starostlivosť poskytu-a príbuznými. Hospicovú starostlivosť poskytu-
jeme v 1a 2 lôžkových izbách. Celková kapacita jeme v 1a 2 lôžkových izbách. Celková kapacita 
oddelenia je 13 lôžok. Súčasťou oddelenia je aj oddelenia je 13 lôžok. Súčasťou oddelenia je aj 
duchovná miestnosť a izba pre príbuzných. duchovná miestnosť a izba pre príbuzných. 

V Slovenskej republike je podobných zariadení V Slovenskej republike je podobných zariadení 
nedostatok, s ohľadom na starnúcu populáciu nedostatok, s ohľadom na starnúcu populáciu 
a demografický vývoj bude ich kapacita čoraz a demografický vývoj bude ich kapacita čoraz 
menej dostačujúca. Jeden z dôvodov je aj neľah-menej dostačujúca. Jeden z dôvodov je aj neľah-
ká finančná situácia týchto zariadení, nakoľko ká finančná situácia týchto zariadení, nakoľko 
dôstojné zmiernenie utrpenia ťažko chorých stojí dôstojné zmiernenie utrpenia ťažko chorých stojí 
nemalé prostriedky. Naša nemocnica sa usiluje, nemalé prostriedky. Naša nemocnica sa usiluje, 
aby zdravotná starostlivosť bola dostupná pre aby zdravotná starostlivosť bola dostupná pre 
všetkých, bez ohľadu na ich sociálne postavenie.všetkých, bez ohľadu na ich sociálne postavenie.

Úhrada zdravotnej starostlivosti:Úhrada zdravotnej starostlivosti:
Zdravotné poistenie, spoluúčasť - 15 €/deň.Zdravotné poistenie, spoluúčasť - 15 €/deň.
Samoplatci (bez účasti ZP) – 40 €/deň. Samoplatci (bez účasti ZP) – 40 €/deň. 
Možnosť aj krátkodobých pobytov za plnú úhra-Možnosť aj krátkodobých pobytov za plnú úhra-

du. du. 
Bližšie informácie ohľadom administratívnych Bližšie informácie ohľadom administratívnych 

náležitostiach a poplatkov nájdete na webovej náležitostiach a poplatkov nájdete na webovej 
stránke NsP Ilava, n.o.: www.nspilava.sk - v sekcii stránke NsP Ilava, n.o.: www.nspilava.sk - v sekcii 
oddelenia, prípadne telefonicky u vedúcej sestry: oddelenia, prípadne telefonicky u vedúcej sestry: 
042/46 67 239. 042/46 67 239. 

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Hospicová starostlivosť v Nemocnici 
s poliklinikou Ilava

Zbierkovým predmetom mesiaca február Zbierkovým predmetom mesiaca február 
2023 sú 4 fragmenty keramiky z náleziska Vi-2023 sú 4 fragmenty keramiky z náleziska Vi-
solaje – poloha Skala. Nie je tomu tak dávno, solaje – poloha Skala. Nie je tomu tak dávno, 
kedy sa toto miesto zaujímavých archeologic-kedy sa toto miesto zaujímavých archeologic-
kých nálezov nazývalo aj Dolný Lieskov, polo-kých nálezov nazývalo aj Dolný Lieskov, polo-
ha Skala. ha Skala. 

Uvedené štyri fragmenty keramiky boli vybra-Uvedené štyri fragmenty keramiky boli vybra-
né so zámerom demonštrácie predmetového né so zámerom demonštrácie predmetového 
fondu zbierok, ktoré sa našli v spomínanej loka-fondu zbierok, ktoré sa našli v spomínanej loka-
lite Visolaje, poloha Skala a sú uložené v archeo-lite Visolaje, poloha Skala a sú uložené v archeo-
logickom depozitári Vlastivedného múzea  logickom depozitári Vlastivedného múzea  
v Pov Po  važskej Bystrici. Z daného miesta sa vo fonde važskej Bystrici. Z daného miesta sa vo fonde 
múzea nachádza niekoľko desiatok nálezových múzea nachádza niekoľko desiatok nálezových 
predmetov. Jedná sa prevažne o  fragmenty kera-predmetov. Jedná sa prevažne o  fragmenty kera-
miky rôzneho typu a datovania, medzi ktorými sa miky rôzneho typu a datovania, medzi ktorými sa 
nachádzajú aj fragmenty železné, či železný klinec nachádzajú aj fragmenty železné, či železný klinec 
alebo olovené závažie. Predmety majú rôzne časo-alebo olovené závažie. Predmety majú rôzne časo-
vé zaradenie (najviac z nich radíme k púchovskej vé zaradenie (najviac z nich radíme k púchovskej 

kultúre). Podľa záznamov pochádzajú fragmenty kultúre). Podľa záznamov pochádzajú fragmenty 
napríklad z doby laténskej, staršej doby rímskej,  napríklad z doby laténskej, staršej doby rímskej,  
z mladšej doby rímskej, či stredoveku. z mladšej doby rímskej, či stredoveku. 

Archeologická lokalita Visolaje, poloha Skala je Archeologická lokalita Visolaje, poloha Skala je 
veľmi pozoruhodným miestom. Odnepamäti je veľmi pozoruhodným miestom. Odnepamäti je 
predmetom záujmu archeologických odborných predmetom záujmu archeologických odborných 
pracovníkov a v 90. rokoch 20. storočia ju preskú-pracovníkov a v 90. rokoch 20. storočia ju preskú-
mali aj členovia archeologického krúžku, ktorý  mali aj členovia archeologického krúžku, ktorý  
v Považskej Bystrici viedol archeológ Jozef Morav-v Považskej Bystrici viedol archeológ Jozef Morav-
čík, pôsobiaci v Považskom múzeu v Žiline. Štefan čík, pôsobiaci v Považskom múzeu v Žiline. Štefan 
Meliš, významná osobnosť miestneho kultúr-Meliš, významná osobnosť miestneho kultúr-
neho života, vo svojich dielach nevynechal ani neho života, vo svojich dielach nevynechal ani 
túto významnú archeologickú lokalitu. Pán Meliš  túto významnú archeologickú lokalitu. Pán Meliš  
v jednom zo svojich rukopisov s názvom Mozaika v jednom zo svojich rukopisov s názvom Mozaika 
okresu V. píše, že skala, vypínajúca sa nad cestou, okresu V. píše, že skala, vypínajúca sa nad cestou, 
bola osídlená pravdepodobne v období doby bola osídlená pravdepodobne v období doby 
laténskej (mladšia doba železná, 450/400 pnl – laténskej (mladšia doba železná, 450/400 pnl – 
prelom letopočtu) alebo na začiatku doby rímskej prelom letopočtu) alebo na začiatku doby rímskej 

(0 – 380/400nl), teda v časoch, kedy severnému (0 – 380/400nl), teda v časoch, kedy severnému 
Slovensku mocensky dominovali Kelti. Skalnaté Slovensku mocensky dominovali Kelti. Skalnaté 
bralo, kde sa osídlenie nachádzalo, zničil z veľkej bralo, kde sa osídlenie nachádzalo, zničil z veľkej 
časti kameňolom. Archeológ Juraj Malec sa venu-časti kameňolom. Archeológ Juraj Malec sa venu-
je lokalite Skala v štúdií Drobné stredoveké fortifi-je lokalite Skala v štúdií Drobné stredoveké fortifi-
kácie na strednom Považí (12. stor. – pol. 16. stor.), kácie na strednom Považí (12. stor. – pol. 16. stor.), 
ktorú nájdeme v Zborníku Slovenského národné-ktorú nájdeme v Zborníku Slovenského národné-
ho múzea CVI – 2010 – ARCHEOLÓGIA 20. Potvr-ho múzea CVI – 2010 – ARCHEOLÓGIA 20. Potvr-
dzuje, že nájdené keramické úlomky pochádzajú dzuje, že nájdené keramické úlomky pochádzajú 
z obdobia praveku a že sa jedná o viacnásobne z obdobia praveku a že sa jedná o viacnásobne 
osídlenú lokalitu, a to aj vďaka svojej výhodnej osídlenú lokalitu, a to aj vďaka svojej výhodnej 
strategickej polohe. V 12. – 13. stor. využili už strategickej polohe. V 12. – 13. stor. využili už 
vtedy opevnenú polohu za účelom vybudovania vtedy opevnenú polohu za účelom vybudovania 
pravdepodobne menšieho hrádku a Skala zrejme pravdepodobne menšieho hrádku a Skala zrejme 
slúžila aj ako refúgium ešte aj v 15. storočí. slúžila aj ako refúgium ešte aj v 15. storočí. 

Dominika Kukučová,Dominika Kukučová,
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Fragmenty keramických nádob z lokality Visolaje – Skala

Pôstnym smerom
V tom

tradičnom
období

obvyklom.
So svojím

fašiangovo
bujarým

sprievodom.
Navštívia naše

domácnosti
rôzneho

druhu bytosti.
Podľa

starých
dávnych
zvyklostí.

Vzbudia v nich
na chvíľu

malú
náladu veselú.

Pokročilým časom však
končia sa

tieto veselosti.
Basa už

odchádza do večnosti.
Polnočným úderom.

A my ostatní
kráčame v tichosti
štyridsaťdňovým

pôstnym smerom. 

Radko Kurej 
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Matematické hlavičky opäť zažiarili na okresnom kole 
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, 

CVČ Púchov v spolupráci so ZŠ Gorazdova CVČ Púchov v spolupráci so ZŠ Gorazdova 
Púchov dňa 25.1. 2023 zorganizovali okresné Púchov dňa 25.1. 2023 zorganizovali okresné 
kolo matematickej olympiády pre dve kategó-kolo matematickej olympiády pre dve kategó-
rie – Z5 (pre žiakov 5. ročníka ZŠ) a Z9 (pre žia-rie – Z5 (pre žiakov 5. ročníka ZŠ) a Z9 (pre žia-
kov 9. ročníka ZŠ a pre študentov 8-ročného kov 9. ročníka ZŠ a pre študentov 8-ročného 
gymnázia). V prvej kategórii si zmerali sily 39 gymnázia). V prvej kategórii si zmerali sily 39 
žiaci a v druhej kategórii 18 žiaci. žiaci a v druhej kategórii 18 žiaci. 

Na okresnom kole sme privítali súťažiacich zo Na okresnom kole sme privítali súťažiacich zo 
ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, zo ZŠ s MŠ Lysá ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, zo ZŠ s MŠ Lysá 
p/M, zo ZŠ s MŠ Záriečie, zo ZŠ s MŠ Lazy p/M, p/M, zo ZŠ s MŠ Záriečie, zo ZŠ s MŠ Lazy p/M, 

zo ZŠ Beluša a z púchovských škôl prišli žiaci  zo ZŠ Beluša a z púchovských škôl prišli žiaci  
z Gymnázia, zo ZŠ Mládežnícka, zo ZŠ Gorazdova, z Gymnázia, zo ZŠ Mládežnícka, zo ZŠ Gorazdova, 
zo ZŠ s MŠ Slovanská, zo ZŠ s MŠ sv. Margity a zo zo ZŠ s MŠ Slovanská, zo ZŠ s MŠ sv. Margity a zo 
ZŠ J.A. Komenského. ZŠ J.A. Komenského. 

