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Fotoreportáž z osláv Fašiangov na pešej zóne
Púchovská kultúra, s.r.o. a mesto Púchov pripra-Púchovská kultúra, s.r.o. a mesto Púchov pripra-

vili v sobotu 18.2. pestrý fašiangový program. vili v sobotu 18.2. pestrý fašiangový program. 
Začínal sprievodom masiek od rímskokatolíckeho Začínal sprievodom masiek od rímskokatolíckeho 
kostola po pódium na pešej zóne. Najväčšie zastú-kostola po pódium na pešej zóne. Najväčšie zastú-
penie mali seniori z DCS Púchov, ktorých spre-penie mali seniori z DCS Púchov, ktorých spre-

vádzal harmonikár. Deti z detských folklórnych vádzal harmonikár. Deti z detských folklórnych 
súborov rozdávali šišky a zahrala DĽH Lachovček. súborov rozdávali šišky a zahrala DĽH Lachovček. 
Veľkú radosť mali deti z vozenia na voze. V kategó-Veľkú radosť mali deti z vozenia na voze. V kategó-
rii dospelí sme ocenili 12 masiek, v kategórii deti rii dospelí sme ocenili 12 masiek, v kategórii deti 
11 masiek. Do tanca, na počúvanie hrala prešov-11 masiek. Do tanca, na počúvanie hrala prešov-

ská kapela KONYARE. Legenda slovenského hu - ská kapela KONYARE. Legenda slovenského hu - 
moru - ANDER z Košíc - prilákala veľké množstvo moru - ANDER z Košíc - prilákala veľké množstvo 
divákov. Program ukončilo pochovávanie basy  divákov. Program ukončilo pochovávanie basy  
v podaní FS VÁH. v podaní FS VÁH. 

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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„Hodnota knihy by sa mala počítať „Hodnota knihy by sa mala počítať 
tým, čo si z nej viete odniesť.”tým, čo si z nej viete odniesť.” (James  (James 
Bryce) Mesiac „Marec“ je už tradične Bryce) Mesiac „Marec“ je už tradične 
spojený nielen s prvými jarnými lúčmi, spojený nielen s prvými jarnými lúčmi, 
ale aj knihami. Hovoriť o význame ale aj knihami. Hovoriť o význame 
kníh v našom živote je asi zbytoč-kníh v našom živote je asi zbytoč-
né a mesto Púchov Vám neustále né a mesto Púchov Vám neustále 
prináša nové informácie a tituly.  prináša nové informácie a tituly.  
A aj tento mesiac si pre Vás Mestská A aj tento mesiac si pre Vás Mestská 
knižnica Vladimíra Roya v Púchove knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
pripravila viacero noviniek, o ktorých pripravila viacero noviniek, o ktorých 
sa dočítate na strane 8. Neustále sa sa dočítate na strane 8. Neustále sa 
však zapájame aj do výziev na získanie však zapájame aj do výziev na získanie 
finančných prostriedkov pre nákup finančných prostriedkov pre nákup 
nových knižných titulov. Pred pár nových knižných titulov. Pred pár 
dňami sme ako mesto podali žiadosť dňami sme ako mesto podali žiadosť 
prostredníctvom Fondu na podporu prostredníctvom Fondu na podporu 
umenia o dotáciu na takmer 5 000 eur, umenia o dotáciu na takmer 5 000 eur, 
ktoré by putovali na nákup nových ktoré by putovali na nákup nových 
knižiek. Tak verím, že budeme úspešní. knižiek. Tak verím, že budeme úspešní. 

Hoci som už slovami „vbehla“ do Hoci som už slovami „vbehla“ do 
ďalších dní, je dôležité si pripomenúť ďalších dní, je dôležité si pripomenúť 
aj tie predchádzajúce dni, ktoré boli aj tie predchádzajúce dni, ktoré boli 
ešte spojené s fašiangami a zába-ešte spojené s fašiangami a zába-
vou. Maškarný sprievod, zabíjačkové vou. Maškarný sprievod, zabíjačkové 
dobroty, šišky, skvelý „Ander z Košíc“ dobroty, šišky, skvelý „Ander z Košíc“ 
či „Pochovávanie basy“ boli súčasťou či „Pochovávanie basy“ boli súčasťou 
veľkého Fašiangového programu na veľkého Fašiangového programu na 
pešej. pešej. 

Čaj pre seniorov opäť potešil všet-Čaj pre seniorov opäť potešil všet-
kých. Predstavenie detí zo ZŠ Gorazdo-kých. Predstavenie detí zo ZŠ Gorazdo-
va s krásnym kultúrnym programom  va s krásnym kultúrnym programom  
a tiež vystúpenie hlavného hosťa malo a tiež vystúpenie hlavného hosťa malo 
veľký úspech a ja ďakujem zamest-veľký úspech a ja ďakujem zamest-
nancom Púchovskej kultúry, s.r.o. za nancom Púchovskej kultúry, s.r.o. za 
organizáciu tohto už tradičného skve-organizáciu tohto už tradičného skve-
lého podujatia. lého podujatia. 

Výročná schôdza Púchovskej poboč-Výročná schôdza Púchovskej poboč-
ky Ligy proti reumatizmu bola opäť ky Ligy proti reumatizmu bola opäť 
vyhodnotením všetkých aktívnych čin- vyhodnotením všetkých aktívnych čin- 
ností tejto organizácie za predchá-ností tejto organizácie za predchá-
dzajúci rok a zároveň predstavením dzajúci rok a zároveň predstavením 
plánov na rok 2023. Ambície sú veľké plánov na rok 2023. Ambície sú veľké 
a ja sa teším, že napriek niektorým a ja sa teším, že napriek niektorým 
zdravotným ťažkostiam, majú seniori zdravotným ťažkostiam, majú seniori 
odvahu a chuť tráviť svoj čas aktívne odvahu a chuť tráviť svoj čas aktívne 
a športovo. 108 členov zo 120 člen-a športovo. 108 členov zo 120 člen-
skej základne ZO Jednoty dôchodcov skej základne ZO Jednoty dôchodcov 
Slovenska Púchov sa zúčastnilo svojej Slovenska Púchov sa zúčastnilo svojej 
výročnej schôdze. Správu predniesla výročnej schôdze. Správu predniesla 
a bohatú rôznorodú činnosť za rok a bohatú rôznorodú činnosť za rok 
2022 vyhodnotila predsedníčka ZO 2022 vyhodnotila predsedníčka ZO 
JDS Anna Gajdošíková. Program spes-JDS Anna Gajdošíková. Program spes-
trili členky Emília Šipulová umelec-trili členky Emília Šipulová umelec-

kým prednesom básne Š. Krčméryho kým prednesom básne Š. Krčméryho 
„Štefánikova matka“, ktorá v tento deň „Štefánikova matka“, ktorá v tento deň 
oslávila úctyhodných 92 rokov a Eva  oslávila úctyhodných 92 rokov a Eva  
Huťťová vlastnou tvorbou „Rýmovač-Huťťová vlastnou tvorbou „Rýmovač-
ky od Evičky“. Prajem veľa zdravia, sily ky od Evičky“. Prajem veľa zdravia, sily 
a pozitívnej energie do ďalších aktivít! a pozitívnej energie do ďalších aktivít! 

Vo štvrtok 16. februára som privítala Vo štvrtok 16. februára som privítala 
na mestskom úrade kolegu, primáto-na mestskom úrade kolegu, primáto-
ra Senice, pána Martina Džačovského ra Senice, pána Martina Džačovského 
spolu s jeho spolupracovníkmi. Pán spolu s jeho spolupracovníkmi. Pán 
primátor ma požiadal o stretnutie  primátor ma požiadal o stretnutie  
z dôvodu prediskutovania fungova-z dôvodu prediskutovania fungova-
nia MŠK Púchov, s.r.o., keďže mesto nia MŠK Púchov, s.r.o., keďže mesto 
Senica hľadá možnosti zachovania Senica hľadá možnosti zachovania 
mládežníckeho futbalu v Senici a zá- mládežníckeho futbalu v Senici a zá- 
roveň hľadá transparentnú platfor-roveň hľadá transparentnú platfor-
mu na zriadenie MŠK v Senici, pod mu na zriadenie MŠK v Senici, pod 
ktorého hlavičkou by fungovali okrem ktorého hlavičkou by fungovali okrem 
futbalu aj iné športy. Stretnutie bolo futbalu aj iné športy. Stretnutie bolo 
veľmi inšpiratívne, v rámci ktorého veľmi inšpiratívne, v rámci ktorého 
sme si vymenili skúsenosti týkajúce sa sme si vymenili skúsenosti týkajúce sa 
nielen problematiky podpory športu nielen problematiky podpory športu 
v meste. Konateľ MŠK Púchov, s.r.o. v meste. Konateľ MŠK Púchov, s.r.o. 
Štefan Ondrička spolu so športovým Štefan Ondrička spolu so športovým 
manažérom Lukášom Ranikom pred-manažérom Lukášom Ranikom pred-
stavili fungovanie MŠK a tiež naše stavili fungovanie MŠK a tiež naše 
začiatky s rozbehnutím a zastrešením začiatky s rozbehnutím a zastrešením 
futbalu, hokeja a volejbalu v meste futbalu, hokeja a volejbalu v meste 
pod MŠK Púchov, s.r.o. Teší ma, že pod MŠK Púchov, s.r.o. Teší ma, že 
mesto Púchov môže byť inšpiráciou aj mesto Púchov môže byť inšpiráciou aj 
pre iné samosprávy vo veciach týkajú-pre iné samosprávy vo veciach týkajú-
cich podpory a transparentnej organi-cich podpory a transparentnej organi-
zácie športu v meste.zácie športu v meste.