Matematická olympiáda je veľmi náročná súťaž, Matematická olympiáda je veľmi náročná súťaž, 
kde nejde len o rýchle vyriešenie úloh, ale žiaci kde nejde len o rýchle vyriešenie úloh, ale žiaci 
sa musia potrápiť aj so zápisom postupu, ktorým sa musia potrápiť aj so zápisom postupu, ktorým 
prišli k výslednému riešeniu. Chceme sa poďa-prišli k výslednému riešeniu. Chceme sa poďa-
kovať všetkým pripravujúcim pedagógom na kovať všetkým pripravujúcim pedagógom na 
školách, rodičom za pomoc a podporu talentova-školách, rodičom za pomoc a podporu talentova-
ným žiakom. Moje veľké poďakovanie patrí okres-ným žiakom. Moje veľké poďakovanie patrí okres-

nej komisii MO, ktorá s veľkým nasadením zvládla nej komisii MO, ktorá s veľkým nasadením zvládla 
opraviť toľko rozmanitých riešení a úloh tvorivých opraviť toľko rozmanitých riešení a úloh tvorivých 
súťažiacich. Ďakujeme vedeniu ZŠ Gorazdova súťažiacich. Ďakujeme vedeniu ZŠ Gorazdova 
Púchov a nepedagogickým zamestnancom za Púchov a nepedagogickým zamestnancom za 
celkovú pomoc pri organizovaní súťaže, za skvelú celkovú pomoc pri organizovaní súťaže, za skvelú 
prípravu obedu patrí moja vďaka pani kuchárkam. prípravu obedu patrí moja vďaka pani kuchárkam. 

Výsledky:Výsledky:
Kategória Z5 Spolu sa zúčastnilo 39 žiakov, Kategória Z5 Spolu sa zúčastnilo 39 žiakov, 

18 žiaci boli úspešní riešitelia.18 žiaci boli úspešní riešitelia.
1.-2. miesto - Ella Mičková, ZŠ E. Schreibera 1.-2. miesto - Ella Mičková, ZŠ E. Schreibera 

Lednické Rovne, Jakub Kodad ZŠ Mládežnícka Lednické Rovne, Jakub Kodad ZŠ Mládežnícka 
PúchovPúchov

3.-5. miesto - Sára Rebrová a Nela Vidová zo ZŠ  3.-5. miesto - Sára Rebrová a Nela Vidová zo ZŠ  
s MŠ sv. Margity Púchov, Tomáš Ševčík, ZŠ Mládež-s MŠ sv. Margity Púchov, Tomáš Ševčík, ZŠ Mládež-
nícka Púchovnícka Púchov

Kategória Z9 Spolu sa zúčastnilo 18 žiakov,  Kategória Z9 Spolu sa zúčastnilo 18 žiakov,  
4 žiaci boli úspešní. 4 žiaci boli úspešní. 

1. miesto - Šimon Pravda, Gymnázium Púchov1. miesto - Šimon Pravda, Gymnázium Púchov
2. miesto - Tomáš Ciesar, ZŠ E. Schreibera Lednic-2. miesto - Tomáš Ciesar, ZŠ E. Schreibera Lednic-

ké Rovneké Rovne
3. miesto - Diana Prokopová, ZŠ Mládežnícka 3. miesto - Diana Prokopová, ZŠ Mládežnícka 

PúchovPúchov
Žiakom, ktorí skúsili riešiť úlohy okresného kola Žiakom, ktorí skúsili riešiť úlohy okresného kola 

a nepodarilo sa im nazbierať potrebný počet a nepodarilo sa im nazbierať potrebný počet 
bodov na úspech, povzbudzujeme, aby sa olym-bodov na úspech, povzbudzujeme, aby sa olym-
piády zúčastnili na budúci rok a získali nové mate-piády zúčastnili na budúci rok a získali nové mate-
matické zručnosti. Všetkým víťazom, úspešným matické zručnosti. Všetkým víťazom, úspešným 
riešiteľom gratulujeme a pre žiakov z kategórie Z9 riešiteľom gratulujeme a pre žiakov z kategórie Z9 
držíme palce, aby dobre náš okres i školu repre-držíme palce, aby dobre náš okres i školu repre-
zentovali na krajskom kole MO. zentovali na krajskom kole MO. 

Gabriela Támová, CVČ VčielkaGabriela Támová, CVČ Včielka

Kino opäť ožíva... 
Po veľmi zložitej pandemickej situácii v posledných dvoch rokoch sa Púchov-Po veľmi zložitej pandemickej situácii v posledných dvoch rokoch sa Púchov-

ská kultúra, s.r.o. chce pochváliť, že naše kino opäť ožíva. Okrem školských ská kultúra, s.r.o. chce pochváliť, že naše kino opäť ožíva. Okrem školských 
predstavení, ktoré sú veľmi žiadané, sa tešíme na každé večerné premietanie, predstavení, ktoré sú veľmi žiadané, sa tešíme na každé večerné premietanie, 
pretože návštevnosť kina stúpa a my ďakujeme, že ste s nami. pretože návštevnosť kina stúpa a my ďakujeme, že ste s nami. 

Od Nového roku sme zaviedli znova ponuku predstavení - KINO ZA BABKU, Od Nového roku sme zaviedli znova ponuku predstavení - KINO ZA BABKU, 
čo znamená, že filmové predstavenie je za zvýhodnené vstupné. Chceme sa čo znamená, že filmové predstavenie je za zvýhodnené vstupné. Chceme sa 
touto cestou veľmi poďakovať DENNÉMU CENTRU SENIOROV za to, že pravi-touto cestou veľmi poďakovať DENNÉMU CENTRU SENIOROV za to, že pravi-
delne každý mesiac navštevujú naše kino, ale aj všetkým školám a škôlkam delne každý mesiac navštevujú naše kino, ale aj všetkým školám a škôlkam 
okresu Púchov, ako vlastne všetkým návštevníkom nášho kina. ĎAKUJEME!!! okresu Púchov, ako vlastne všetkým návštevníkom nášho kina. ĎAKUJEME!!! 

Zároveň Vás chceme pozvať na tradičné Zároveň Vás chceme pozvať na tradičné Valentínske - romantické premie-Valentínske - romantické premie-
tanie dňa 14.2.2023 o 19:45 h – „ČO S TÝM MÁM LÁSKA?“ tanie dňa 14.2.2023 o 19:45 h – „ČO S TÝM MÁM LÁSKA?“ u nás v kine  u nás v kine  
v Púchove, kde každý divák dostane pri vstupe milé prekvapenie. v Púchove, kde každý divák dostane pri vstupe milé prekvapenie. 

M. Bíliková M. Bíliková 
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DIVADLO
DIALÓG SO SKLOM
vestibul  8.00-20.00 h  
Vystavujúce exponáty so zameraním na sklo, textil, dizajn. Vystavuje Mgr. Peter 
Šípoš a FPT Púchov. Výstava potrvá do 28.2.2023, vstup voľný. 

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

JOGA 
Streda 15.2. , 22.2. tanečná sála 9.30 h 
Utorok 14.2., 21.2. tanečná sála 16.15 h 
1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@
puchovskakultura.sk

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Streda 15.2. , 22.2. tanečná sála 17.00 h
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: kultura@puchov-
skakultura.sk, 0905 326 794.

MODERNÁ KALANETIKA 
Štvrtok 2.2., 9.2., 16.2., 23.2. tanečná sála 18.30 h
Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 1 lekcia 4 €. Info na č.t. 0908 718 662, 
kultura@puchovskakultura.sk

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok 14.2. a 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
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

ČAJ PRE SENIOROV 
Štvrtok 16.2. veľká sála 15.00-18.00 h
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primá-
torky mesta. Úvod spestria žiaci ZŠ Gorazdova Púchov. Do tanca a na počúvanie 
hrá MAREK BEDNÁR. Predpredaj vstupeniek od 6.2. v pokladni kina od 16.30 h.

FAŠIANGY V PÚCHOVE 
Sobota 18.2. pešia zóna 12.00-19.30 h

DETSKÝ KARNEVAL A KLAUN PEPELE
Nedeľa 19.2.2023 veľká sála 16.00-18.00 h

DIALÓGY S UMENÍM 
Štvrtok 23.2. vestibul 19.00 h
Hosť: Mária Jašurdová, dirigentka, skladateľka a pedagogička. Hudobný hosť: 
Marek Mikáč. Vstup voľný. Info na osobitnom plagáte.

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: MADONA S DIEŤAŤOM
Piatok 24.2. veľká sála 16.30 h, 19.30 h

KINO
KORZET
Streda 15.2. 17:30 h 
MP od 15 rokov – ASFK – 113 min. - dráma – historický – titulky – AT – DE – FR. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. Člen FK 5 €.

SLÚŽKA
Streda 15.2. 19:45 h 
MP od 15 rokov – Continentalfilm – 100 min. – dráma – historický – OV – SR. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

MÚMIE
Piatok 17.2. 17:30 h Nedeľa 26.2. 15:30 h
MP – Continentalfilm – 100 min. – animovaný – rodinný – SD – ŠP. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ANT – MAN A WASP: QUANTUMANIA
Piatok 17.2. 19:45 h  Nedeľa 17:30 h
MP od 12 rokov – Cinemart – 125 min. – akčný – sci-fi – fantastický – SD – USA. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU – KINO ZA BABKU
Pondelok 20.2. 19:30 h 
MP od 12 rokov – Continentalfilm – 105 min. – komédia – OV. Vstupné 3 €.

INDIÁN – DENNE CENTRUM SENIOROV 
Streda 22.2. 10:00 h 
MP od 12 rokov – Magicbox – 94 min. – komédia – ČR – SR – PL. Vstupné 3 €.

DRUHÝ DYCH
Streda 22.2. 17:30 h 
MP od 12 rokov – ASFK – 97 min. – komédia – titulky – FR. Vstupné 6 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. Člen FK 5 €.

KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁRA 
Piatok 24.2. 19:45 h Pondelok 27.2. 17:30 h 
MP od 12 rokov – Bontonfilm – 102 min. – dokument - ST – ČR – DA – USA. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

TÁR
Nedeľa 26.2. 17:30 h 
MP od 12 rokov – Cinemart – 157 min. – dráma – titulky – DE – USA. Vstupné 6 
€. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 

NEZVESTNÁ
Pondelok 27.2. 19:45 h 
MP od 12 rokov – Itafilm – 110 min. – thriller – titulky – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ŽUPNÝ DOM
SCANDI 2023  
štvrtok  16.2., 23.2., utorok 28.2. 2023 o 20:00 h, OZ PODIVNÝ BARÓN
Jedinečná prehliadka súčasných severských filmov SCANDI 2023! Vstupné: 4 €/
film. Čitáreň ŽD.

ŠKOLENIE: ako napísať dobrý projekt? 
sobota 18.2. 2023 od 14:00 do 18:00 h, OZ PODIVNÝ BARÓN
Máš skvelý nápad na projekt, ale kde získať peniaze? Ako napísať projekt pútavo 
aby zaujal? Lektorka Martina Kedrová z TSK. Čitáreň Župný dom. Vstupné 10 €/
Neziskový sektor a príspevkové organizácie majú školenie zdarma.

KVÍZOVO: Ako dobre poznáte slávne diela svetového umenia?   
sobota 25.2. 2023 o 20:00 h, čitáreň ŽD, OZ PODIVNÝ BARÓN
Tentokrát sa v ňom zameriame na dejiny svetového výtvarného umenia Pekné 
ceny pre víťazov isté. Vstupné: 1€.

VÝTVARNÝ ATELIÉR 
nedele 19.2. a 26.2. od 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.  Ateliéry budú na seba nadväzujúce: 19.2. kresba rud-
kou a ceruzou. 26.2. kresba suchým pastelom. Ďalšie ateliéry pokračujú v marci. 
Vstupné: 18 €/1 ateliér, 60 €/4 ateliéry.

EKO TVORIVÁ DIELNIČKA 
streda 22.2. 2023 o 17:00 h, podkrovie ŽD, OZ PODIVNÝ BARÓN A
Pozývame všetkých rodičov s deťmi do 6 rokov na tvorivé dielničky. Budete tvo-
riť spolu s deťmi z odpadového materiálu. Vstupné: 3 €/dieťa.

CVČ VČIELKA 
S poslancami na slovíčko
17. 2. 2023 o 18.00 h v Klube mladých

S poslancami na slovíčko
24. 2. 2023 o 18.00 h v Klube mladých

Tvorivé remeselné dielne v CVČ Včielka
27. 2. 2023 - 9.00 - 12.00 h

Tvorivé remeselné dielne v CVČ Včielka
28. 2. 2023 - 9.00 - 12.00 h

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Žiacky koncert
16.2.2023 o 16.00 v Malom župnom dome

Hudobný večer
26.2.2023 o 17.00, Malý župný dom
Hosť večera je pán Milan Sládek, slovenský mím, choreograf, režisér a pedagóg.

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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Pýtate sa: „Kto sme? Čo sme? Prečo EDUTECH novinky“?

Spájame sa, aby sme pomohli všetkým – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V Spojenej škole I. Krasku  Púchov vychá-V Spojenej škole I. Krasku  Púchov vychá-
dza študentský časopis už veľa rokov. Prešiel si dza študentský časopis už veľa rokov. Prešiel si 
viacerý mi zmenami a menil tiež názov. V minu-viacerý mi zmenami a menil tiež názov. V minu-
losti ste určite  čítali „Kraskovku“ alebo ešte skôr losti ste určite  čítali „Kraskovku“ alebo ešte skôr 
„Vansovku“. Prečo teraz „EDUTECH novinky“? „Vansovku“. Prečo teraz „EDUTECH novinky“? 

Pretože slovíčko EDUTECH sa u nás začína Pretože slovíčko EDUTECH sa u nás začína 
udomácňovať. Tak sa bude totiž volať spoločný udomácňovať. Tak sa bude totiž volať spoločný 

vysokoškolsko-stredoškolský kampus na Kolon-vysokoškolsko-stredoškolský kampus na Kolon-
ke, ktorý bude slúžiť nám, žiakom Spojenej školy,  ke, ktorý bude slúžiť nám, žiakom Spojenej školy,  
I. Krasku Púchov a študentom susediacej  Fakulty I. Krasku Púchov a študentom susediacej  Fakulty 
priemyselných technológií. V januári sme spoloč-priemyselných technológií. V januári sme spoloč-
ne poklepali základový kameň nových dielní  ne poklepali základový kameň nových dielní  
s moderným technologickým vybavením a robo-s moderným technologickým vybavením a robo-
tickými pracoviskami. Postupne budú v areáli tickými pracoviskami. Postupne budú v areáli 

zrekonštruované všetky priestory učební, inter-zrekonštruované všetky priestory učební, inter-
nátu a pribudnú otvorené vonkajšie učebne, telo-nátu a pribudnú otvorené vonkajšie učebne, telo-
cvičňa či nové parkovacie plochy. cvičňa či nové parkovacie plochy. 

Prečo EDUTECH novinky v Púchovských novi-Prečo EDUTECH novinky v Púchovských novi-
nách?  nách?  

Doteraz ste si mohli časopis prečítať na internete Doteraz ste si mohli časopis prečítať na internete 
na stránkach školy,  alebo ste ho mali k dispozícii na stránkach školy,  alebo ste ho mali k dispozícii 
v tlačenej forme v knižnici či vo vestibule školy. v tlačenej forme v knižnici či vo vestibule školy. 
Teraz už budete môcť nájsť  EDUTECH novinky raz Teraz už budete môcť nájsť  EDUTECH novinky raz 
do mesiaca v Púchovských novinách. Dôvodom je do mesiaca v Púchovských novinách. Dôvodom je 
spolupráca mesta a školy. spolupráca mesta a školy. 

V júni minulého roka naša škola slávnostne V júni minulého roka naša škola slávnostne 
podpísala Memorandum o spolupráci spolu  podpísala Memorandum o spolupráci spolu  
s mestom Púchov, Trenčianskym samosprávnym s mestom Púchov, Trenčianskym samosprávnym 
krajom, Trenčianskou Univerzitou, ale aj spolu  krajom, Trenčianskou Univerzitou, ale aj spolu  
s viacerými zahraničnými školami a regionálnymi s viacerými zahraničnými školami a regionálnymi 
firmami. firmami. 

A tak sa z našich EDUTECH noviniek bude môcť A tak sa z našich EDUTECH noviniek bude môcť 
široká verejnosť dozvedieť čo to o nás, o živote široká verejnosť dozvedieť čo to o nás, o živote 
našej školy, ale aj o tom, ako sa Memorandum  našej školy, ale aj o tom, ako sa Memorandum  
o spolupráci darí napĺňať.o spolupráci darí napĺňať.

Súčasťou Spojenej školy Púchov je školský podporný tím, ktorého úlohou je Súčasťou Spojenej školy Púchov je školský podporný tím, ktorého úlohou je 
ovplyvňovať nastavenie kultúry školy, budovať inkluzívnu klímu a zabezpečo-ovplyvňovať nastavenie kultúry školy, budovať inkluzívnu klímu a zabezpečo-
vať tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov a to v rozsahu a kvalite vať tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov a to v rozsahu a kvalite 
zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy.zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy.

Školský podporný tím tvorí: školská špeciálna pedagogička, sociálna peda-Školský podporný tím tvorí: školská špeciálna pedagogička, sociálna peda-
gogička, výchovná poradkyňa a asistentky učiteľa. Členovia tímu úzko spolu-gogička, výchovná poradkyňa a asistentky učiteľa. Členovia tímu úzko spolu-
pracujú s vedením školy, s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi ako aj pracujú s vedením školy, s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi ako aj 
poradenskými centrami.poradenskými centrami.

Hlavné úlohy školského podporného tímu: Hlavné úlohy školského podporného tímu: 
  vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov  vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov
- preventívne a depistážne programy- preventívne a depistážne programy
- poradenstvo pre rodičov a učiteľov- poradenstvo pre rodičov a učiteľov
- cielené intervencie u žiakov, rodičov a učiteľov- cielené intervencie u žiakov, rodičov a učiteľov
- aktívna spolupráca s poradenskými zariadeniami- aktívna spolupráca s poradenskými zariadeniami
- pravidelné tímové porady, prípadové konferencie, intervízie, supervízie, - pravidelné tímové porady, prípadové konferencie, intervízie, supervízie, 
   vzdelávanie tímu   vzdelávanie tímu
 Prínosom školského podporného tímu je vytvorenie rovnakých príležitostí  Prínosom školského podporného tímu je vytvorenie rovnakých príležitostí 

na vzdelávanie, výchovu a prekonávanie individuálnych bariér žiakov.na vzdelávanie, výchovu a prekonávanie individuálnych bariér žiakov.

Redakčná rada: Dominika Gašparová, Adam Urbaník Odborný dozor:  
Mgr. Lucia Brídziková. Vyšlo vo februári 2023 ako súčasť Púchovských novín.
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HAV je školská firma, e-shop, v ktorom sa ponúkajú výrobky našich štude-HAV je školská firma, e-shop, v ktorom sa ponúkajú výrobky našich štude-
ntov z praktického vyučovania, ale taktiež produkty študentov vyrobené  ntov z praktického vyučovania, ale taktiež produkty študentov vyrobené  
v ich  voľnom čase. Vítaná je akákoľvek kreativita. v ich  voľnom čase. Vítaná je akákoľvek kreativita. 

Inšpiráciu pre vznik e-shopu získali študenti po návšteve zo školy  Inšpiráciu pre vznik e-shopu získali študenti po návšteve zo školy  
vo Frýdku-Místku, kde mali podobnú školskú firmu. vo Frýdku-Místku, kde mali podobnú školskú firmu. 

Názov vymyslela naša žiačka Veronika Siváková, ktorý vystihuje „hocičo  Názov vymyslela naša žiačka Veronika Siváková, ktorý vystihuje „hocičo  
a všeličo“. a všeličo“. 

Riadiacu funkciu zastrešuje študent Adam Urbaník, technické záležitosti Riadiacu funkciu zastrešuje študent Adam Urbaník, technické záležitosti 
Radoslav Kozelka, obaja sú zo študijného odboru mechanik počítačových Radoslav Kozelka, obaja sú zo študijného odboru mechanik počítačových 
sietí, a obchodnou manažérkou je Karolína Sládeková zo študijného odboru sietí, a obchodnou manažérkou je Karolína Sládeková zo študijného odboru 
chemická informatika. chemická informatika. 

Súčasťou tímu sú študenti všetkých ročníkov, ktorí prispievajú do e-shopu Súčasťou tímu sú študenti všetkých ročníkov, ktorí prispievajú do e-shopu 
svojimi nápadmi a výrobkami. Každý jeden odbor na škole dokáže ponúk-svojimi nápadmi a výrobkami. Každý jeden odbor na škole dokáže ponúk-
nuť príťažlivé výrobky, či už odbor styling a marketing zaujímavými kúska-nuť príťažlivé výrobky, či už odbor styling a marketing zaujímavými kúska-
mi oblečenia, chemická informatika parfumami alebo výtvarné spracúvanie mi oblečenia, chemická informatika parfumami alebo výtvarné spracúvanie 
skla sklenenými flakónmi.skla sklenenými flakónmi.

Škola pomohla zabezpečiť priestory a technické vybavenie pod vedením Škola pomohla zabezpečiť priestory a technické vybavenie pod vedením 
pána učiteľa Ing. Jozefa Ďurecha.pána učiteľa Ing. Jozefa Ďurecha.