Minulý týždeň sa konalo aj prvé Minulý týždeň sa konalo aj prvé 
tohtoročné zasadnutie Mestského tohtoročné zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Púchove, na ktorom zastupiteľstva v Púchove, na ktorom 
poslanci schválili a odsúhlasili viaceré poslanci schválili a odsúhlasili viaceré 
dôležité všeobecne záväzné naria-dôležité všeobecne záväzné naria-
denia či zásady. Spomeniem aspoň denia či zásady. Spomeniem aspoň 
Zásady, ktorými sa určuje postup Zásady, ktorými sa určuje postup 
pri poskytovaní stravovania dô- pri poskytovaní stravovania dô- 
chodcom a zdravotne postihnutým chodcom a zdravotne postihnutým 
občanom v meste Púchovobčanom v meste Púchov, v zmysle , v zmysle 
ktorého znenia ktorého znenia došlo k navýšeniu došlo k navýšeniu 
hranice dôchodku žiadateľahranice dôchodku žiadateľa, ktorá , ktorá 
je jednou zo základných podmienok je jednou zo základných podmienok 
pre možnosť žiadať o tento príspe-pre možnosť žiadať o tento príspe-
vok, a to z pôvodných 500 eur na vok, a to z pôvodných 500 eur na 
560 eur. Zároveň došlo k úprave 560 eur. Zároveň došlo k úprave 
výšky príspevku nasledovne: seniori, výšky príspevku nasledovne: seniori, 
ktorých dôchodok je v hodnote do ktorých dôchodok je v hodnote do 
373 eur, budú doplácať na stravova-373 eur, budú doplácať na stravova-
nie v stravovacom zariadení sumu  nie v stravovacom zariadení sumu  
1 euro. Žiadatelia, ktorých dôchodok 1 euro. Žiadatelia, ktorých dôchodok 
sa pohybuje v hodnote od 373 eur do sa pohybuje v hodnote od 373 eur do 
560 eur budú doplácať na stravovanie 560 eur budú doplácať na stravovanie 
v stravovacom zariadení sumu 2 eurá. v stravovacom zariadení sumu 2 eurá. 
Tieto zásady sú účinné od 1. apríla  Tieto zásady sú účinné od 1. apríla  
a teda, ak ste oprávneným žiadateľom, a teda, ak ste oprávneným žiadateľom, 
máte máte možnosť do 31.3.2023 požia-možnosť do 31.3.2023 požia-
dať o túto službudať o túto službu. Schválené boli aj . Schválené boli aj 
Zásady hospodárenia a nakladania  Zásady hospodárenia a nakladania  
s majetkom mesta, Etický kódex i nové s majetkom mesta, Etický kódex i nové 
cintorínske poplatky. Poslanci vzali cintorínske poplatky. Poslanci vzali 
na vedomie „Akčný plán“ Mládežníc-na vedomie „Akčný plán“ Mládežníc-
keho parlamentu a tiež ukončenie keho parlamentu a tiež ukončenie 
funkcie konateľa púchovskej kultúry funkcie konateľa púchovskej kultúry 
Pavla Pivku, ktorého vo funkcii od Pavla Pivku, ktorého vo funkcii od 
1.3.203 nahradia skúsené manažérky 1.3.203 nahradia skúsené manažérky 
Púchovskej kultúry Eva Masláková  Púchovskej kultúry Eva Masláková  
a Mária Balážová. Pánovi Pavlovi Piv- a Mária Balážová. Pánovi Pavlovi Piv- 
kovi ďakujem za spoluprácu a novým kovi ďakujem za spoluprácu a novým 
konateľkám prajem veľa tvorivých síl, konateľkám prajem veľa tvorivých síl, 
nápadov a úspechov v ich novej funk-nápadov a úspechov v ich novej funk-
cii. Svoje miesto konateľa MŠK Púchov, cii. Svoje miesto konateľa MŠK Púchov, 
s.r.o. obhájil pred poslancami súčasný s.r.o. obhájil pred poslancami súčasný 
konateľ Štefan Ondrička, keďže posla-konateľ Štefan Ondrička, keďže posla-

necký návrh na jeho odvolanie získal necký návrh na jeho odvolanie získal 
podporu len 4 hlasov poslancov. podporu len 4 hlasov poslancov. 
Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní 
Púchovských novín. Púchovských novín. 

Štvrtkové Dialógy s umením boli Štvrtkové Dialógy s umením boli 
veľmi inšpiratívne. Veď hlavným veľmi inšpiratívne. Veď hlavným 
hosťom bola fenomenálna Majka hosťom bola fenomenálna Majka 
Jašurdová, pedagogička, dirigent-Jašurdová, pedagogička, dirigent-
ka, skladateľka, speváčka, klaviristka, ka, skladateľka, speváčka, klaviristka, 
korepetítorka a k tomu všetkému korepetítorka a k tomu všetkému 
človek s veľkým srdcom plným lásky človek s veľkým srdcom plným lásky 
a porozumenia. Hudobný večer s pá- a porozumenia. Hudobný večer s pá- 
nom profesorom Milanom Sláde-nom profesorom Milanom Sláde-
kom v Malom župnom dome bol kom v Malom župnom dome bol 
prehliadkou úspechov nielen samot-prehliadkou úspechov nielen samot-
ného MAJSTRA, ale aj našich skve-ného MAJSTRA, ale aj našich skve-
lých absolventov ZUŠ v Púchove a ich lých absolventov ZUŠ v Púchove a ich 
pedagógov. Viac o hlavnom hosťovi pedagógov. Viac o hlavnom hosťovi 
večera sa dočítate na strane 8 Púchov-večera sa dočítate na strane 8 Púchov-
ských novín a ja už posielam len veľké ských novín a ja už posielam len veľké 
ĎAKUJEM. ĎAKUJEM. 

Pokračujeme aj v investičných ak- Pokračujeme aj v investičných ak- 
ciách mesta. Rekonštrukcia autobu-ciách mesta. Rekonštrukcia autobu-
sového nástupišťa postupuje podľa sového nástupišťa postupuje podľa 
harmonogramu. Projekt nájomných harmonogramu. Projekt nájomných 
bytov na Kolonke tiež pokračuje, bytov na Kolonke tiež pokračuje, 
a to preložkou plynového potru-a to preložkou plynového potru-
bia, ktorú sme museli realizovať, bia, ktorú sme museli realizovať, 
aby sa mohla zahájiť rekonštrukcia aby sa mohla zahájiť rekonštrukcia 
verejných priestranstiev a násled-verejných priestranstiev a násled-
ne samotné kolaudačné konanie. ne samotné kolaudačné konanie. 
Ukončuje sa verejné obstarávanie na Ukončuje sa verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa mestských jaslí a pripra-zhotoviteľa mestských jaslí a pripra-
vujeme podklady na zahájenie verej-vujeme podklady na zahájenie verej-
ného obstarávania na ihrisko Rodinka ného obstarávania na ihrisko Rodinka 
pri MŠ Mládežnícka a ďalšie dve etapy pri MŠ Mládežnícka a ďalšie dve etapy 

kolumbária na hlavnom cintoríne, kde kolumbária na hlavnom cintoríne, kde 
by malo vzniknúť 54 nových buniek. by malo vzniknúť 54 nových buniek. 

„Ženy musia byť milované, ak majú „Ženy musia byť milované, ak majú 
zostať krásne.”zostať krásne.” Verím, že súhlasí- Verím, že súhlasí-
te s týmto názorom Johna Bauera  te s týmto názorom Johna Bauera  
a nespomínam to len tak: pred nami a nespomínam to len tak: pred nami 
je sviatok žien, je sviatok žien, 8. marec8. marec, ktorý je už , ktorý je už 
tradične spojený s bojom žien za ich tradične spojený s bojom žien za ich 
rovnoprávnosť, na počesť veľkého rovnoprávnosť, na počesť veľkého 
štrajku 40 000 newyorských krajčírok štrajku 40 000 newyorských krajčírok 
z textilných tovární, ktorý sa konal  z textilných tovární, ktorý sa konal  
v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie 
desaťhodinového pracovného času, desaťhodinového pracovného času, 
proti nízkym mzdám a zlým pracov-proti nízkym mzdám a zlým pracov-
ným podmienkam. Verím, páni, že ným podmienkam. Verím, páni, že 
nezabudnete na svoje manželky, nezabudnete na svoje manželky, 
priateľky, matky, sestry, staré matky priateľky, matky, sestry, staré matky 
a venujete im bozk, kvet alebo obja-a venujete im bozk, kvet alebo obja-
tie, ktoré vyčarí na ich tvári úsmev. tie, ktoré vyčarí na ich tvári úsmev. 
Veď: Veď: „Skutočná sila muža sa zobrazuje „Skutočná sila muža sa zobrazuje 
vo veľkosti úsmevu ženy, ktorá je vedľa vo veľkosti úsmevu ženy, ktorá je vedľa 
neho!“neho!“ Pripomeňme si slová Audrey  Pripomeňme si slová Audrey 
Hepburn, že Hepburn, že „pravá krása ženy nie „pravá krása ženy nie 
je v jej postave, v spôsobe oblečenia,  je v jej postave, v spôsobe oblečenia,  
v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. 
Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože 
sú oknom do jej duše, miestom, kde sú oknom do jej duše, miestom, kde 
prebýva láska.”prebýva láska.” A ak si myslíte, že „nás  A ak si myslíte, že „nás 
starších“ sa to už netýka, spomeňte si starších“ sa to už netýka, spomeňte si 
na slová R. W. Emersona: na slová R. W. Emersona: „Vek ženy nič „Vek ženy nič 
neznamená. Najlepšie melódie zaznejú neznamená. Najlepšie melódie zaznejú 
na najstarších husliach.“na najstarších husliach.“

Majte sa krásne a užívajte prvé Majte sa krásne a užívajte prvé 
marcové slnečné lúče. marcové slnečné lúče. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: 
„Pite plnými dúškami z dobrých kníh“
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Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala 
mestské zastupiteľstvo na štvrtok 23. februára mestské zastupiteľstvo na štvrtok 23. februára 
2023 do Divadla Púchov. 2023 do Divadla Púchov. 

Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnilo všetkých Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnilo všetkých 
19 poslancov. V prvom bode rokovania vystúpi-19 poslancov. V prvom bode rokovania vystúpi-
li pred poslancov zástupcovia li pred poslancov zástupcovia Mládežníckeho Mládežníckeho 
parlamentu mesta Púchovparlamentu mesta Púchov vedení riaditeľkou  vedení riaditeľkou 
CVČ Včielka Alenou Strýčkovou s vyhodnotením CVČ Včielka Alenou Strýčkovou s vyhodnotením 
Akčného plánu práce s mládežou v meste Púchov Akčného plánu práce s mládežou v meste Púchov 
za rok 2022. Za minulý rok odpracovalo v prepo-za rok 2022. Za minulý rok odpracovalo v prepo-
čítanom počte 374 dobrovoľníkov spolu 1.417 čítanom počte 374 dobrovoľníkov spolu 1.417 
hodín dobrovoľníckej práce a ušetrili tak svojej hodín dobrovoľníckej práce a ušetrili tak svojej 
komunite 6.213 eur. V roku 2022 bolo podpísané komunite 6.213 eur. V roku 2022 bolo podpísané 
Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi 
mladými a samosprávou a posilnilo sa tak posta-mladými a samosprávou a posilnilo sa tak posta-
venie mladých ľudí v meste. Taktiež sa podarilo venie mladých ľudí v meste. Taktiež sa podarilo 
získať priestor pre Klub mladých, ktorý bol sláv-získať priestor pre Klub mladých, ktorý bol sláv-
nostne otvorený na konci leta 2022. Centrum nostne otvorený na konci leta 2022. Centrum 
voľného času dostalo tiež do výpožičky priestor voľného času dostalo tiež do výpožičky priestor 
pre psičkárov v meste s názvom HAU park, ktorý pre psičkárov v meste s názvom HAU park, ktorý 

sa nachádza za privádzačom na pozemku mesta. sa nachádza za privádzačom na pozemku mesta. 
Členka Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov Členka Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov 
Katarína Strýčková získala ocenenie sTOPa v ka- Katarína Strýčková získala ocenenie sTOPa v ka- 
tegórii Aktívny mládežník. V kategórii TOP projekt tegórii Aktívny mládežník. V kategórii TOP projekt 
si ocenenie získal projekt HAU park. Mesto Púchov si ocenenie získal projekt HAU park. Mesto Púchov 
získalo hlavnú cenu v ocenení sTOPa v kategórii získalo hlavnú cenu v ocenení sTOPa v kategórii 
Mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. 

Po pripomienkach a dopytoch obyvateľov mesta Po pripomienkach a dopytoch obyvateľov mesta 
(vystúpili dvaja občania mesta) (vystúpili dvaja občania mesta) hlavný kontrolór hlavný kontrolór 
mesta Jozef Motúzmesta Jozef Motúz predložil poslancom správu  predložil poslancom správu 
o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí MsZ Púchov, správu z kontroly plnenia zasadnutí MsZ Púchov, správu z kontroly plnenia 
si zákonných povinností v odmeňovaní zamest-si zákonných povinností v odmeňovaní zamest-
nancov na Mestskom úrade v Púchove a správu  nancov na Mestskom úrade v Púchove a správu  
o kontrolnej činnosti HK za rok 2022.o kontrolnej činnosti HK za rok 2022.