Pre žiakov je e-shop veľkou motiváciou, nakoľko získavajú nové skúsenosti, Pre žiakov je e-shop veľkou motiváciou, nakoľko získavajú nové skúsenosti, 
učia sa robiť s predajom výrobkov a ich propagáciou, zdokonaľujú sa v tech-učia sa robiť s predajom výrobkov a ich propagáciou, zdokonaľujú sa v tech-
nických zručnostiach. nických zručnostiach. 

Na e-shope pracujú vo vyhradených školských priestoroch počas voľných Na e-shope pracujú vo vyhradených školských priestoroch počas voľných 
hodín, respektíve vo svojom voľnom čase. hodín, respektíve vo svojom voľnom čase. 

Získavajú nové priateľstvá a hlavne predstavu o skutočnom fungovaní Získavajú nové priateľstvá a hlavne predstavu o skutočnom fungovaní 
vlastnej firmy.vlastnej firmy.

Adam Urbaník o firme povedal: „Zaoberáme sa predajom výrobkov našich Adam Urbaník o firme povedal: „Zaoberáme sa predajom výrobkov našich 
žiakov a týmto ich motivujeme v tom, čo robia a tvoríme im reklamu.  žiakov a týmto ich motivujeme v tom, čo robia a tvoríme im reklamu.  
Získavajú veľa skúseností, ktoré využijú pri ich budúcom uplatnení. Cenu  Získavajú veľa skúseností, ktoré využijú pri ich budúcom uplatnení. Cenu  
si určujú sami. Peniaze putujú na nákup materiálu, na zlepšenie alebo dokú-si určujú sami. Peniaze putujú na nákup materiálu, na zlepšenie alebo dokú-
penie učebných pomôcok a niečo ako motivačnú plácu. Samotný e-shop  penie učebných pomôcok a niečo ako motivačnú plácu. Samotný e-shop  
si k pôvodnej cene prihodí minimálnu čiastku na jeho fungovanie a vylep-si k pôvodnej cene prihodí minimálnu čiastku na jeho fungovanie a vylep-
šovanie. šovanie. 

Sme aktívni aj v kultúrnom živote. V minulom roku v decembri sme zorga-Sme aktívni aj v kultúrnom živote. V minulom roku v decembri sme zorga-
nizovali vianočnú akciu, kde sme varili kapustnicu a predávali rozličné výrob-nizovali vianočnú akciu, kde sme varili kapustnicu a predávali rozličné výrob-
ky, ktorých bolo požehnane. Neopustil nás ani „duch Vianoc“ a darovali sme ky, ktorých bolo požehnane. Neopustil nás ani „duch Vianoc“ a darovali sme 
kapustnicu aj do domova dôchodcov. kapustnicu aj do domova dôchodcov. 

Študentka Karolína Sládeková z druhého ročníka taktiež uviedla: „Na Študentka Karolína Sládeková z druhého ročníka taktiež uviedla: „Na 
chemickej informatike sa venujeme hlavne chémii. Okrem učenia pracuje-chemickej informatike sa venujeme hlavne chémii. Okrem učenia pracuje-
me na SOČ-ke (stredoškolská odborná činnosť) a tohto roku sme mali tému me na SOČ-ke (stredoškolská odborná činnosť) a tohto roku sme mali tému 
parfumy. Vyrábali sme pomocou destilácie rôzne vône. Napríklad sme vyro-parfumy. Vyrábali sme pomocou destilácie rôzne vône. Napríklad sme vyro-
bili sladkú vôňu drunk rose, ktorá sa spolužiakom najviac zapáčila. Naše bili sladkú vôňu drunk rose, ktorá sa spolužiakom najviac zapáčila. Naše 
experimenty ponúkame aj na školskom e-shope: hav.secondaryschool.tech.“experimenty ponúkame aj na školskom e-shope: hav.secondaryschool.tech.“

Pevne veríme, že firma sa zastabilizuje a nájde si svojich pokračovateľov aj Pevne veríme, že firma sa zastabilizuje a nájde si svojich pokračovateľov aj 
po odchode súčasných aktérov – zakladateľov, nakoľko sú to všetko veľmi po odchode súčasných aktérov – zakladateľov, nakoľko sú to všetko veľmi 
šikovní a ambiciózni maturanti. šikovní a ambiciózni maturanti. 

Držíme palce!Držíme palce!

SPOJENÁ ŠKOLA OČAMI ŽIAKA

My sa podnikania nebojíme
ŠKOLSKÁ FIRMA HAV: Hocičo A Všeličo

Ahojte, milí čitatelia!Ahojte, milí čitatelia!
Dovoľte mi, prezradiť vám niečo Dovoľte mi, prezradiť vám niečo 

málo o mne a mojom pohľade na málo o mne a mojom pohľade na 
našu školu. našu školu. 

Moje meno je Dominika a som Moje meno je Dominika a som 
žiačkou Spojenej školy už štvrtý rok žiačkou Spojenej školy už štvrtý rok 
a som predsedníčkou študentské-a som predsedníčkou študentské-
ho parlamentu.  Neskutočné, ako to ho parlamentu.  Neskutočné, ako to 

ubehlo od doby, kedy som o tejto ubehlo od doby, kedy som o tejto 
škole počula prvýkrát. Teraz som však škole počula prvýkrát. Teraz som však 
dostala možnosť podeliť sa s vami  dostala možnosť podeliť sa s vami  
o moje skúsenosti. o moje skúsenosti. 

Študujem odbor komerčný pracovník Študujem odbor komerčný pracovník 
v doprave a ak by som si mala vybrať v doprave a ak by som si mala vybrať 
znova, opäť by som si ho vybrala. Je znova, opäť by som si ho vybrala. Je 
to však iba jeden z odborov, ktoré to však iba jeden z odborov, ktoré 
vám táto škola ponúka. Naša škola je vám táto škola ponúka. Naša škola je 
spomedzi ostatných stredných škôl spomedzi ostatných stredných škôl 
výnimočná práve svojou rôznorodo-výnimočná práve svojou rôznorodo-
sťou a širokou škálou rôznych zame-sťou a širokou škálou rôznych zame-
raní. Nie je to úžasné? Naozaj si u nás raní. Nie je to úžasné? Naozaj si u nás 
vyberie každý!vyberie každý!

Napríklad aj moja trieda je zložená Napríklad aj moja trieda je zložená 
z viacerých odborov.  Stretli sme sa z viacerých odborov.  Stretli sme sa 
dopraváci, stajlistky a šikovní grafici. Za dopraváci, stajlistky a šikovní grafici. Za 
tieto štyri roky sme prišli na to, že doká-tieto štyri roky sme prišli na to, že doká-

žeme medzi sebou perfektne prepojiť žeme medzi sebou perfektne prepojiť 
naše odbory a navzájom si pomôcť. naše odbory a navzájom si pomôcť. 

U nás sa naozaj nebudete nudiť, U nás sa naozaj nebudete nudiť, 
každú chvíľku sa tu niečo deje a to aj každú chvíľku sa tu niečo deje a to aj 
vďaka nášmu školskému parlamentu, vďaka nášmu školskému parlamentu, 
ktorý sa stará nielen o presadzovanie ktorý sa stará nielen o presadzovanie 
návrhov a nápadov od nás žiakov, ale aj návrhov a nápadov od nás žiakov, ale aj 
o bohatý študentský život. o bohatý študentský život. 

„Máme na svedomí“ imatrikulá-„Máme na svedomí“ imatrikulá-
cie prvákov, vianočné dni nielen pre cie prvákov, vianočné dni nielen pre 
školu, ale aj pre celú Kolonku. Neza-školu, ale aj pre celú Kolonku. Neza-
búdame na púchovských seniorov  búdame na púchovských seniorov  
a podporujeme medzinárodné zbierky a podporujeme medzinárodné zbierky 
a humanitárne aktivity.a humanitárne aktivity.

Študentský parlament funguje Študentský parlament funguje 
vďaka aktívnym členom a skvelým vďaka aktívnym členom a skvelým 
nápadom. Ak si taký aj Ty a v hlave nápadom. Ak si taký aj Ty a v hlave 
sa ti rodí jedna dobrá myšlienka za sa ti rodí jedna dobrá myšlienka za 

druhou, neváhaj sa u nás prihlásiť  druhou, neváhaj sa u nás prihlásiť  
a my spolu s Tebou pretvoríme sny na a my spolu s Tebou pretvoríme sny na 
skutočnosť. skutočnosť. 

Vieme, že škola nie sú učebne  Vieme, že škola nie sú učebne  
a učitelia, škola to sme hlavne MY, žiaci. a učitelia, škola to sme hlavne MY, žiaci. 
Pridaj sa k nám a spoločne si vytvoríme Pridaj sa k nám a spoločne si vytvoríme 
Spojenú školu podľa našich predstáv – Spojenú školu podľa našich predstáv – 
modernú školu 21. storočia!modernú školu 21. storočia!

A čo odkazuje študentský parlament A čo odkazuje študentský parlament 
tým, ktorí ešte nie sú súčasťou Spojenej tým, ktorí ešte nie sú súčasťou Spojenej 
školy? školy? 

„Pridajte sa medzi žiakov našej „Pridajte sa medzi žiakov našej 
školy a vyberte si odbor, ktorým školy a vyberte si odbor, ktorým 
budete rozvíjať svoj potenciál. Tu ste  budete rozvíjať svoj potenciál. Tu ste  
v dobrých rukách. Držíme vám palce!“v dobrých rukách. Držíme vám palce!“

Dominika Gašparová, Dominika Gašparová, 
predsedníčka Študentského predsedníčka Študentského 

parlamentu pri SŠ Púchovparlamentu pri SŠ Púchov
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V dňoch 6.-7. februára zavítala na V dňoch 6.-7. februára zavítala na 
náš zimný štadión slovenská repre-náš zimný štadión slovenská repre-
zentácia U16 na posledné tréningy zentácia U16 na posledné tréningy 
pred odchodom na turnaj v Rige. pred odchodom na turnaj v Rige. 
Zverenci trénera Ivana Králika si Zverenci trénera Ivana Králika si 
zmerajú sily nie len s rovesníkmi  zmerajú sily nie len s rovesníkmi  
z Lotyšska, ale aj s domácim výbe-z Lotyšska, ale aj s domácim výbe-

rom U17. Okrem dvoch domácich rom U17. Okrem dvoch domácich 
výberov si naša šestnástka tretíkrát výberov si naša šestnástka tretíkrát 
v sezóne zmeria sily aj so Švajčiarmi. v sezóne zmeria sily aj so Švajčiarmi. 
Na turnaji bude mať‘ zastúpenie aj Na turnaji bude mať‘ zastúpenie aj 
náš klub MŠK Púchov. Ondrej Šály náš klub MŠK Púchov. Ondrej Šály 
bude stáť v bráne a my mu želáme bude stáť v bráne a my mu želáme 
veľa úspešných zákrokov.veľa úspešných zákrokov.
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2. hokejová liga muži2. hokejová liga muži

Dňa 4. februára MŠK Púchov Dňa 4. februára MŠK Púchov 
hrali vonku s hrali vonku s HO HAMIKOVO O.Z HO HAMIKOVO O.Z 
Hamuliakovo 1:6 (1:1, 0:1, 0:4),Hamuliakovo 1:6 (1:1, 0:1, 0:4),  
pričom pomer striel na bránku bol pričom pomer striel na bránku bol 
tiež výrazný 14:72. V prvej tretine tiež výrazný 14:72. V prvej tretine 
skórovali najskôr náš Michal Luho-skórovali najskôr náš Michal Luho-
vý, potom dorovnal Ján Kovačič. vý, potom dorovnal Ján Kovačič. 
V druhej tretine David Maniaček V druhej tretine David Maniaček 
dal gól na 1:2. V poslednej tretine dal gól na 1:2. V poslednej tretine 
skórovali len Púchcovčania: Marek skórovali len Púchcovčania: Marek 
Scheuer, Boris Deneš, Patrik Ladecký Scheuer, Boris Deneš, Patrik Ladecký 
a Matej Haluška.a Matej Haluška.

V sobotu 11. februára hokejisti V sobotu 11. februára hokejisti 
MŠK Púchov privítali doma mužstvo MŠK Púchov privítali doma mužstvo 
HK Delikateso Bratislava, ktoré HK Delikateso Bratislava, ktoré 
porazili vysoko 7:3 (3:0, 2:1, 2:2)porazili vysoko 7:3 (3:0, 2:1, 2:2)  
pri návšteve 173 platiacich divákov. pri návšteve 173 platiacich divákov. 
Pomer striel na bránku bol 39:30. Pomer striel na bránku bol 39:30. 
Púchovčania začali veľmi dobre  Púchovčania začali veľmi dobre  
a už po prvej tretine vyhrávali 3:0 a už po prvej tretine vyhrávali 3:0 
(góly vsietili Marek Minárik, Domi-(góly vsietili Marek Minárik, Domi-
nik Kanaet a Boris Deneš). V druhej nik Kanaet a Boris Deneš). V druhej 

tretine najskôr súper znížil na 3:1, do tretine najskôr súper znížil na 3:1, do 
konca tretiny Tomáš Hajský a Tomáš konca tretiny Tomáš Hajský a Tomáš 
Brňák zvýšili na 5:1. V poslednej treti-Brňák zvýšili na 5:1. V poslednej treti-
ne Bratislavčania znížili na 6:3, aby ne Bratislavčania znížili na 6:3, aby 
necelé 2 minúty pred koncom upra-necelé 2 minúty pred koncom upra-
vil Tomáš Kopáč na konečných 7:3.vil Tomáš Kopáč na konečných 7:3.

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

1. Delikateso      11 9 0 0 2 54:32  271. Delikateso      11 9 0 0 2 54:32  27

2. Púchov             11 8 0 0 3 66:33 242. Púchov             11 8 0 0 3 66:33 24

3. Partizánske     11 3 0 0 8 41:67  93. Partizánske     11 3 0 0 8 41:67  9

4. Hamuliakovo 11 2 0 0 9 33:62  64. Hamuliakovo 11 2 0 0 9 33:62  6

Najbližšiu sobotu (18.2.2023) hra- Najbližšiu sobotu (18.2.2023) hra- 
jú hokejisti MŠK Púchov vonku s muž- jú hokejisti MŠK Púchov vonku s muž- 
stvom HK Partizánske. Fanklub ces- stvom HK Partizánske. Fanklub ces- 
tuje autobusom do Partizánskeho tuje autobusom do Partizánskeho 
(11 eur / osobu), záujemcovia sa mô- (11 eur / osobu), záujemcovia sa mô- 
žu prihlásiť v kaviarni Korčula 37.žu prihlásiť v kaviarni Korčula 37.

Zdroj: hockeyslovakia.sk,  Zdroj: hockeyslovakia.sk,  
OZ Draci PúchovOZ Draci Púchov

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Hokejisti MŠK Púchov úspešní vonku aj doma

Hokej



Tretí pripravný zápas MŠK Púchov a tretia výhra - tentokrát 1:0 nad ŠK Kvítkovice Tretí pripravný zápas MŠK Púchov a tretia výhra - tentokrát 1:0 nad ŠK Kvítkovice 
(Otrokovice). Gól strelil Lukáš Letenay.(Otrokovice). Gól strelil Lukáš Letenay.
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Futbal

Radime, predstav sa v krátkosti Radime, predstav sa v krátkosti 
našim fanúšikom a skús aj pove-našim fanúšikom a skús aj pove-
dať niečo o svojej minulosti?dať niečo o svojej minulosti?

Je mi 20 let, hraju post středního Je mi 20 let, hraju post středního 
defenzivního záložníka nebo střed-defenzivního záložníka nebo střed-
ního obránce. S fotbalem jsem začí-ního obránce. S fotbalem jsem začí-
nal ve Valašském Meziříčí, kde jsem nal ve Valašském Meziříčí, kde jsem 
prošel všemi kategoriemi až po U17. prošel všemi kategoriemi až po U17. 
Poté jsem se přesunul do Zlína. Tam Poté jsem se přesunul do Zlína. Tam 
jsem se dostal přes U18 a U19 až jsem se dostal přes U18 a U19 až 

do B-týmu, kde jsem odehrál jednu do B-týmu, kde jsem odehrál jednu 
sezónu. Pak následoval návrat do sezónu. Pak následoval návrat do 
Valašského Meziříčí.Valašského Meziříčí.

Prišiel si k nám z českého klubu Prišiel si k nám z českého klubu 
TJ Valašské Meziříčí a pôsobil si aj TJ Valašské Meziříčí a pôsobil si aj 
v Zlíne. Prečo si sa rozhodol práve v Zlíne. Prečo si sa rozhodol práve 
pre púchovský MŠK?pre púchovský MŠK?

Po působení ve Zlíně, kde jsem Po působení ve Zlíně, kde jsem 
toho moc v dospělém fotbale toho moc v dospělém fotbale 
neodehrál, jsem se vrátil do Valmezu, neodehrál, jsem se vrátil do Valmezu, 

Radim Pobořil - posila MŠK Púchov pred jarnou časťou 
abych nasbíral potřebné zkušenosti abych nasbíral potřebné zkušenosti 
a rozvíjel se dál. Což se povedlo a po a rozvíjel se dál. Což se povedlo a po 
půl roce přišla nabídka na 14-denní půl roce přišla nabídka na 14-denní 
zkoušku do Půchova a nebylo o čem zkoušku do Půchova a nebylo o čem 
přemýšlet.přemýšlet.

Ako sa ti páči v našom klube? Čo Ako sa ti páči v našom klube? Čo 
hovoríš na hráčsky káder a samot-hovoríš na hráčsky káder a samot-
né fungovanie klubu?né fungovanie klubu?

Musím říct, že se mi tu moc líbí. Musím říct, že se mi tu moc líbí. 

Máme tady vše co potřebujem na Máme tady vše co potřebujem na 
to, abychom hráli dobrý fotbal.  to, abychom hráli dobrý fotbal.  
S klukama v týmu jsme si sedli, je S klukama v týmu jsme si sedli, je 
tady dobrá parta. S trenéry i s vede-tady dobrá parta. S trenéry i s vede-
ním jsem velice spokojený, vytvořili ním jsem velice spokojený, vytvořili 
mi super podmínky pro to, abych mi super podmínky pro to, abych 
tady odváděl co nejlepší výkony.tady odváděl co nejlepší výkony.

Lukáš Ranik Lukáš Ranik 
Foto: MŠK PúchovFoto: MŠK Púchov

Ďalšie dva prípravné zápasy majú Ďalšie dva prípravné zápasy majú 
za sebou muži futbalového klubu za sebou muži futbalového klubu 
MŠK Púchov. V sobotu 4.2. si zmera-MŠK Púchov. V sobotu 4.2. si zmera-
li sily proti českému treťoligistovi li sily proti českému treťoligistovi 
ŠK Kvítkovice z Otrokovic. „Kvítkov-ŠK Kvítkovice z Otrokovic. „Kvítkov-
čania“ nepredali kožu lacno. Prvý čania“ nepredali kožu lacno. Prvý 
polčas boli rovnocenným súperom. polčas boli rovnocenným súperom. 
Naši chlapci si vypracovali niekoľko Naši chlapci si vypracovali niekoľko 
zaujímavých streleckých príležitostí. zaujímavých streleckých príležitostí. 
Bohužiaľ ani jedna neskončila v sieti Bohužiaľ ani jedna neskončila v sieti 
súpera. Radosť Púchovčanov priš-súpera. Radosť Púchovčanov priš-
la v druhom polčase, keď pavučinu  la v druhom polčase, keď pavučinu  
v bránke Otrokovíc vymietol peknou v bránke Otrokovíc vymietol peknou 

strelou Lukáš Letenay. Do konca strelou Lukáš Letenay. Do konca 
stretnutia sa už skóre nezmenilo  stretnutia sa už skóre nezmenilo  
a tak si odnášali z Moravy Púchovča-a tak si odnášali z Moravy Púchovča-
nia tretiu výhru v zimnej príprave. nia tretiu výhru v zimnej príprave. 

V sobotu 11.2. si MŠK Púchov V sobotu 11.2. si MŠK Púchov 
zmeral sily s českým druholigistom zmeral sily s českým druholigistom 
z FK Třinec. Naši chlapci inkaso-z FK Třinec. Naši chlapci inkaso-
vali rýchly gól už v šiestej minúte. vali rýchly gól už v šiestej minúte. 
Do polčasu sa skóre nezmenilo.  Do polčasu sa skóre nezmenilo.  
V druhom polčase sa opakoval V druhom polčase sa opakoval 
scenár zo úvodu stretnutia - opäť scenár zo úvodu stretnutia - opäť 
sme na začiatku polčasu inkasovali  sme na začiatku polčasu inkasovali  
a „oceliari“ zvýšili v 56. minúte na 2:0. a „oceliari“ zvýšili v 56. minúte na 2:0. 

Gólová prestrelka v Třinci - pokračuje zimná príprava MŠK
Samozrejme v prípravných stretnu-Samozrejme v prípravných stretnu-
tiach dostanú potrebnú minutáž tiach dostanú potrebnú minutáž 
všetci naši hráči, čo sa prejavilo aj na všetci naši hráči, čo sa prejavilo aj na 
priebehu zápasu. V druhom polčase priebehu zápasu. V druhom polčase 
sme taktiež prestriedali a dokázali sme taktiež prestriedali a dokázali 
sme otočiť priebeh zápasu a skórovať sme otočiť priebeh zápasu a skórovať 
trikrát za neuveriteľné štyri minúty! trikrát za neuveriteľné štyri minúty! 
Dvakrát sa presadil náš stredopo-Dvakrát sa presadil náš stredopo-
liar Jakub Michlík a tretí gól vsietil liar Jakub Michlík a tretí gól vsietil 
Patrik Mráz. Zrazu mala posledná Patrik Mráz. Zrazu mala posledná 
fáza zápasu úplne iný náboj. Ocelia-fáza zápasu úplne iný náboj. Ocelia-
rom sa podarilo ešte vyrovnať a to rom sa podarilo ešte vyrovnať a to 

81. minúte našim bývalým hráčom, 81. minúte našim bývalým hráčom, 
stopérom Dominikom Straňákom. stopérom Dominikom Straňákom. 
Skóre stretnutia sa už nezmenilo  Skóre stretnutia sa už nezmenilo  
a z Třinca sme odchádzali so zaslú-a z Třinca sme odchádzali so zaslú-
ženou remízou. Generálka pred štar-ženou remízou. Generálka pred štar-
tom jarnej fázy druhej ligy nás čaká tom jarnej fázy druhej ligy nás čaká 
už túto sobotu 18. februára o 13. už túto sobotu 18. februára o 13. 
hodine proti treťoligistom z FK Čast-hodine proti treťoligistom z FK Čast-
kovce na ich umelej futbalovej tráve.kovce na ich umelej futbalovej tráve.