Vedúca oddelenia dopravy a služieb Ivana Vedúca oddelenia dopravy a služieb Ivana 
Mikušcová predložila na prerokovanie návrh VZN Mikušcová predložila na prerokovanie návrh VZN 
č. 1/2023, ktorým sa mení a dopína VZN č. 3/2020 č. 1/2023, ktorým sa mení a dopína VZN č. 3/2020 
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta 
Púchov a jeho mestských častí. Účelom tohto Púchov a jeho mestských častí. Účelom tohto 
VZN je upraviť VZN je upraviť Cenník cintorínskych služiebCenník cintorínskych služieb na  na 
pohrebiskách a v domoch smútku mesta Púchov pohrebiskách a v domoch smútku mesta Púchov 
a jeho mestských častiach z dôvodu zvyšujúcej sa a jeho mestských častiach z dôvodu zvyšujúcej sa 
inflácie, ktorá ovplyvňuje všetky vstupné náklady inflácie, ktorá ovplyvňuje všetky vstupné náklady 
ako i z dôvodu vyšších nákladov na vybudovanie ako i z dôvodu vyšších nákladov na vybudovanie 
kolumbária. Poslanci zmeny schválili. kolumbária. Poslanci zmeny schválili. 

Prednostka MsÚ Iveta Brindzová predložila Prednostka MsÚ Iveta Brindzová predložila 

zastupiteľstvu návrh zastupiteľstvu návrh Zásad hospodárenia a na- Zásad hospodárenia a na- 
kladania s majetkom mesta Púchovkladania s majetkom mesta Púchov. Predklada-. Predklada-
né Zásady vychádzajú zo znenia doteraz platných né Zásady vychádzajú zo znenia doteraz platných 
zásad, ktoré boli schválené v roku 2018 a upravo-zásad, ktoré boli schválené v roku 2018 a upravo-
vané dodatkami 1 až 3. Zásady sú aktualizované vané dodatkami 1 až 3. Zásady sú aktualizované 
a doplnené o ustanovenia vyplývajúce z dote-a doplnené o ustanovenia vyplývajúce z dote-
rajšej aplikačnej praxe, pričom medzi najdôleži-rajšej aplikačnej praxe, pričom medzi najdôleži-
tejšie zmeny patria úpravy: uvádzajú sa dôvody tejšie zmeny patria úpravy: uvádzajú sa dôvody 
hodné osobitného zreteľa pri prevodoch majetku, hodné osobitného zreteľa pri prevodoch majetku, 
zavádzajú sa minimálne kúpne ceny za prevod zavádzajú sa minimálne kúpne ceny za prevod 
pozemkov, ktoré v doterajšej úprave absento-pozemkov, ktoré v doterajšej úprave absento-
vali, upravuje sa postup pred podaním návrhu vali, upravuje sa postup pred podaním návrhu 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnu-na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnu-
teľností, ktorý je možné podať až po zaplatení teľností, ktorý je možné podať až po zaplatení 
kúpnej ceny, spresňuje sa postup pri schvaľovaní kúpnej ceny, spresňuje sa postup pri schvaľovaní 
vecného bremena a definujú sa podklady, ktoré sú vecného bremena a definujú sa podklady, ktoré sú 
k tomu potrebné, zvyšuje sa výška nájomného za k tomu potrebné, zvyšuje sa výška nájomného za 
nebytové priestory a pozemky o 20%, čo zohľad-nebytové priestory a pozemky o 20%, čo zohľad-
ňuje inflačný nárast a zavádza sa povinné uplat-ňuje inflačný nárast a zavádza sa povinné uplat-
ňovanie inflačnej doložky v nájomných zmluvách. ňovanie inflačnej doložky v nájomných zmluvách. 

Navrhovaná účinnosť zásad je od 1.3.2023. Zastu-Navrhovaná účinnosť zásad je od 1.3.2023. Zastu-
piteľstvo po prerokovaní nové zásady schválili.piteľstvo po prerokovaní nové zásady schválili.

Poslankyňa MsZ a predsedníčka Komisie vzdelá-Poslankyňa MsZ a predsedníčka Komisie vzdelá-
vania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu vania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu 
Irena Kováčiková predstavila Irena Kováčiková predstavila Zásady, ktorými Zásady, ktorými 
sa určuje postup pri poskytovaní stravovania sa určuje postup pri poskytovaní stravovania 
dôchodcom a zdravotne postihnutým obča-dôchodcom a zdravotne postihnutým obča-
nom v meste Púchovnom v meste Púchov, ktoré zastupiteľstvo po , ktoré zastupiteľstvo po 
prerokovaní schválilo. Stravovanie dôchodcov  prerokovaní schválilo. Stravovanie dôchodcov  
a zdravotne postihnutých občanov je služba, ktorú a zdravotne postihnutých občanov je služba, ktorú 
samospráva poskytuje v rámci svojho sociálneho samospráva poskytuje v rámci svojho sociálneho 
programu občanom mesta za podmienok stano-programu občanom mesta za podmienok stano-
vených v týchto zásadách. Stravovanie je zabez-vených v týchto zásadách. Stravovanie je zabez-
pečované spravidla v zariadeniach školského pečované spravidla v zariadeniach školského 
stravovania a domovoch sociálnych služieb. Mení stravovania a domovoch sociálnych služieb. Mení 
sa a rozdeľuje možnosť poskytnúť príspevok na sa a rozdeľuje možnosť poskytnúť príspevok na 
cenu stravného lístka pre stravníkov a ŤZP obča-cenu stravného lístka pre stravníkov a ŤZP obča-
nov. Žiadatelia, ktorých dôchodok je v hodnote nov. Žiadatelia, ktorých dôchodok je v hodnote 
do 373 eur tak budúcu doplácať na stravovanie do 373 eur tak budúcu doplácať na stravovanie 
v stravovacom zariadení sumu 1 euro. Druhou v stravovacom zariadení sumu 1 euro. Druhou 
kategóriou je príspevok v prípade, že záujemca  kategóriou je príspevok v prípade, že záujemca  
o túto službu poberá dôchodok v hodnote od 373 o túto službu poberá dôchodok v hodnote od 373 
eur do 560 eur, pričom sa táto finančná hranica eur do 560 eur, pričom sa táto finančná hranica 
oproti doteraz platným zásadám navyšuje o 60 oproti doteraz platným zásadám navyšuje o 60 
eur (pôvodná hranica bola do 500 eur). Žiadatelia, eur (pôvodná hranica bola do 500 eur). Žiadatelia, 
ktorých dôchodok sa pohybuje v hodnote od 373 ktorých dôchodok sa pohybuje v hodnote od 373 
eur do 560 eur tak budú doplácať na stravovanie  eur do 560 eur tak budú doplácať na stravovanie  

v stravovacom zariadení sumu 2 eurá.v stravovacom zariadení sumu 2 eurá.
Poslanci v súvislosti s novým volebným obdo-Poslanci v súvislosti s novým volebným obdo-

bím samosprávy odvolali bím samosprávy odvolali členov dozorných rád členov dozorných rád 
mestských obchodných spoločnostímestských obchodných spoločností a zvolili  a zvolili 
nasledovné dozorné rady:nasledovné dozorné rady:

Podnik technických služieb mesta, s.r.o. - Ing. Podnik technických služieb mesta, s.r.o. - Ing. 
Ľubica Kuchařová, Mgr. Roman Rosina, Ing. Ivana Ľubica Kuchařová, Mgr. Roman Rosina, Ing. Ivana 
Mikušcová,Mikušcová,

Mestský bytový podnik, s.r.o. - Ing. Daniel Konco-Mestský bytový podnik, s.r.o. - Ing. Daniel Konco-
vý, Mgr. Milada Stašík Vargová, Daniel Babuša, vý, Mgr. Milada Stašík Vargová, Daniel Babuša, 

Púchov servis, s.r.o. - Mgr. Peter Šeba, MBA, Juraj Púchov servis, s.r.o. - Mgr. Peter Šeba, MBA, Juraj 
Lednický, JUDr. Iveta Brindzová, Lednický, JUDr. Iveta Brindzová, 

MŠK Púchov, s.r.o. - Mgr. Miroslav Bučko, Mgr. MŠK Púchov, s.r.o. - Mgr. Miroslav Bučko, Mgr. 
Peter Bílik, Ing. Lucia Pružinská, Peter Bílik, Ing. Lucia Pružinská, 

Púchovská kultúra, s.r.o. - Irena Kováčiková, Púchovská kultúra, s.r.o. - Irena Kováčiková, 
PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD, Mgr. Daniela PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD, Mgr. Daniela 
Gabrišová,Gabrišová,

Autobusová doprava Púchov, a.s. - Ivan Kubiš, Autobusová doprava Púchov, a.s. - Ivan Kubiš, 
Ing. Ján Riško, Ing. Lucia Pružinská.Ing. Ján Riško, Ing. Lucia Pružinská.

Poslanci zvolili ďalších nových Poslanci zvolili ďalších nových členov komisiíčlenov komisií: : 
Ing. Luciu Pružinskú (Ekonomická komisia), Ing. Luciu Pružinskú (Ekonomická komisia), 

JUDr. Ivetu Brindzovú (Komisia výstavby, investí-JUDr. Ivetu Brindzovú (Komisia výstavby, investí-
cii, rozvoja mesta a životného prostredia), Ing. cii, rozvoja mesta a životného prostredia), Ing. 
Ivanu Mikušcovú (Komisia bytová), Mgr. Danielu Ivanu Mikušcovú (Komisia bytová), Mgr. Danielu 
Gabrišovú (Komisia vzdelávania, kultúry, sociál-Gabrišovú (Komisia vzdelávania, kultúry, sociál-
nych vecí, mládeže a športu), Ing. Mária Martin-nych vecí, mládeže a športu), Ing. Mária Martin-
ka (Komisia dopravy, infraštruktúry a verejného ka (Komisia dopravy, infraštruktúry a verejného 
poriadku) a Ing. Janu Vondrovú (Komisia tvorby  poriadku) a Ing. Janu Vondrovú (Komisia tvorby  
a implementácie projektov).a implementácie projektov).

Mestské zastupiteľstvo delegovalo nových Mestské zastupiteľstvo delegovalo nových 
zástupcov Mesta Púchov do zástupcov Mesta Púchov do rád škôl a školských rád škôl a školských 
zariadenízariadení na funkčné obdobie rád škôl: na funkčné obdobie rád škôl:

Základná škola, Gorazdova - Mgr. Daniela Gabri-Základná škola, Gorazdova - Mgr. Daniela Gabri-
šová, Ing. Roman Berčík,šová, Ing. Roman Berčík,

Základná škola J. A. Komenského - Mgr. Peter Základná škola J. A. Komenského - Mgr. Peter 
Šeba, MBA, PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD., Juraj Šeba, MBA, PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD., Juraj 
Lednický,Lednický,

Základná škola, Mládežnícka - Ing. Miriam Baško-Základná škola, Mládežnícka - Ing. Miriam Baško-
vá Gabčová, PhD, vá Gabčová, PhD, 

CVČ, Športovcov - Mgr. Miroslav Bučko,CVČ, Športovcov - Mgr. Miroslav Bučko,
Materská škola, Chmelinec - Ing. Miriam Bašková Materská škola, Chmelinec - Ing. Miriam Bašková 

Gabčová, PhD,Gabčová, PhD,
Materská škola, 1.mája - Irena Kováčiková, Materská škola, 1.mája - Irena Kováčiková, 
Materská škola, Nosice - Mgr. Roman Špaček, ml.,Materská škola, Nosice - Mgr. Roman Špaček, ml.,
Základná škola s materskou školou, Slovanská Základná škola s materskou školou, Slovanská 

- PaedDr. Eva Baricová, Ing. Daniel Koncový, Mgr. - PaedDr. Eva Baricová, Ing. Daniel Koncový, Mgr. 
Roman Rosina.Roman Rosina.