Lukáš Ranik, MŠK PúchovLukáš Ranik, MŠK Púchov
Foto: FK TřinecFoto: FK Třinec
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Volejbal

Aj v odvete 1. ligy juniorov  Aj v odvete 1. ligy juniorov  
v oblasti stred zvíťazilo družstvo v oblasti stred zvíťazilo družstvo 
Púchova nad družstvom Púchova nad družstvom VO AC VO AC 
UNIZA Žilina hladko 3:0 (16, 11, UNIZA Žilina hladko 3:0 (16, 11, 
12) a 3:0 (10, 14, 12)12) a 3:0 (10, 14, 12). Naše druž-. Naše druž-
stvo bolo v tomto derby jasným stvo bolo v tomto derby jasným 
favoritom, čo sa prejavilo aj na favoritom, čo sa prejavilo aj na 
priebehu zápasu, aj na samot-priebehu zápasu, aj na samot-
nom výsledku. Opäť sme mali  nom výsledku. Opäť sme mali  
k dispozícii našich hráčov Emila k dispozícii našich hráčov Emila 
Gabka a Mateja Turčániho, ktorí Gabka a Mateja Turčániho, ktorí 
sú na hosťovaní v extraligovom sú na hosťovaní v extraligovom 
majstrovskom Komárne. majstrovskom Komárne. 

Do kádra družstva juniorov pred Do kádra družstva juniorov pred 
blížiacimi sa MSR ešte pribud-blížiacimi sa MSR ešte pribud-
nú dvaja hráči z družstva Volley nú dvaja hráči z družstva Volley 
Team Prievidza, ktorí posilnia Team Prievidza, ktorí posilnia 

naše družstvo na pozícii smečiara  naše družstvo na pozícii smečiara  
a libera. Jeden z nich posilní a libera. Jeden z nich posilní 
taktiež naše družstvo kadetov, do taktiež naše družstvo kadetov, do 
ktorého vekovej kategórie ešte ktorého vekovej kategórie ešte 
patrí. Postup má momentálne patrí. Postup má momentálne 
najzložitejší už spomenuté druž-najzložitejší už spomenuté druž-
stvo juniorov, ktoré bude hrať stvo juniorov, ktoré bude hrať 
o postup v domácom prostredí o postup v domácom prostredí 
s tretím družstvom zo skupiny s tretím družstvom zo skupiny 
„východ“, pravdepodobne s druž - „východ“, pravdepodobne s druž - 
stvom stvom VKM Stará ĽubovňaVKM Stará Ľubovňa. V obi- . V obi- 
dvoch súťažiach ešte ostáva do dvoch súťažiach ešte ostáva do 
konca sezóny 6 kôl, veríme, že si konca sezóny 6 kôl, veríme, že si 
naše družstvá vybojujú postup naše družstvá vybojujú postup 
na MSR vo všetkých kategóriách na MSR vo všetkých kategóriách 
a splnia tak svoje výkonnostné a splnia tak svoje výkonnostné 
ciele.            ciele.            Ivan ŠtefkoIvan Štefko

Volejbalisti MŠK víťazne v považskom derby

Plávanie

Púchovský plavecký klub sa môže v vo svojej Púchovský plavecký klub sa môže v vo svojej 
histórii pochváliť mnohými úspechmi svojich histórii pochváliť mnohými úspechmi svojich 
odchovancov, či už veľkým množstvom medai-odchovancov, či už veľkým množstvom medai-
lových umiestnení na vrcholných slovenských lových umiestnení na vrcholných slovenských 
podujatiach, titulov majstrov Slovenskej podujatiach, titulov majstrov Slovenskej 
republiky, alebo aj úspešnými reprezentantmi republiky, alebo aj úspešnými reprezentantmi 
svojej rodnej krajiny. A práve medzi púchov-svojej rodnej krajiny. A práve medzi púchov-
ských plavcov, ktorí si svojimi výkonmi vybo-ských plavcov, ktorí si svojimi výkonmi vybo-
jovali právo reprezentovať svoju krajinu, sa jovali právo reprezentovať svoju krajinu, sa 
zaradila aj Simonka Ciesarová, bývalá zveren-zaradila aj Simonka Ciesarová, bývalá zveren-
kyňa trénera Petra Bílika, ktorá získala štatút kyňa trénera Petra Bílika, ktorá získala štatút 
juniorskej reprezentantky SR. juniorskej reprezentantky SR. 

Simonka od Nového roku začala reprezento-Simonka od Nového roku začala reprezento-
vať nový klub Orca Bratislava z dôvodu štúdia vať nový klub Orca Bratislava z dôvodu štúdia 
na bilingválnom gymnáziu v Bratislave, ale to na bilingválnom gymnáziu v Bratislave, ale to 
nič nemení na fakte, že je srdcom Púchovčan-nič nemení na fakte, že je srdcom Púchovčan-
ka. Celý náš klub jej v novej plaveckej kariére ka. Celý náš klub jej v novej plaveckej kariére 
želá veľa úspechov. Významný úspech dosiahla želá veľa úspechov. Významný úspech dosiahla 
aj ďalšia zverenkyňa trénera Petra Bílika - Lucia aj ďalšia zverenkyňa trénera Petra Bílika - Lucia 
Jurgová, ktorá dokázala splniť náročné limi-Jurgová, ktorá dokázala splniť náročné limi-
ty zaradenia do Útvaru talentovanej mláde-ty zaradenia do Útvaru talentovanej mláde-
že Slovenskej plaveckej federácie, k čomu jej že Slovenskej plaveckej federácie, k čomu jej 
srdečne gratulujeme.                srdečne gratulujeme.                PBPB

Púchovské plávanie v slovenskej reprezentácii
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Rybárstvo

Krúžky mladých rybárov pri SRZ Krúžky mladých rybárov pri SRZ 
MO Púchov začali svoju činnosť MO Púchov začali svoju činnosť 
koncom septembra 2021. Krúž-koncom septembra 2021. Krúž-
ky pracovali v Púchove, v Beluši,  ky pracovali v Púchove, v Beluši,  
v Lednických Rovniach, v Dolnom v Lednických Rovniach, v Dolnom 
Lieskove, v Lysej pod Makytou  Lieskove, v Lysej pod Makytou  
a Dolných Kočkovciach. Deti pod a Dolných Kočkovciach. Deti pod 
vedením poverených vedúcich vedením poverených vedúcich 

pracovali podľa schváleného harmo-pracovali podľa schváleného harmo-
nogramu a plánu práce. Práca bola nogramu a plánu práce. Práca bola 
rozdelená na teoretickú a praktickú rozdelená na teoretickú a praktickú 
časť. Z dôvodu protipandemických časť. Z dôvodu protipandemických 
opatrení sa však činnosť krúžkov opatrení sa však činnosť krúžkov 
musela pozastaviť a z rovnakého musela pozastaviť a z rovnakého 
dôvodu sa nemohli konať ani skúšky dôvodu sa nemohli konať ani skúšky 
mladých rybárov. Aj preto bolo po mladých rybárov. Aj preto bolo po 

dohode s výborom SRZ MO vyda-dohode s výborom SRZ MO vyda-
né deťom, ktoré začali navštevovať né deťom, ktoré začali navštevovať 
krúžky, povolenie na lov rýb. Po krúžky, povolenie na lov rýb. Po 
ustúpení pandémie sme konečne ustúpení pandémie sme konečne 
mohli usporiadať preteky deti v love mohli usporiadať preteky deti v love 
rýb udicou. Tieto sa konali 8.5.2022 rýb udicou. Tieto sa konali 8.5.2022 
na štrkoviskách Odhánky. Zúčastni-na štrkoviskách Odhánky. Zúčastni-
lo sa ich 92 deti, ktoré pri registrácii lo sa ich 92 deti, ktoré pri registrácii 
dostali od SRZ MO Púchov balíček dostali od SRZ MO Púchov balíček 
sladkostí. Deti pretekali v kategórii sladkostí. Deti pretekali v kategórii 
od 6 do 10 rokov a od 10 do 14 rokov, od 6 do 10 rokov a od 10 do 14 rokov, 
a tiež o najlepšie dievča – rybárku  a tiež o najlepšie dievča – rybárku  
a o najväčšiu ulovenú rybu. Deťom a o najväčšiu ulovenú rybu. Deťom 
počasie vyšlo a celkom dobre sa im počasie vyšlo a celkom dobre sa im 
darilo. Najlepší boli odmenení diplo-darilo. Najlepší boli odmenení diplo-
mom a vecnými cenami. mom a vecnými cenami. 

Víťazi kategórie od 6 do 10 rokov:  Víťazi kategórie od 6 do 10 rokov:  
1. Matúš Adam, 2. Horečný Šimon, 3. 1. Matúš Adam, 2. Horečný Šimon, 3. 
Novosád Sebastián. Novosád Sebastián. 

Víťazi kategórie od 10 do 14 Víťazi kategórie od 10 do 14 
rokov: rokov: 1. Matocha Adam 2. Bednár 1. Matocha Adam 2. Bednár 
MICHAL 3. Chyba Oliver. MICHAL 3. Chyba Oliver. 

V kategórii „Najlepšie dievča“: V kategórii „Najlepšie dievča“: 
Putalová Gréta Putalová Gréta 

V kategórii „Najväčšia ulovená V kategórii „Najväčšia ulovená 
ryba“: ryba“: Janto Patrik. Janto Patrik. 

Celkovo bolo vydaných 149 povo-Celkovo bolo vydaných 149 povo-
lení, toho 17 pre deti do 6 rokov a 30 lení, toho 17 pre deti do 6 rokov a 30 

pre dievčatá. Touto cestou ďakujem pre dievčatá. Touto cestou ďakujem 
vedúcim krúžkov a výboru SRZ MO vedúcim krúžkov a výboru SRZ MO 
Puchov za organizáciu pretekov, Puchov za organizáciu pretekov, 
ale aj sponzorom, ktorí finančne, či ale aj sponzorom, ktorí finančne, či 
vecne prispeli na preteky detí. Verím, vecne prispeli na preteky detí. Verím, 
že naša spolupráca bude aj v budúc-že naša spolupráca bude aj v budúc-
nosti nadštandardná a podarí sa nosti nadštandardná a podarí sa 
nám vychovať veľa dobrých nástup-nám vychovať veľa dobrých nástup-
cov športového rybárstva.cov športového rybárstva.