Mesto Púchov využije na investičné akcie, ktoré Mesto Púchov využije na investičné akcie, ktoré 
začnú v tomto kalendárnom roku, začnú v tomto kalendárnom roku, úver od Envi-úver od Envi-
ronmentálneho fondu vo výške 3.219.500 eur. ronmentálneho fondu vo výške 3.219.500 eur. 
Celkovo bude z týchto financií zrealizovaných  Celkovo bude z týchto financií zrealizovaných  
5 investičných akcií: 5 investičných akcií: 

Stavebné úpravy Pavilónu B dokončenej stavby Stavebné úpravy Pavilónu B dokončenej stavby 
ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na 
detské jasle vo výške 206.900,- eur,detské jasle vo výške 206.900,- eur,

Zníženie hladiny vonkajšieho bazéna, príprava Zníženie hladiny vonkajšieho bazéna, príprava 
pre komplexnú rekonštrukciu a rozdelenie bazé-pre komplexnú rekonštrukciu a rozdelenie bazé-
nov vo výške 300.000,- eur,nov vo výške 300.000,- eur,

Kompostáreň Mesta Púchov, k.u. Streženice vo Kompostáreň Mesta Púchov, k.u. Streženice vo 
výške 791.300,- eur,výške 791.300,- eur,

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnos-Obnova a zvýšenie energetickej efektívnos-
ti budovy Materskej školy Požiarna vo výške ti budovy Materskej školy Požiarna vo výške 
121.300,- eur,121.300,- eur,

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality 
Potôčky a Samoty vo výške 1.800.000,- eur.Potôčky a Samoty vo výške 1.800.000,- eur.

Poslanci schválili na tieto investičné akcie prija-Poslanci schválili na tieto investičné akcie prija-
tie úverov od Environmentálneho fondu zabezpe-tie úverov od Environmentálneho fondu zabezpe-
čeného blankozmenkou na financovanie investícií  čeného blankozmenkou na financovanie investícií  
v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou 
úveru pre Obce a Vyššie územné celky (splatnosť úveru pre Obce a Vyššie územné celky (splatnosť 
10 rokov, úroková sadzba 0,1%). Výhodou tiež je, 10 rokov, úroková sadzba 0,1%). Výhodou tiež je, 
že čerpanie tohto úveru nezvyšuje úverovú zaťa-že čerpanie tohto úveru nezvyšuje úverovú zaťa-
ženosť mesta.ženosť mesta.

Mestské zastupiteľstvo schválilo nové zásady stravovania 
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Cena: 38 €

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov
9. marec 2023 (štvrtok)

Divadlo Astorka Korzo´90 Bratislava
Kvalitné predstavenie pre divadelných fajnšmekrov!
22. marec 2023 (streda)

Cena: 38 €

Svetová klasika!

TOP hra!

PRIPRAVUJEME ĎALŠIE ZÁJAZDY:

Arthur Miller: POHĽAD Z MOSTA

Divadlo Astorka Korzo´90 Bratislava
Vynikajúce predstavenie plné hereckých príležitostí!
POSLEDNÁ BARÓNKA* v hl. úlohe Marta Sládečková

   ako Margita Czóbelová

Cena: 34 €

22. marec 2023 (streda)

Slovenské národné divadlo Bratislava
Veľkolepý balet s Čajkovského hudbou!
25. marec 2023 (sobota)

Cena: 38 €

Fenomenálne dielo!

BALET - LABUTIE JAZERO

MANDLOŇOVÝ FESTIVAL
TOP AKCIA na južnej Morave - jarmok, gastro ochutnávky, moravské 
“sklípky”, prechádzky do mandľových sadov a oveľa viac...

Nenechajte si ujsť!

1.-5. marec   TALIANSKO (Benátky, Verona, Vicenza,...)

31. marec   Komédia Čudné popoludnie Dr. Burkeho
6.-10. apríl   Veľkonočné TALIANSKO (Miláno, Turín, Alba,...)
21. apríl   Muzikál BODYGUARD na Novej scéne v Bratislave

dôchodcov a zmenu konateľa Púchovskej kultúry, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo 

Etický kódex volených predstaviteľov samo-Etický kódex volených predstaviteľov samo-
správy mesta Púchovsprávy mesta Púchov, ktorého základným , ktorého základným 
cieľom je definovanie pravidiel pre nestranný cieľom je definovanie pravidiel pre nestranný 
výkon verejnej správy ako základ pre budovanie výkon verejnej správy ako základ pre budovanie 
dôvery zo strany verejnosti v činnosti jej jednot-dôvery zo strany verejnosti v činnosti jej jednot-
livých predstaviteľov a dôraz na poslanie samo-livých predstaviteľov a dôraz na poslanie samo-
správy ako služby občanom permanentne správy ako služby občanom permanentne 
smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskyto-smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskyto-
vaných služieb. Etický kódex stanovuje základné vaných služieb. Etický kódex stanovuje základné 
princípy, pravidlá správania sa a konania volených princípy, pravidlá správania sa a konania volených 
predstaviteľov samosprávy tak, aby presadzovali predstaviteľov samosprávy tak, aby presadzovali 
verejný záujem, rozvoj a prosperitu mesta, otvo-verejný záujem, rozvoj a prosperitu mesta, otvo-
renosť a transparentnosť samosprávy, vytvárali  renosť a transparentnosť samosprávy, vytvárali  
a udržiavali dôveru verejnosti vo verejné inšti-a udržiavali dôveru verejnosti vo verejné inšti-
túcie. Tento etický kódex sa primerane vzťahuje túcie. Tento etický kódex sa primerane vzťahuje 
aj na hlavného kontrolóra mesta, členov komi-aj na hlavného kontrolóra mesta, členov komi-
sií mestského zastupiteľstva a členov orgánov sií mestského zastupiteľstva a členov orgánov 
obchodných spoločností.obchodných spoločností.

Poslanec Peter Šeba predložil návrh Poslanec Peter Šeba predložil návrh Dodatku Dodatku 
č. 1 Rokovacieho poriadku komisií Mestského č. 1 Rokovacieho poriadku komisií Mestského 
zastupiteľstva Púchovzastupiteľstva Púchov, ktorý zavádza pravidlo, , ktorý zavádza pravidlo, 
že zasadnutie komisie je zásadne verejné a defi-že zasadnutie komisie je zásadne verejné a defi-
nuje situácie, kedy komisia musí byť neverejná. nuje situácie, kedy komisia musí byť neverejná. 
Ďalej upravuje vedenie samotného zasadnutia Ďalej upravuje vedenie samotného zasadnutia 
komisie a pravidlá udeľovania slova a vystúpenia komisie a pravidlá udeľovania slova a vystúpenia 
verejnosti na komisii. Poslanci návrh dodatku VZN verejnosti na komisii. Poslanci návrh dodatku VZN 
schválili. schválili. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzda-Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzda-
nie sa funkcie nie sa funkcie konateľa mestskej spoločnosti konateľa mestskej spoločnosti 
Púchovská kultúra, s.r.o.Púchovská kultúra, s.r.o. Mgr. art. Pavla Pivka  Mgr. art. Pavla Pivka 
k dátumu 28.2.2023. Následne zastupiteľstvo k dátumu 28.2.2023. Následne zastupiteľstvo 
schválilo za konateľov spoločnosti Púchovská schválilo za konateľov spoločnosti Púchovská 
kultúra, s.r.o. Máriu Balážovú a Evu Maslákovú kultúra, s.r.o. Máriu Balážovú a Evu Maslákovú 
od 1.3.2023, pričom v mene spoločnosti konajú od 1.3.2023, pričom v mene spoločnosti konajú 
konatelia každý samostatne.konatelia každý samostatne.

Primátorka mesta Katarína Heneková predloži-Primátorka mesta Katarína Heneková predloži-
la poslancom la poslancom Záverečnú správa o stave Mesta Záverečnú správa o stave Mesta 
Púchov za rok 2022Púchov za rok 2022. V správe hodnotila činnosť . V správe hodnotila činnosť 
jednotlivých oddelení mestského úradu, mest-jednotlivých oddelení mestského úradu, mest-
ských obchodných spoločností a mestskej polície ských obchodných spoločností a mestskej polície 
v roku 2022. v roku 2022. 

V ďalšom bode rokovania poslanec Rudolf V ďalšom bode rokovania poslanec Rudolf 
Marman Marman navrhol na odvolanie Štefana Ondrič-navrhol na odvolanie Štefana Ondrič-
ku z funkcie konateľa MŠK Púchov, s.r.o.ku z funkcie konateľa MŠK Púchov, s.r.o.    
V predloženom písomnom návrhu odôvodňoval V predloženom písomnom návrhu odôvodňoval 
svoj návrh údajným konateľovým nezvládnutím svoj návrh údajným konateľovým nezvládnutím 

situácie ohľadom výstavby umelej trávy v areáli situácie ohľadom výstavby umelej trávy v areáli 
Základnej školy Gorazdova. Ďalej žiadal primá-Základnej školy Gorazdova. Ďalej žiadal primá-
torku mesta o vyhlásenie výberového konania torku mesta o vyhlásenie výberového konania 
na miesto konateľa MŠK. V ďalšom odôvod-na miesto konateľa MŠK. V ďalšom odôvod-
není návrhu, ktoré prečítal poslancom Rudolf není návrhu, ktoré prečítal poslancom Rudolf 
Marman upozornil na konflikt záujmov, keďže Marman upozornil na konflikt záujmov, keďže 
Štefan Ondrička je konateľom aj iných obchod-Štefan Ondrička je konateľom aj iných obchod-
ných spoločností. Mestský právnik Anton Školek ných spoločností. Mestský právnik Anton Školek 
namietal, že z právneho hľadiska sa nejedná  namietal, že z právneho hľadiska sa nejedná  
o konflikt záujmov. Po rozsiahlej diskusii za odvo-o konflikt záujmov. Po rozsiahlej diskusii za odvo-
lanie konateľa Štefana Ondričku hlasovali len  lanie konateľa Štefana Ondričku hlasovali len  
4 poslanci a teda návrh poslanca Rudolfa Marma-4 poslanci a teda návrh poslanca Rudolfa Marma-
na nezískal podporu poslancov a nebol schválený.na nezískal podporu poslancov a nebol schválený.

Záver rokovania mestského zastupiteľstva tvorili Záver rokovania mestského zastupiteľstva tvorili 
body: Informácia o investičných akciách mesta, body: Informácia o investičných akciách mesta, 
Prevody a nájom z dôvodov hodných osobitého Prevody a nájom z dôvodov hodných osobitého 
zreteľa, Predaj, kúpa, Nájom, Správy o činnosti zreteľa, Predaj, kúpa, Nájom, Správy o činnosti 
mestských spoločností, MsP a MsÚ a Interpelácie.mestských spoločností, MsP a MsÚ a Interpelácie.

Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová 
predložila v Rôznom poslancom na schválenie predložila v Rôznom poslancom na schválenie 
Dohodu o spolupráci partnerov na projekte  Dohodu o spolupráci partnerov na projekte  
v rámci programu Interreg V-Av rámci programu Interreg V-A Slovenská  Slovenská 

republika – Česká republika medzi Mestom Uher-republika – Česká republika medzi Mestom Uher-
ské Hradište ako vedúcim partnerom projektu  ské Hradište ako vedúcim partnerom projektu  
a Mestom Púchov ako hlavným cezhranič-a Mestom Púchov ako hlavným cezhranič-
ným partnerom projektu. Predmetom dohody ným partnerom projektu. Predmetom dohody 
je spolupráca partnerov pri príprave žiadosti  je spolupráca partnerov pri príprave žiadosti  
o poskytnutie nenávratného finančného príspev-o poskytnutie nenávratného finančného príspev-
ku a implementácii predmetného projektu. Ide  ku a implementácii predmetného projektu. Ide  
o pokračovanie spoločného úspešného projektu, o pokračovanie spoločného úspešného projektu, 
v rámci ktorého Púchov už vybudoval amfiteá-v rámci ktorého Púchov už vybudoval amfiteá-
ter. Mesto Púchov plánuje zrealizovať vstupnú ter. Mesto Púchov plánuje zrealizovať vstupnú 
bránu do lesoparku, schodisko ku včelnici a lesnú bránu do lesoparku, schodisko ku včelnici a lesnú 
učebňu približne v sume 70.000,- eur. Spolufinan-učebňu približne v sume 70.000,- eur. Spolufinan-
covanie projektu je 5% z oprávnených výdavkov covanie projektu je 5% z oprávnených výdavkov 
projektu.projektu.

Primátorka mesta Katarína Heneková pred ukon-Primátorka mesta Katarína Heneková pred ukon-
čením zasadnutia mestského zastupiteľstva infor-čením zasadnutia mestského zastupiteľstva infor-
movala poslancov o aktualitách v zastupiteľstve movala poslancov o aktualitách v zastupiteľstve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a poďako-Trenčianskeho samosprávneho kraja a poďako-
vala poslancom, vedúcim pracovníkom mestské-vala poslancom, vedúcim pracovníkom mestské-
ho úradu a mestských spoločností a ostatným ho úradu a mestských spoločností a ostatným 
prítomným za účasť na mestskom zastupiteľstve.prítomným za účasť na mestskom zastupiteľstve.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel



Vandalizmus na Ul. 1. májaVandalizmus na Ul. 1. mája
Mestská polícia preverila telefonické ozná-Mestská polícia preverila telefonické ozná-

menie, že na stĺpe verejného osvetlenia pri menie, že na stĺpe verejného osvetlenia pri 
kríži na Ul. 1. mája sú obnažené drôty. Na kríži na Ul. 1. mája sú obnažené drôty. Na 
mieste zistila, že na stĺpe verejného osvetle-mieste zistila, že na stĺpe verejného osvetle-
nia pri prechode pre chodcov je odstránený nia pri prechode pre chodcov je odstránený 
vonkajší kryt z ktorého vyčnievajú vytrhnuté vonkajší kryt z ktorého vyčnievajú vytrhnuté 
drôty, pričom jeden je zastrčený do plechov-drôty, pričom jeden je zastrčený do plechov-
ky od piva. Vec oznámená na PTSM Púchov. ky od piva. Vec oznámená na PTSM Púchov. 
Na miesto bol vyslaný pracovník PTSM, ktorý Na miesto bol vyslaný pracovník PTSM, ktorý 
poruchu odstránil. Vec oznámená Okresnému poruchu odstránil. Vec oznámená Okresnému 
riaditeľstvu PZ Považská Bystrica. riaditeľstvu PZ Považská Bystrica. 

Zlomili detskú hojdačku v Marczibányiho Zlomili detskú hojdačku v Marczibányiho 
záhradezáhrade

Na detskom ihrisku v Marczibányiho záhrade Na detskom ihrisku v Marczibányiho záhrade 
dve dievčatá z Beluše zlomili detskú hojdačku. dve dievčatá z Beluše zlomili detskú hojdačku. 
Privolaní príslušníci mestskej polície dievča-Privolaní príslušníci mestskej polície dievča-
tá predviedli na oddelenie mestskej polície tá predviedli na oddelenie mestskej polície 
za účelom zistenia totožnosti podľa § 9 ods. za účelom zistenia totožnosti podľa § 9 ods. 
2/ zákona č. 564/ 91 Zb. pre podozrenie zo 2/ zákona č. 564/ 91 Zb. pre podozrenie zo 
spáchania priestupku proti majetku. Po ziste-spáchania priestupku proti majetku. Po ziste-
ní totožnosti prišla matka jedného z dievčat, ní totožnosti prišla matka jedného z dievčat, 
ktorá bola informovaná o spôsobenej škode ktorá bola informovaná o spôsobenej škode 
na mestskom majetku. Vec bola odložená na mestskom majetku. Vec bola odložená 
záznamom v zmysle § 60 ods. 3 písm. a/ zákona  záznamom v zmysle § 60 ods. 3 písm. a/ zákona  
č. 372/ 90 Zb., nakoľko sa nepodarilo preukázať č. 372/ 90 Zb., nakoľko sa nepodarilo preukázať 
úmysel maloletých spôsobiť škodu na cudzom úmysel maloletých spôsobiť škodu na cudzom 
majetku.majetku.

Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti  Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti  
v Trenčianskom kraji v Trenčianskom kraji 

Za obdobie od 1.1.2023 do 31.1.2023 bol  Za obdobie od 1.1.2023 do 31.1.2023 bol  
v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovna-v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovna-
ní s rovnakým obdobím roku 2022 priaznivý ní s rovnakým obdobím roku 2022 priaznivý 
vývoj v celkovom počte dopravných nehôd (71 vývoj v celkovom počte dopravných nehôd (71 
dopravných nehôd, -13) a v počte dopravných dopravných nehôd, -13) a v počte dopravných 
nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu (6 nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu (6 
dopravných nehôd, -10). Ostatné sledované dopravných nehôd, -10). Ostatné sledované 
základné ukazovatele sú v porovnaní s rokom základné ukazovatele sú v porovnaní s rokom 
2022 nepriaznivé. K nárastu došlo v počte 2022 nepriaznivé. K nárastu došlo v počte 
dopravných nehôd s následkom na živote dopravných nehôd s následkom na živote 
alebo zdraví (34 dopravných nehôd, +10),  alebo zdraví (34 dopravných nehôd, +10),  
v počte ťažko zranených osôb (5 ťažko zrane-v počte ťažko zranených osôb (5 ťažko zrane-
ných, +2) a v počte ľahko zranených osôb (40 ných, +2) a v počte ľahko zranených osôb (40 
ľahko zranených, +13). Počet usmrtených osôb ľahko zranených, +13). Počet usmrtených osôb 
pri dopravných nehodách bol rovnaký (1 usmr-pri dopravných nehodách bol rovnaký (1 usmr-
tená osoba, 0).tená osoba, 0).

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

spravodajstvospravodajstvo66

Deň svätého Valentína je venovaný všetkým Deň svätého Valentína je venovaný všetkým 
milovaným a milujúcim, o čom svedčí aj láskavá milovaným a milujúcim, o čom svedčí aj láskavá 
a priateľská atmosféra v spoločnosti členov Liga a priateľská atmosféra v spoločnosti členov Liga 
proti reumatizmu-miestna pobočka Púchov, proti reumatizmu-miestna pobočka Púchov, 
ktorej výročnej schôdze spojenej s prezentáciou ktorej výročnej schôdze spojenej s prezentáciou 
plánov na rok 2023 sa zúčastnila aj primátor-plánov na rok 2023 sa zúčastnila aj primátor-
ka mesta Katarína Heneková. Seniorky a senio-ka mesta Katarína Heneková. Seniorky a senio-
ri patriaci do LPRe Púchov sa stretli v kinosále ri patriaci do LPRe Púchov sa stretli v kinosále 
Divadla Púchov, aby tak zhrnuli svoju činnosť za Divadla Púchov, aby tak zhrnuli svoju činnosť za 
uplynulý kalendárny rok 2022 a predstavili si plán uplynulý kalendárny rok 2022 a predstavili si plán 
činností na rok 2023, ktorý v organizácii včerajším činností na rok 2023, ktorý v organizácii včerajším 
dňom aktívne začal. Sprievodného slova sa ujala dňom aktívne začal. Sprievodného slova sa ujala 
Jana Ďurovcová, ktorá oficiálnou časťou schôdze Jana Ďurovcová, ktorá oficiálnou časťou schôdze 
sprevádzala. sprevádzala. 

Predsedníčka organizácie Emília Gombárová Predsedníčka organizácie Emília Gombárová 
na začiatok uviedla, že niekoľko členov sa počas na začiatok uviedla, že niekoľko členov sa počas 
minulého roka odhlásilo, ale aj prihlásilo a tak minulého roka odhlásilo, ale aj prihlásilo a tak 
má organizácia v súčasnosti 103 členov. Plán má organizácia v súčasnosti 103 členov. Plán 
práce na rok 2022 zahŕňal 2 rekondičné pobyty práce na rok 2022 zahŕňal 2 rekondičné pobyty 
v Kúpeľoch Nimnica, na ktoré finančne prispeli v Kúpeľoch Nimnica, na ktoré finančne prispeli 
prostredníctvom dotácií Mesto Púchov a Tren-prostredníctvom dotácií Mesto Púchov a Tren-
čiansky samosprávny kraj, ktorých vedeniu pred čiansky samosprávny kraj, ktorých vedeniu pred 
ostatnými členmi poďakovala. Okrem toho sa ostatnými členmi poďakovala. Okrem toho sa 
zúčastnili viacerých jednodňových výletov v Ma- zúčastnili viacerých jednodňových výletov v Ma- 
lých Bieliciach či Dunajskej Strede, v Lesoparku lých Bieliciach či Dunajskej Strede, v Lesoparku 
Dubina v Trenčíne, v Rajeckých Tepliciach a iných. Dubina v Trenčíne, v Rajeckých Tepliciach a iných. 
Vzhľadom na to, že seniori sú členmi aj ďalších Vzhľadom na to, že seniori sú členmi aj ďalších 
organizácií v meste či ambulantnej služby mesta organizácií v meste či ambulantnej služby mesta 
Púchov Denného centra seniorov mesta, boli Púchov Denného centra seniorov mesta, boli 
niektoré výlety zrušené alebo presunuté, pretože niektoré výlety zrušené alebo presunuté, pretože 
sa program aktívnych seniorov vzájomne prekrý-sa program aktívnych seniorov vzájomne prekrý-
val, avšak spolupráca seniorských organizácií je  val, avšak spolupráca seniorských organizácií je  
v tomto prípade veľmi dobrá, ich cieľom je vychá-v tomto prípade veľmi dobrá, ich cieľom je vychá-
dzať si v ústrety a zabezpečiť svojim členom čo dzať si v ústrety a zabezpečiť svojim členom čo 
najpestrejší plán a príjemnú atmosféru v spoloč-najpestrejší plán a príjemnú atmosféru v spoloč-
nosti. Emília Gombárová zároveň vyzdvihla dôle-nosti. Emília Gombárová zároveň vyzdvihla dôle-
žité zdravotné prechádzky a cvičenie v exteriéri, žité zdravotné prechádzky a cvičenie v exteriéri, 
ako aj v telocvični ZŠ Gorazdova. Menovite poďa-ako aj v telocvični ZŠ Gorazdova. Menovite poďa-
kovala cvičiteľkám za ich ochotu predcvičovať  kovala cvičiteľkám za ich ochotu predcvičovať  
a riaditeľke ZŠ Gorazdova za poskytnutie priesto-a riaditeľke ZŠ Gorazdova za poskytnutie priesto-
rov. Neopomenula ani činnosti, do ktorých sa rov. Neopomenula ani činnosti, do ktorých sa 
v rámci programu mesta či Púchovskej kultúry, v rámci programu mesta či Púchovskej kultúry, 
s.r.o. seniori zapájajú, ako zdobenie vianočných s.r.o. seniori zapájajú, ako zdobenie vianočných 
stromčekov, vyrezávanie svetlonosov a ďalších.  stromčekov, vyrezávanie svetlonosov a ďalších.  
K novému roku 2023 bol taktiež ukončený projekt K novému roku 2023 bol taktiež ukončený projekt 
Pohnime sa s reumou. Pohnime sa s reumou. 

V novom roku 2023 majú seniori z LPRe Púchov V novom roku 2023 majú seniori z LPRe Púchov 
opäť chuť zažiť čo najviac, a tak viacero jednodňo-opäť chuť zažiť čo najviac, a tak viacero jednodňo-
vých výletov nesmie chýbať, ako ani rekreácií do vých výletov nesmie chýbať, ako ani rekreácií do 
prírody - turistika či opekačka, a samozrejmosťou prírody - turistika či opekačka, a samozrejmosťou 
je i profesionálna spolupráca s Denným centrom je i profesionálna spolupráca s Denným centrom 
seniorov mesta Púchov. Oslavovať plánujú aj seniorov mesta Púchov. Oslavovať plánujú aj 
Svetový deň reumatizmu, ktorý každoročne pripa-Svetový deň reumatizmu, ktorý každoročne pripa-
dá na 12. október a svoj rok už tradične uzatvoria dá na 12. október a svoj rok už tradične uzatvoria 
posedením pri vianočnej kapustnici. posedením pri vianočnej kapustnici. 

Po prečítaní všetkých dôležitých dokumentov Po prečítaní všetkých dôležitých dokumentov 
dostala slovo i primátorka mesta Katarína Hene-dostala slovo i primátorka mesta Katarína Hene-
ková, ktorá vyjadrila vďaku za pozvanie a úctu voči ková, ktorá vyjadrila vďaku za pozvanie a úctu voči 
seniorom, ktorí si užívajú svoje voľné chvíle a držia seniorom, ktorí si užívajú svoje voľné chvíle a držia 
krok s dobou. Vyzdvihla spoluprácu s LPRe Púchov krok s dobou. Vyzdvihla spoluprácu s LPRe Púchov 
a zanietenie členov. „Prajem vám hlavne veľa zdra-a zanietenie členov. „Prajem vám hlavne veľa zdra-
via. Aktuálny počet členov je, myslím si, skvelé via. Aktuálny počet členov je, myslím si, skvelé 
číslo a verím, že bude naďalej rásť, vaše činnosti číslo a verím, že bude naďalej rásť, vaše činnosti 
sú evidentne veľkým lákadlom,“ skonštatovala sú evidentne veľkým lákadlom,“ skonštatovala 
primátorka mesta. Predstavila tiež nadchádzajú-primátorka mesta. Predstavila tiež nadchádzajú-
ce investičné zámery mesta a pozvala seniorov ce investičné zámery mesta a pozvala seniorov 
stráviť ich voľné chvíle na množstvo kultúrnych stráviť ich voľné chvíle na množstvo kultúrnych 
podujatí, ako napríklad na Čaj pre seniorov či podujatí, ako napríklad na Čaj pre seniorov či 
na sobotňajšie Fašiangy na Pešej zóne v Púcho-na sobotňajšie Fašiangy na Pešej zóne v Púcho-
ve, ako aj externé podujatia na Amfiteátri Ilon-ve, ako aj externé podujatia na Amfiteátri Ilon-
ka, ktoré sú pripravené počas tohtoročnej letnej ka, ktoré sú pripravené počas tohtoročnej letnej 
sezóny. Spomenula taktiež zmenu zásad v stra-sezóny. Spomenula taktiež zmenu zásad v stra-
vovaní za 1 euro - obedov pre seniorov, ktorých vovaní za 1 euro - obedov pre seniorov, ktorých 
návrh sa bude prerokovávať na februárovom MsZ návrh sa bude prerokovávať na februárovom MsZ 
23.2.2023, vzhľadom na navýšenie dôchodkov, čo 23.2.2023, vzhľadom na navýšenie dôchodkov, čo 
spôsobilo stratu nároku na túto službu u viace-spôsobilo stratu nároku na túto službu u viace-
rých seniorov. V prípade, že poslanci MsZ schvália rých seniorov. V prípade, že poslanci MsZ schvália 
nárok z dielne Komisie vzdelávania, kultúry, so  - nárok z dielne Komisie vzdelávania, kultúry, so  - 
ciálnych vecí, mládeže a športu, tieto budú platné ciálnych vecí, mládeže a športu, tieto budú platné 
do 1.4.2023. do 1.4.2023. 

Na záver oficiálneho úvodu výročnej schôdze Na záver oficiálneho úvodu výročnej schôdze 
pripomenula primátorka mesta prítomným vedú-pripomenula primátorka mesta prítomným vedú-
cim členkám organizácie, aby opätovne využili cim členkám organizácie, aby opätovne využili 
možnosti získať externé finančné zdroje, ktoré by možnosti získať externé finančné zdroje, ktoré by 
im pokryli tohtoročné plánované akcie, čo určite im pokryli tohtoročné plánované akcie, čo určite 
odľahčí situáciu viacerým seniorom, ktorí by sa odľahčí situáciu viacerým seniorom, ktorí by sa 
v inom prípade niektorého z podujatí nemohli v inom prípade niektorého z podujatí nemohli 
zúčastniť. zúčastniť. 

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2023 a praje-Tešíme sa na spoluprácu v roku 2023 a praje-
me členkám a členom LPRe Púchov veľa zdravia  me členkám a členom LPRe Púchov veľa zdravia  
a vydarených spoločných aktivít. a vydarených spoločných aktivít. 

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Výročná schôdza Ligy proti reumatizmuPolícia informuje
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Vo štvrtok 16. februára riaditeľ Púchovskej kultú-Vo štvrtok 16. februára riaditeľ Púchovskej kultú-
ry, s.r.o. Pavol Pivko vo veľkej sále Divadla Púchov ry, s.r.o. Pavol Pivko vo veľkej sále Divadla Púchov 
obľúbené podujatie „ČAJ PRE SENIOROV“. Senio-obľúbené podujatie „ČAJ PRE SENIOROV“. Senio-
rom sa v úvode podujatia prihovorila primátorka rom sa v úvode podujatia prihovorila primátorka 
mesta Púchov Katarína Heneková. mesta Púchov Katarína Heneková. 

V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo Základ-V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo Základ-
nej školy Gorazdova v Púchove. Danka Lutišanová nej školy Gorazdova v Púchove. Danka Lutišanová 
zaspievala a zahrala na husliach, po nich nasledo-zaspievala a zahrala na husliach, po nich nasledo-
vala básnička a pesnička od Elišky Drobčiarovej vala básnička a pesnička od Elišky Drobčiarovej 
„Babke a dedkovi“ pod vedením pani učiteľky „Babke a dedkovi“ pod vedením pani učiteľky 
Danky Žiačikovej. Nechýbal ani tanec „Bambuľka“ Danky Žiačikovej. Nechýbal ani tanec „Bambuľka“ 
pod vedením pani učiteľky Moniky Pojezdalovej  pod vedením pani učiteľky Moniky Pojezdalovej  
a na záver prekvapenie - tanec „VAKA VAKA“  a na záver prekvapenie - tanec „VAKA VAKA“  
v podaní chlapcov zo 4.a triedy. v podaní chlapcov zo 4.a triedy. 

Po úvodnom detskom kultúrnom programe Po úvodnom detskom kultúrnom programe 
prišla na rad tradičná ľudová zábava. Do tanca  prišla na rad tradičná ľudová zábava. Do tanca  
a na počúvanie hral a spieval Marek Bednár - a na počúvanie hral a spieval Marek Bednár - 
spevák a hudobník, ktorý pochádza z obce Dedin-spevák a hudobník, ktorý pochádza z obce Dedin-
ka v okrese Nové Zámky.ka v okrese Nové Zámky.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Fašiangový Čaj pre seniorov

Tradične prvou veľkou spoločenskou akciou Tradične prvou veľkou spoločenskou akciou 
členov ZO SZZP Púchov na začiatku roka býva členov ZO SZZP Púchov na začiatku roka býva 
MAŠKARNÝ PLES. Aj tento rok tomu nebolo inak MAŠKARNÝ PLES. Aj tento rok tomu nebolo inak 
– konal sa v piatok 17. februára vo vyzdobenej – konal sa v piatok 17. februára vo vyzdobenej 
tanečnej sále kultúrneho domu v Streženiciach. tanečnej sále kultúrneho domu v Streženiciach. 
Nechýbala dobrá živá hudba, kopec smiechu, Nechýbala dobrá živá hudba, kopec smiechu, 
radosti a hlavne záplava zaujímavých a kreatív-radosti a hlavne záplava zaujímavých a kreatív-
nych kostýmov. nych kostýmov. 

Prítomní boli aj hostia: starosta obce Streženice Prítomní boli aj hostia: starosta obce Streženice 
J. Pavlis, primátor mesta Turčianske Teplice I. Hus J. Pavlis, primátor mesta Turčianske Teplice I. Hus 
aj členovia z družobných ZO SZZP: Ilava, Ladce, aj členovia z družobných ZO SZZP: Ilava, Ladce, 
Beluša, Košecké Podhradie, Sverepec, na foto-Beluša, Košecké Podhradie, Sverepec, na foto-
dokumentáciu šéfredaktor Púchovských novín dokumentáciu šéfredaktor Púchovských novín 
S. Flimmel a na televíznu reportáž regionálna TV S. Flimmel a na televíznu reportáž regionálna TV 
POVAŽIE. Na náročnej príprave a úspešnej realizá-POVAŽIE. Na náročnej príprave a úspešnej realizá-
cii akcie sa podieľal výbor s predsedom J. Petrom  cii akcie sa podieľal výbor s predsedom J. Petrom  
a viacero členov a členiek ZO SZZP Púchov, a viacero členov a členiek ZO SZZP Púchov, 
ktorým patrí poďakovanie od 205 zabávajúcich sa ktorým patrí poďakovanie od 205 zabávajúcich sa 
spokojných členov ZO SZZP.spokojných členov ZO SZZP.