Kontakty na ved. rybárskych  Kontakty na ved. rybárskych  
krúžkov:krúžkov:

Vedúci rybárskych krúžkov – Rado-Vedúci rybárskych krúžkov – Rado-
slav Šedý (0908 737 695)slav Šedý (0908 737 695)

Púchov a okolie – Ing. Marek Šedý Púchov a okolie – Ing. Marek Šedý 
(0904 672 311)(0904 672 311)

Horné Kočkovce – Milan Pastorek Horné Kočkovce – Milan Pastorek 
(0905 227 242)(0905 227 242)

Beluša a okolie – Laco Mušák  Beluša a okolie – Laco Mušák  
(0911 672 340)(0911 672 340)

Lednické Rovne – Tomáš Levko Lednické Rovne – Tomáš Levko 
(0949 685 034)(0949 685 034)

Horný Lieskov – Jaroslav Brezničan Horný Lieskov – Jaroslav Brezničan 
(0910 976 580)(0910 976 580)

Lysá pod Makytou – Juraj Václavík Lysá pod Makytou – Juraj Václavík 
(0903 861 220) (0903 861 220) 

Pripravil vedúci detí a mládeže Pripravil vedúci detí a mládeže 
Radoslav Šedý Radoslav Šedý 

Práca s deťmi a mládežou v rokoch 2021-2022

Túto zimu evidentne dezorientova-Túto zimu evidentne dezorientova-
ná Perinbaba blúdila po nezvyklých ná Perinbaba blúdila po nezvyklých 
destináciách ako Rumunsko, Turec-destináciách ako Rumunsko, Turec-
ko, Grécko, či Egypt na severe Afri-ko, Grécko, či Egypt na severe Afri-
ky, alebo Florida za Atlantikom. ky, alebo Florida za Atlantikom. 
Nad slovenské Javorníky “zablúdila” Nad slovenské Javorníky “zablúdila” 
až na prelome januára a februára  až na prelome januára a februára  
s celkom slušným prídelom prírod-s celkom slušným prídelom prírod-
ného snehu. V stredisku Ski Čertov ného snehu. V stredisku Ski Čertov 
to skombinovali s umelým snehom to skombinovali s umelým snehom 
a vytvorili výborné podmienky pre a vytvorili výborné podmienky pre 

školákov na lyžiarskych kurzoch, aj školákov na lyžiarskych kurzoch, aj 
návštevníkov strediska prakticky na návštevníkov strediska prakticky na 
všetkých zjazdovkách. Funguje aj všetkých zjazdovkách. Funguje aj 
lyžiarska škôlka, reštaurácia v Alpi-lyžiarska škôlka, reštaurácia v Alpi-
ne a cez víkendy aj bufet na svahu. ne a cez víkendy aj bufet na svahu. 
Slogan strediska “Čertovsky dobrá Slogan strediska “Čertovsky dobrá 
lyžovačka” v týchto dňoch platí  lyžovačka” v týchto dňoch platí  
v plnom rozsahu a je len na Vás či v plnom rozsahu a je len na Vás či 
túto dostupnú možnosť využije-túto dostupnú možnosť využije-
te. Aktuálne informácie nájdete na te. Aktuálne informácie nájdete na 
www.skicertov.sk          www.skicertov.sk          Pavel Melišík Pavel Melišík 

Čertov aktuálne
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SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 3.2.2023 sme si pri-Dňa 3.2.2023 sme si pri-
pomenuli 1. výročie, čo pomenuli 1. výročie, čo 
Pán života a smrti povolal Pán života a smrti povolal 
k sebe do večnosti k sebe do večnosti Milana Milana 
PagáčaPagáča. S láskou spomína . S láskou spomína 
brat Ľubomír s rodinou.brat Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 11.2.2023 si pripomí-Dňa 11.2.2023 si pripomí-
name 5. smutné výročie, name 5. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil čo nás navždy opustil Emil Emil 
PaliesekPaliesek. Spomína manžel-. Spomína manžel-
ka a dcéry s rodinami. „Čas ka a dcéry s rodinami. „Čas 
ubieha a nevráti, čo vzal. ubieha a nevráti, čo vzal. 
Len láska, úcta a spomienky Len láska, úcta a spomienky 
v srdciach zostávajú.“v srdciach zostávajú.“

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„V  neznámy svet odišla si „V  neznámy svet odišla si 
spať, zaplakal každý, kto spať, zaplakal každý, kto 
ťa mal rád. Odišla si od ťa mal rád. Odišla si od 
nás, my ostali sme v  žiali, nás, my ostali sme v  žiali, 
no vždy budeš v  srdciach no vždy budeš v  srdciach 
tých, ktorí ťa milovali.“ Dňa tých, ktorí ťa milovali.“ Dňa 
19. februára 2023 uplynie 19. februára 2023 uplynie 
30 rokov, kedy nás opustila 30 rokov, kedy nás opustila 
naša drahá mamička naša drahá mamička  Eva Eva 
Hrušíková,Hrušíková, rodená Hamšíková. S  láskou a úctou  rodená Hamšíková. S  láskou a úctou 
spomínajú synovia a dcéra s rodinami. spomínajú synovia a dcéra s rodinami. 

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Aj keď už nežiješ medzi „Aj keď už nežiješ medzi 
nami, v našich srdciach nami, v našich srdciach 
ostávaš stále s nami.“ Dňa ostávaš stále s nami.“ Dňa 
25. februára   si pripomí-25. februára   si pripomí-
name 10. výročie úmrtia name 10. výročie úmrtia 
Jozefa GeischbergaJozefa Geischberga z Pú- z Pú-
chova. S úctou a vďakou chova. S úctou a vďakou 
spomína manželka Bože-spomína manželka Bože-
na a dcéry s rodinami.na a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Ruku už Ti nepodáme, „Ruku už Ti nepodáme, 
aby sme Ti k narodeninám aby sme Ti k narodeninám 
mohli popriať. Len kytičku mohli popriať. Len kytičku 
Ti na hrob dáme a s láskou Ti na hrob dáme a s láskou 
budeme na Teba, mama, budeme na Teba, mama, 
spomínať.“ Dňa 26.2.2023 spomínať.“ Dňa 26.2.2023 
si pripomenieme nedoži-si pripomenieme nedoži-
té 100. narodeniny našej té 100. narodeniny našej 
mamy, babky a  prababky mamy, babky a  prababky 
Anny LuhovejAnny Luhovej z  Horných Kočkoviec. S  úctou  z  Horných Kočkoviec. S  úctou 
spomínajú dcéry s rodinami.spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 13.2. bolo 19 rokov, Dňa 13.2. bolo 19 rokov, 
čo nás navždy opustila čo nás navždy opustila 
milovaná dcéra, sestra milovaná dcéra, sestra 
a  priateľka a  priateľka Janka Juriso-Janka Juriso-
vává. „Aj keď už nežiješ me-. „Aj keď už nežiješ me-
dzi nami, v našich srdciach dzi nami, v našich srdciach 
si stále s  nami.“ S  láskou si stále s  nami.“ S  láskou 
a  úctou spomína mama, a  úctou spomína mama, 
otec, bratia Patrik a Jakub.otec, bratia Patrik a Jakub.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 20.2.2023 si pripo-Dňa 20.2.2023 si pripo-
míname štvrté výročie míname štvrté výročie 
úmrtia našej milovanej úmrtia našej milovanej 
manželky, mamy a babky manželky, mamy a babky 
Eleny SviečkovejEleny Sviečkovej z Belu- z Belu-
še. S láskou spomína celá še. S láskou spomína celá 
rodina.rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 6.2.2023 sme si pri-Dňa 6.2.2023 sme si pri-
pomenuli smutné 14. vý-pomenuli smutné 14. vý-
ročie, čo nás navždy opus-ročie, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko til manžel, otec a dedko 
MUDr. Miloš SvobodaMUDr. Miloš Svoboda. . 
S  láskou a  úctou spomí-S  láskou a  úctou spomí-
najú synovia a  manželka. najú synovia a  manželka. 
Kto ste ho poznali, venuj-Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.te mu tichú spomienku.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Len stopy tvojej prá-„Len stopy tvojej prá-
ce a  lásky zostali, odišla ce a  lásky zostali, odišla 
si rýchlo, niet Ťa medzi si rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v  našich srd-nami, ale v  našich srd-
ciach žiješ spomienkami.“ ciach žiješ spomienkami.“ 
Dňa 19.2.2023 uplynie Dňa 19.2.2023 uplynie 
rok, čo nás navždy opusti-rok, čo nás navždy opusti-
la naša milovaná la naša milovaná Pavlínka Pavlínka 
TroškováTrošková z  Horných Koč- z  Horných Koč-
koviec. Prosíme o  tichú spomienku v  modlitbe. koviec. Prosíme o  tichú spomienku v  modlitbe. 
Smútiaca rodina.Smútiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Čas plynie, spomienky „Čas plynie, spomienky 
zostávajú a  tých, čo sme zostávajú a  tých, čo sme 
mali radi, neodišli. Žijú mali radi, neodišli. Žijú 
v  našich srdciach každý v  našich srdciach každý 
deň.“ 7. februára 2023 sme deň.“ 7. februára 2023 sme 
si pripomenuli 4. výročie si pripomenuli 4. výročie 
od úmrtia našej milovanej od úmrtia našej milovanej 
mamy, babky a  prababky mamy, babky a  prababky 
Otílie MarkovejOtílie Markovej z  Hor- z  Hor-
ných Kočkoviec. S  láskou a  vďakou spomínajú ných Kočkoviec. S  láskou a  vďakou spomínajú 
dcéra s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.dcéra s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 7.2.2023 uplynulo 32 Dňa 7.2.2023 uplynulo 32 
rokov, čo nás opustil náš rokov, čo nás opustil náš 
drahý otec, svokor a starý drahý otec, svokor a starý 
otec otec Jozef KörmendyJozef Körmendy. . 
Kto ste ho poznali, venuj-Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. te mu tichú spomienku. 
S  láskou spomínajú dcéra S  láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.a syn s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Vrátiť tak čas, pohladiť „Vrátiť tak čas, pohladiť 
tvoju tvár a  počuť Tvoj tvoju tvár a  počuť Tvoj 
hlas. Čas nelieči bolesť ani hlas. Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez rany, iba nás učí žiť bez 
toho, koho sme milovali. toho, koho sme milovali. 
Ďakujeme Ti, Bože, za roky Ďakujeme Ti, Bože, za roky 
šťastia, ktoré sme s  ním šťastia, ktoré sme s  ním 
prežili i  za silu niesť bo-prežili i  za silu niesť bo-
lesť vo chvíli, keď sme ho lesť vo chvíli, keď sme ho 
stratili.“ Dňa 14.2.2023 uplynul 1 rok, čo ku hro-stratili.“ Dňa 14.2.2023 uplynul 1 rok, čo ku hro-
bu chodíme a  kytice kvetov nosíme nášmu mi-bu chodíme a  kytice kvetov nosíme nášmu mi-
lovanému manželovi, otcovi a dedkovi lovanému manželovi, otcovi a dedkovi Petrovi  Petrovi  
CvaškoviCvaškovi. S láskou spomína manželka a dcéra  . S láskou spomína manželka a dcéra  
s rodinou.s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Už len kyticu kvetov a ho-„Už len kyticu kvetov a ho-
riace sviečky na hrob ti mô-riace sviečky na hrob ti mô-
žeme dať a vo svojom srdci žeme dať a vo svojom srdci 
si ťa navždy zachovať.“ Dňa si ťa navždy zachovať.“ Dňa 
10. februára 2023 uplynulo 10. februára 2023 uplynulo 
17 rokov od úmrtia nášho 17 rokov od úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca, milovaného manžela, otca, 
dedka a pradedka dedka a pradedka Antona Antona 
CrkoňaCrkoňa. S láskou a úctou . S láskou a úctou 
spomínajú a za modlitbu ďakujú manželka a dcéry spomínajú a za modlitbu ďakujú manželka a dcéry 
s rodinami.s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Spi sladko, odišiel si tíško, „Spi sladko, odišiel si tíško, 
ale v našich srdciach si stá-ale v našich srdciach si stá-
le s  nami.“ Dňa 26.2.2023 le s  nami.“ Dňa 26.2.2023 
si pripomenieme 1. smut-si pripomenieme 1. smut-
né výročie, čo nás navždy né výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a  brat otec, dedko a  brat Jozef Jozef 
AdamíkAdamík z  Púchova. S  lás- z  Púchova. S  lás-
kou a úctou spomína celá kou a úctou spomína celá 
rodina.rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Smutné sú kroky k mies-„Smutné sú kroky k mies-
tu, kde ty navždy spíš, je tu, kde ty navždy spíš, je 
to už druhý rok, my vie-to už druhý rok, my vie-
me, že sa nevrátiš. Vedel me, že sa nevrátiš. Vedel 
si byť šťastný, vedel si si byť šťastný, vedel si 
sa smiať,  rozdávať lásku  sa smiať,  rozdávať lásku  
i  priateľstvo dať. Bez Teba i  priateľstvo dať. Bez Teba 
a predsa stále s Tebou spo-a predsa stále s Tebou spo-
jení sme tým, čo je me-jení sme tým, čo je me-
dzi nebom a zemou.“ Dňa 10.2. uplynuli 2 roky čo, dzi nebom a zemou.“ Dňa 10.2. uplynuli 2 roky čo, 
nás navždy  opustil milovaný manžel, otec a ded-nás navždy  opustil milovaný manžel, otec a ded-
ko ko Ladislav KuvikLadislav Kuvik. S láskou spomína celá rodina.. S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 15.2.2023 si pripomenieme smutné 50. vý-Dňa 15.2.2023 si pripomenieme smutné 50. vý-
ročie úmrtia ročie úmrtia Anky Fickovej Anky Fickovej z Keblia, rod. Strap-z Keblia, rod. Strap-
kovej z Kvášova. A zároveň 27.12.2022 sme si pri-kovej z Kvášova. A zároveň 27.12.2022 sme si pri-
pomenuli 17. výročie úmrtia jej manžela pomenuli 17. výročie úmrtia jej manžela Jozefa Jozefa 
FickaFicka. S láskou spomínajú dcéry Hanka a Evka a . S láskou spomínajú dcéry Hanka a Evka a 
zať Justín s rodinou. Kto ste ich poznali, pripojte zať Justín s rodinou. Kto ste ich poznali, pripojte 