Peter Farkaš, foto: Slavomír FlimmelPeter Farkaš, foto: Slavomír Flimmel

Maškarný ples Zväzu zdravotne postihnutých

Dňa 20. februára 2023 sa 108 členov zo 120 Dňa 20. februára 2023 sa 108 členov zo 120 
členskej základne ZO JDS Púchov zúčastnilo členskej základne ZO JDS Púchov zúčastnilo 
výročnej členskej schôdze v jedálni ZŠ Goraz-výročnej členskej schôdze v jedálni ZŠ Goraz-
dova. Správu predniesla a vyhodnotila bohatú dova. Správu predniesla a vyhodnotila bohatú 
rôznorodú činnosť za rok 2022 predsedníčka ZO rôznorodú činnosť za rok 2022 predsedníčka ZO 
JDS A. Gajdošíková. Poďakovala všetkým členom JDS A. Gajdošíková. Poďakovala všetkým členom 
za účasť a všetky aktivity za rok 2022a a primátor-za účasť a všetky aktivity za rok 2022a a primátor-
ke K. Henekovej a MsÚ za ústretovosť, podporu ke K. Henekovej a MsÚ za ústretovosť, podporu 
a klubovú miestnosť, v ktorej sa členovia schá-a klubovú miestnosť, v ktorej sa členovia schá-
dzajú každú nepárnu nedeľu. Príhovory mali tiež dzajú každú nepárnu nedeľu. Príhovory mali tiež 
poslankyňa I. Kováčiková a za OO JDS Púchov poslankyňa I. Kováčiková a za OO JDS Púchov 
predsedníčka E. Gelnarová. Program spestrili predsedníčka E. Gelnarová. Program spestrili 
členky E. Šipulová umeleckým prednesom básne  členky E. Šipulová umeleckým prednesom básne  
Š. Krčméryho „Štefánikova matka“, ktorá v tento Š. Krčméryho „Štefánikova matka“, ktorá v tento 
deň oslávila úctyhodných 92 rokov a E. Huťťová deň oslávila úctyhodných 92 rokov a E. Huťťová 
vlastnou tvorbou „Rýmovačky od Evičky“. Poďa-vlastnou tvorbou „Rýmovačky od Evičky“. Poďa-
kovanie patrí majiteľovi ASSA, s.r.o. (Púchovská kovanie patrí majiteľovi ASSA, s.r.o. (Púchovská 
tlačiareň) za sponzorské kalendáriky s logom JDS tlačiareň) za sponzorské kalendáriky s logom JDS 
pre každého člena ZO JDS Púchov. pre každého člena ZO JDS Púchov. 

Peter Farkaš, foto: Slavomír FlimmelPeter Farkaš, foto: Slavomír Flimmel

Rokovala ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
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Minulý týždeň sa mím, režisér a vysokoškolský Minulý týždeň sa mím, režisér a vysokoškolský 
pedagóg Milan Sládek (*23.2.1938, Streženice) pedagóg Milan Sládek (*23.2.1938, Streženice) 
dožil 85 rokov. Milan Sládek vyštudoval herec-dožil 85 rokov. Milan Sládek vyštudoval herec-
tvo na VŠMU v Bratislave. V štúdiách pokračoval tvo na VŠMU v Bratislave. V štúdiách pokračoval 
v Prahe u E. F. Buriana, tu v roku 1959 získal aj v Prahe u E. F. Buriana, tu v roku 1959 získal aj 
svoj prvý profesionálny angažmán. V roku 1962 svoj prvý profesionálny angažmán. V roku 1962 
sa vrátil do Bratislavy, kde pôsobil v rámci SND.  sa vrátil do Bratislavy, kde pôsobil v rámci SND.  

V roku 1968 sovietske vojská prepadli Českoslo-V roku 1968 sovietske vojská prepadli Českoslo-
vensko a Milan Sládek odišiel do Švédska a neskôr vensko a Milan Sládek odišiel do Švédska a neskôr 
do Nemecka. V roku 1974 otvoril v Kolíne nad do Nemecka. V roku 1974 otvoril v Kolíne nad 
Rýnom DIVADLO KEFKA. Po páde komunistického Rýnom DIVADLO KEFKA. Po páde komunistického 
režimu v roku 1989 sa vrátil do vlasti. V roku 1994 režimu v roku 1989 sa vrátil do vlasti. V roku 1994 
sa stal riaditeľom Medzinárodného inštitútu pre sa stal riaditeľom Medzinárodného inštitútu pre 
pohybové divadlo a inicioval taktiež rekonštruk-pohybové divadlo a inicioval taktiež rekonštruk-

ciu historickej budovy Divadla ARÉNA. ciu historickej budovy Divadla ARÉNA. 
O svojom zaujímavom živote Milan Sládek O svojom zaujímavom živote Milan Sládek 

porozprával Púchovčanom v nedeľu 26. 2. na porozprával Púchovčanom v nedeľu 26. 2. na 
vydarenom podujatí ZUŠ Púchov. O hudobnú časť vydarenom podujatí ZUŠ Púchov. O hudobnú časť 
večera sa postarali žiaci, absolventi a pedagógo-večera sa postarali žiaci, absolventi a pedagógo-
via ZUŠ Púchov. via ZUŠ Púchov. 

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Hudobný večer ZUŠ Púchov s Milanom Sládkom

Dialógy s umením
Vo štvrtok 23.2.2023 sa vo výstavných priestoroch Divadla Púchov konala za-Vo štvrtok 23.2.2023 sa vo výstavných priestoroch Divadla Púchov konala za-
ujímavá akcia pod názvom Dialógy s umením. Moderátor akcie Pavol Pivko  ujímavá akcia pod názvom Dialógy s umením. Moderátor akcie Pavol Pivko  
tentokrát besedoval s dirigentkou, skladateľkou a pedagogičkou ZUŠ Púchov tentokrát besedoval s dirigentkou, skladateľkou a pedagogičkou ZUŠ Púchov 
Máriou Jašurdovou. Hudobným hosťom bol akordeonista Marek Mikáč.  Máriou Jašurdovou. Hudobným hosťom bol akordeonista Marek Mikáč.  

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Participatívny rozpočet je proces Participatívny rozpočet je proces 
priamej, dobrovoľnej a všeobec-priamej, dobrovoľnej a všeobec-
nej demokracie zabezpečujúcej nej demokracie zabezpečujúcej 
ľuďom možnosť diskutovať o všet-ľuďom možnosť diskutovať o všet-
kom, čo sa týka verejného rozpoč-kom, čo sa týka verejného rozpoč-
tu a politiky a zároveň prijímať tu a politiky a zároveň prijímať 
relevantné rozhodnutia. Občan relevantné rozhodnutia. Občan 
tak nielen volí poslancov mestské-tak nielen volí poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, ale je priamo ho zastupiteľstva, ale je priamo 
vtiahnutý do procesu rozhodova-vtiahnutý do procesu rozhodova-
nia o prioritách týkajúcich sa jeho nia o prioritách týkajúcich sa jeho 
mesta či mestskej časti.mesta či mestskej časti.

Mestské zastupiteľstvo v Púchove Mestské zastupiteľstvo v Púchove 
v rozpočte mesta na rok 2023 vyčle-v rozpočte mesta na rok 2023 vyčle-
nilo čiastku 6 000 eur na účely parti-nilo čiastku 6 000 eur na účely parti-
cipatívneho rozpočtu. Občania starší cipatívneho rozpočtu. Občania starší 
ako 18 rokov (s trvalým aj prechod-ako 18 rokov (s trvalým aj prechod-
ným bydliskom v Púchove), majú ným bydliskom v Púchove), majú 
možnosť navrhnúť, na čo sa využije možnosť navrhnúť, na čo sa využije 
tento finančný obnos prostredníc-tento finančný obnos prostredníc-
tvom podania projektov.tvom podania projektov.

Predkladateľom projektu môže byť Predkladateľom projektu môže byť 
obyvateľ mesta, fyzická osoba alebo obyvateľ mesta, fyzická osoba alebo 
skupina fyzických osôb starších ako skupina fyzických osôb starších ako 
18 rokov. Podmienkou je, aby mali 18 rokov. Podmienkou je, aby mali 
trvalý pobyt na území mesta. trvalý pobyt na území mesta. 

Navrhovatel ia  môžu žiadať  Navrhovatel ia  môžu žiadať  
o financie na komunitné nápady  o financie na komunitné nápady  
v piatich oblastiach:v piatich oblastiach:

1. Komunitný rozvoj, aktívne 1. Komunitný rozvoj, aktívne 
občianstvo,občianstvo,
2. Zeleň v meste, verejné priestory, 2. Zeleň v meste, verejné priestory, 
ochrana včiel,ochrana včiel,
3. Kultúra a história, 3. Kultúra a história, 
4. Šport a mládež,4. Šport a mládež,
5. Seniori.5. Seniori.
Všetky informácie potrebné na Všetky informácie potrebné na 

predkladanie projektov občania predkladanie projektov občania 
nájdu na webovej stránke mesta nájdu na webovej stránke mesta 
www.puchov.sk v záložke Participa-www.puchov.sk v záložke Participa-
tívny rozpočet. Vypracované projek-tívny rozpočet. Vypracované projek-
ty je možné doručiť listinnou formou ty je možné doručiť listinnou formou 
na vyplnenom formulári poštou na vyplnenom formulári poštou 
alebo osobne v podateľni mestské-alebo osobne v podateľni mestské-
ho úradu a zároveň elektronickou ho úradu a zároveň elektronickou 
formou na adresu msu@puchov.formou na adresu msu@puchov.
sk . Všetky predložené návrhy bude sk . Všetky predložené návrhy bude 
posudzovať Koordinačná rada, ktorá posudzovať Koordinačná rada, ktorá 
bude skúmať, či žiadosti spĺňajú bude skúmať, či žiadosti spĺňajú 
všetky formálne náležitosti. Pred-všetky formálne náležitosti. Pred-
kladateľov návrhov, ktoré tieto nále-kladateľov návrhov, ktoré tieto nále-
žitosti nespĺňajú, vyzve rada k ich žitosti nespĺňajú, vyzve rada k ich 

doplneniu či upraveniu návrhov tak, doplneniu či upraveniu návrhov tak, 
aby neboli v rozpore so Štatútom aby neboli v rozpore so Štatútom 
participatívneho rozpočtu mesta participatívneho rozpočtu mesta 
Púchov či územným plánom.Púchov či územným plánom.

V aktuálnom ročníku je na projekty V aktuálnom ročníku je na projekty 
v participatívnom rozpočte vyčlene-v participatívnom rozpočte vyčlene-
ných 6.000 eur, pričom ných 6.000 eur, pričom maximálna maximálna 
výška finančných prostriedkov na výška finančných prostriedkov na 
jeden projekt je 2.000 eur.jeden projekt je 2.000 eur. Záujem- Záujem-
covia môžu svoje projekty predkla-covia môžu svoje projekty predkla-
dať od 1.3.2023, pričom uzávierka dať od 1.3.2023, pričom uzávierka 
projektov je stanovená do 31.3.2023. projektov je stanovená do 31.3.2023. 