sa tichou modlitbou.sa tichou modlitbou.

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

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

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

vybavíte emailom alebo telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
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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

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

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.
• Ponukám mobilnú pedikúru - nemusíte nikam 
chodiť, prídem ku Vám domov. 0910111045.

INÉ
• Kúpim garáž v Púchove. Tel. číslo: 0907 412 036.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Komenského 
ulici, požadovaný 1-mesačný depozit, 0915 647884. 
RK nevolať.
• Si čestný, charakterný a poctivý človek? Prosím 
o vrátenie okuliarov, ktoré boli omylom zobrané zo 

stávkovej kancelárie 24.1.2023. Môžeš ich nechať 
u  pracovníčky stávkovej kancelárie. Ďakujem za 
pochopenie, potrebujem ich.
• Kúpim záhradu s  chatkou. Lokalita Lachovec, 
Dohňany. 0918 587 825.
• Dám do prenájmu 2-izbový kompletne zariadený 
byt, Dvory 1931, Púchov. Informácie na tlf. čísle  0905 
559 768.
• Vymením 3-izbový byt na Námestí Slobody za  
2- alebo 1-izbový. 0907788114.
• Predám 2-izbový byt na Mojmírovej ulici 1163/1 
v  Púchove. Pôvodný stav, 50 m2, + pivnica na  
7. poschodí. 0907 283 068.
• Hľadám opravára šijacích strojov. 0950318776.

PRÁCA
• 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.
• Hľadám prácu ako upratovačka 1-2 hod. 
v doobedňajších hodinách, od pondelka do piatku. 
0902 828 206.
• Prijmeme dôchodkyňu na upratovanie stanice  
a obsluhu WC zariadenia žel. stanice Púchov. 0918 
531 503.
• Ponúkam upratovanie domácností, pravidelné 
upratovanie a pomoc v domácnostiach. 0950318776.

Pozvánka VMČ č.1Pozvánka VMČ č.1
Pozývame obyvateľov mestskej časti č.1 - Pod Pozývame obyvateľov mestskej časti č.1 - Pod 
Lachovcom, záujemcov o prácu a členstvo vo Lachovcom, záujemcov o prácu a členstvo vo 
výbore mestskej časti na prvé stretnutie  výbore mestskej časti na prvé stretnutie  
s poslancami tejto mestskej časti. s poslancami tejto mestskej časti. 
V pondelok 20.2.2023 o 17.00 hod. V pondelok 20.2.2023 o 17.00 hod. 
Zasadacia miestnosť mestského úradu Zasadacia miestnosť mestského úradu 
Program: Program: 
1. Zloženie VMČ č. 1 Pod Lachovcom1. Zloženie VMČ č. 1 Pod Lachovcom
2. Voľby predsedu a tajomníka VMČ2. Voľby predsedu a tajomníka VMČ
3. Návrhy, požiadavky obyvateľov 3. Návrhy, požiadavky obyvateľov 
4. Rôzne 4. Rôzne 

Ľudmila HanuliakováĽudmila Hanuliaková
Peter Šeba Peter Šeba 

Pozvánka VMČ č. 2Pozvánka VMČ č. 2
Pozývame obyvateľov mestskej časti č.2 na Pozývame obyvateľov mestskej časti č.2 na 
pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 
14.2.2023 o 15.00 hod. Zraz členov bude 14.2.2023 o 15.00 hod. Zraz členov bude 
pred budovou „Rubiconu“pred budovou „Rubiconu“
Program:Program:
1. Prezentácia členov a privítanie hostí1. Prezentácia členov a privítanie hostí
2. Odsúhlasenie členov VMČ a voľba nového 2. Odsúhlasenie členov VMČ a voľba nového 
predsedu, podpredsedu a zapisovateľa VMČ predsedu, podpredsedu a zapisovateľa VMČ 
č.2 – stanovenie ich právomoci a zodpoved-č.2 – stanovenie ich právomoci a zodpoved-
nostíností
3. Oboznámenie sa so zásadami činnosti VMČ3. Oboznámenie sa so zásadami činnosti VMČ
4. Podnety a návrhy na zlepšenie od občanov 4. Podnety a návrhy na zlepšenie od občanov 
5. Rôzne5. Rôzne

Ľubica KuchařováĽubica Kuchařová

Nenápadne malé iskierky sa rodia. Jedno srdce  
s druhým spojiť vedia. Láska naplní tie dve srdcia 
teplom hrejivým, veď sú predsa jej chrámom 
posvätným. Krásneho Valentína prajem Janke 
Krásnej, ale i všetkým dievčatám 

Radko Kurej z Klieštiny

Zamilovať sa je sladkou ambíciou. Nájsť skutočnú lásku, je životnou misiou. Som rada, že 
som tú moju splnila v deň, keď som prvýkrát uzrela Tvoj sladký úsmev a nevinné oči. 
Pekný Valentín! Vieruške s Viliamkom Kurejovcom.                Želá vám Janka Krásna

Kruh mojich lások je uzavretý, v ňom dávno vládneš už jedine Ty. Martinka, aj po tridsiatich 
rokoch Ťa neskutočne milujem. Ďakujem, že si.            Miňo

Pozvánka VMČ č. 8Pozvánka VMČ č. 8
Pozývame obyvateľov mestskej časti č.8 - Pozývame obyvateľov mestskej časti č.8 - 
Nosice, Nové Nosice, Záskalie na prvé stretnu-Nosice, Nové Nosice, Záskalie na prvé stretnu-
tie s poslancami tejto mestskej časti. tie s poslancami tejto mestskej časti. 
Čas konania: 21.2.2023 o 17.00 hod.Čas konania: 21.2.2023 o 17.00 hod.
Zasadacia miestnosť mestského úradu Zasadacia miestnosť mestského úradu 
Program:Program:
1. Otvorenie zasadnutia, 2. Informácia o 1. Otvorenie zasadnutia, 2. Informácia o 
činnosti poslancov za uplynulé obdobie,  činnosti poslancov za uplynulé obdobie,  
3. Informácie pre členov a obyvateľov o stave 3. Informácie pre členov a obyvateľov o stave 
a činnosti mestského úradu, 4. Prerokovanie a činnosti mestského úradu, 4. Prerokovanie 
nových požiadaviek členov a obyvateľov nových požiadaviek členov a obyvateľov 
obvodu č. 8, obvodu č. 8, 5. Zapracovanie požiadaviek  5. Zapracovanie požiadaviek  
z predošlých VMČ, 6. Rôzne, 7. Diskusiaz predošlých VMČ, 6. Rôzne, 7. Diskusia

Roman Rosina, 0903 175 851 Roman Rosina, 0903 175 851 
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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

PRÁVNE SLUŽBY0917 710 200
www.sikora.sk

▪ zmluvy
▪ rozvody a výživné

▪ zastupovanie pred súdom

kancelária 
Štefánikova 814 
Púchov (PASÁŽ)

kancelaria.sikora@gmail.com

PREDAJ ČERSTVÉHO MÄSA A
VÝROBKOV Z NAŠEJ FARMY

18.  FEBRUÁR 2023
9:00 -  17:00HOD

0911 59 56 71
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVAZĽAVA
4400%%

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

MORAVSKÁ 11 PÚCHOVMORAVSKÁ 11 PÚCHOV

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €

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