Je dôležité dodržať v roku 2023 Je dôležité dodržať v roku 2023 
časovú postupnosť, v súvislosti  časovú postupnosť, v súvislosti  
s tým uvádzame jednotlivé kroky:s tým uvádzame jednotlivé kroky:
• • Medializácia PR, vyhlásenie a zve- Medializácia PR, vyhlásenie a zve- 

rejnenie výzvy - do 28. feb ruárarejnenie výzvy - do 28. feb ruára
• • Podávanie projektov - do 31. ma r- Podávanie projektov - do 31. ma r- 

caca
• • Verejné prerokovanie projektov - Verejné prerokovanie projektov - 

do 30. aprílado 30. apríla
• • Hlasovanie o projektoch - do 20. Hlasovanie o projektoch - do 20. 

májamája
• • Zverejnenie výsledkov hlasovania Zverejnenie výsledkov hlasovania 

- do 31. mája- do 31. mája
• • Realizácia projektov - do 30. no - Realizácia projektov - do 30. no - 

vembravembra
• • Vyúčtovanie projektov - do 15. de  -Vyúčtovanie projektov - do 15. de  -

cembracembra
Hlasovanie: výber projektov, Hlasovanie: výber projektov, 

ktoré majú byť uskutočnenéktoré majú byť uskutočnené
Základným rozhodovacím mecha-Základným rozhodovacím mecha-

nizmom v procese je verejné nizmom v procese je verejné 
zvažovanie (deliberácia). Proce-zvažovanie (deliberácia). Proce-
su verejného zvažovania sa môže su verejného zvažovania sa môže 
zúčastniť každý občan mesta Púchov zúčastniť každý občan mesta Púchov 
vo veku nad 18 rokov hlasovaním za vo veku nad 18 rokov hlasovaním za 
konkrétny projekt. Poradie projektov konkrétny projekt. Poradie projektov 
na hlasovacom lístku bude určené na hlasovacom lístku bude určené 
losovaním. losovaním. 

Zmyslom deliberácie je umožniť Zmyslom deliberácie je umožniť 
účastníkom porozumieť potrebám účastníkom porozumieť potrebám 
ostatných ľudí rovnako ako svojim ostatných ľudí rovnako ako svojim 
vlastným a umožniť im rozmýšľať, vlastným a umožniť im rozmýšľať, 
ako budovať lepšie a inkluzívnejšie ako budovať lepšie a inkluzívnejšie 
mesto pre všetkých. Tento princíp mesto pre všetkých. Tento princíp 
sa využíva aj na verejnom zvažova-sa využíva aj na verejnom zvažova-
ní. Toto verejné stretnutie je nároč-ní. Toto verejné stretnutie je nároč-
ným, ale jedinečným procesom.  ným, ale jedinečným procesom.  
V rámci stretnutia predkladatelia V rámci stretnutia predkladatelia 
svoje projekty navzájom bodu-svoje projekty navzájom bodu-
jú, pričom sa najskôr dohodnú jú, pričom sa najskôr dohodnú 

Mesto Púchov podporí v roku 2023 projekty  
z participatívneho rozpočtu sumou 6 000 eur

Púchov získal ocenenie sTOPa
Mesto Púchov získalo špeciálne ocenenie sTOPa 2022 v kategórií Mesto Púchov získalo špeciálne ocenenie sTOPa 2022 v kategórií 

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, ktoré udeľuje Asociácia Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, ktoré udeľuje Asociácia 
krajských rád mládeže. V odôvodnení svojho rozhodnutia Asociácia krajských rád mládeže. V odôvodnení svojho rozhodnutia Asociácia 
krajských rád mládeže píše:krajských rád mládeže píše:

Mesto Púchov prešlo od roku 2019, kedy bola schválená Koncepcia Mesto Púchov prešlo od roku 2019, kedy bola schválená Koncepcia 
práce s mládežou veľkým procesom smerom k mladým. V meste pracuje práce s mládežou veľkým procesom smerom k mladým. V meste pracuje 
pod Centrom voľného času Včielka Mládežnícky parlament mesta Púchov, pod Centrom voľného času Včielka Mládežnícky parlament mesta Púchov, 
ktorého členovia majú možnosť aktívne komunikovať s miestnou samo-ktorého členovia majú možnosť aktívne komunikovať s miestnou samo-
správou. V roku 2020 dostali od mesta do užívania Klubovňu mládeže správou. V roku 2020 dostali od mesta do užívania Klubovňu mládeže 
na svoju činnosť. V tomto roku pribudol pre mládež ďalší nový priestor  na svoju činnosť. V tomto roku pribudol pre mládež ďalší nový priestor  
s názvom Klub mladých, ktorý bol slávnostne otvorený za prítomnos-s názvom Klub mladých, ktorý bol slávnostne otvorený za prítomnos-
ti predstaviteľov samosprávy a mladých v auguste počas Púchovského ti predstaviteľov samosprávy a mladých v auguste počas Púchovského 
jarmoku. Mládežnícky parlament zorganizoval začiatkom roka 2022 šesť jarmoku. Mládežnícky parlament zorganizoval začiatkom roka 2022 šesť 
diskusií s poslancami mestského zastupiteľstva, prostredníctvom ktorých diskusií s poslancami mestského zastupiteľstva, prostredníctvom ktorých 
sa dozvedeli, čo zahŕňa práca poslanca, ako funguje legislatívny proces od sa dozvedeli, čo zahŕňa práca poslanca, ako funguje legislatívny proces od 
nápadu po realizáciu. Pozvanie do diskusií prijalo postupne 14 z 18-tich nápadu po realizáciu. Pozvanie do diskusií prijalo postupne 14 z 18-tich 
poslancov mestského zastupiteľstva. Záznamy zo streamov je možné nájsť poslancov mestského zastupiteľstva. Záznamy zo streamov je možné nájsť 
na Instagramovej stránke mp_puchov. V marci tohto roka bolo podpí-na Instagramovej stránke mp_puchov. V marci tohto roka bolo podpí-
sané Memorandum o spolupráci a partnerstve medzi Mestom Púchov  sané Memorandum o spolupráci a partnerstve medzi Mestom Púchov  
a Mládežníckym parlamentom mesta Púchov. Mladí dostali v júni priestor a Mládežníckym parlamentom mesta Púchov. Mladí dostali v júni priestor 
na prezentovanie svojej činnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. na prezentovanie svojej činnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
Mladí a samospráva spolu aktívne spolupracovali i v jarných mesiacoch Mladí a samospráva spolu aktívne spolupracovali i v jarných mesiacoch 
počas Jarnej brigády - čistenia mesta a tiež pri vytvorení priestoru pre počas Jarnej brigády - čistenia mesta a tiež pri vytvorení priestoru pre 
psíčkarov v meste s názvom HAU park, kde boli na MsZ schválené finanč-psíčkarov v meste s názvom HAU park, kde boli na MsZ schválené finanč-
né prostriedky na tento projekt. Prostredníctvom dotačnej schémy bolo né prostriedky na tento projekt. Prostredníctvom dotačnej schémy bolo 
podporené i víkendové vzdelávanie mladých ľudí s názvom Buď TOPka podporené i víkendové vzdelávanie mladých ľudí s názvom Buď TOPka 
(TvorivýOsobnosťParlamenťákAktívnyKreatívny). Vedenie nášho mesta (TvorivýOsobnosťParlamenťákAktívnyKreatívny). Vedenie nášho mesta 
- pani primátorka i poslanci sú mládeži veľmi otvorení a podporujú ich - pani primátorka i poslanci sú mládeži veľmi otvorení a podporujú ich 
činnosť. Spísanie Memoranda bolo tiež veľkým krokom v oblasti našej činnosť. Spísanie Memoranda bolo tiež veľkým krokom v oblasti našej 
spolupráce a oceňujeme najmä ochotu vždy si vypočuť podnety zo stra-spolupráce a oceňujeme najmä ochotu vždy si vypočuť podnety zo stra-
ny mladých, možnosť participácie, podávania podnetov a podieľaní sa na ny mladých, možnosť participácie, podávania podnetov a podieľaní sa na 
riešení problémov.    riešení problémov.    Asociácia krajských rád mládežeAsociácia krajských rád mládeže

na kritériách, podľa ktorých budú na kritériách, podľa ktorých budú 
hodnotiť. Pod vedením facilitátora, hodnotiť. Pod vedením facilitátora, 
ktorý debatu usmerňuje, dospejú  ktorý debatu usmerňuje, dospejú  
k spoločnému posúdeniu potreby  k spoločnému posúdeniu potreby  
a kvality jednotlivých projektov.a kvality jednotlivých projektov.

Hlasovanie o projektoch bude Hlasovanie o projektoch bude 
prebiehať elektronicky a fyzicky, prebiehať elektronicky a fyzicky, 
a to: a to: 

• na hlasovacom lístku/v on-line • na hlasovacom lístku/v on-line 
formulári vyplní obyvateľ názov formulári vyplní obyvateľ názov 
projektu, projektu, 

• obyvateľ môže hlasovať prostred-• obyvateľ môže hlasovať prostred-

níctvom jedného hlasovacieho lístka níctvom jedného hlasovacieho lístka 
a jedného on-line formuláru. Každý a jedného on-line formuláru. Každý 
participant má možnosť prideliť participant má možnosť prideliť 
svoj hlas maximálne trom návrhom. svoj hlas maximálne trom návrhom. 
Jednému návrhu zo strany jedného Jednému návrhu zo strany jedného 
občana je možné prideliť maximálne občana je možné prideliť maximálne 
jeden hlas.jeden hlas.

Neváhajte, zapojte sa, prihláste Neváhajte, zapojte sa, prihláste 
svoj projekt a presvedčte verejnosť, svoj projekt a presvedčte verejnosť, 
že Váš projekt je práve ten najlepší!že Váš projekt je práve ten najlepší!

Zuzana Brindzová,  Zuzana Brindzová,  
MsÚ Púchov MsÚ Púchov 
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Sen o 100 km dlhej Vážskej cyklomagistrále  
sa postupne stáva realitou

Vážska cyklomagistrála, z ktorej sú na území Trenčianskeho kraja verejnosti Vážska cyklomagistrála, z ktorej sú na území Trenčianskeho kraja verejnosti 
sprístupnené už tri úseky, sa rozrastie o ďalšie dva. Výstavbu prvého, spájajú-sprístupnené už tri úseky, sa rozrastie o ďalšie dva. Výstavbu prvého, spájajú-
ceho obec Ladce s mestom Púchov s prepojením na obec Lednické Rovne, ceho obec Ladce s mestom Púchov s prepojením na obec Lednické Rovne, 
odštartovala župa koncom januára. Oficiálnym poklepaním základného kame-odštartovala župa koncom januára. Oficiálnym poklepaním základného kame-
ňa boli spustené práce aj na ďalšom úseku z Považskej Bystrice po hranicu so ňa boli spustené práce aj na ďalšom úseku z Považskej Bystrice po hranicu so 
Žilinským samosprávnym krajom. Žilinským samosprávnym krajom. 

Nosným objektom novej cyklotrasy bude moderný cyklomost Nosným objektom novej cyklotrasy bude moderný cyklomost 
Piaty úsek Vážskej cyklomagistrály povedie cez katastrálne územia obcí Piaty úsek Vážskej cyklomagistrály povedie cez katastrálne územia obcí 

Ladce, Hloža – Podhorie, Beluša, Horenice, Streženice a mesta Púchov, kde Ladce, Hloža – Podhorie, Beluša, Horenice, Streženice a mesta Púchov, kde 
vyústi do centra mesta. vyústi do centra mesta. „Tento úsek je veľmi dôležitý, pretože prinesie najmä „Tento úsek je veľmi dôležitý, pretože prinesie najmä 
pracovnú mobilitupracovnú mobilitu, ale aj , ale aj zvýšenú bezpečnosť,zvýšenú bezpečnosť,““ vyzdvihol predseda TSK   vyzdvihol predseda TSK  
Jaroslav Baška a dodal, že začiatku výstavby predchádzal náročný proces, ktorý Jaroslav Baška a dodal, že začiatku výstavby predchádzal náročný proces, ktorý 
trval od roku 2016. trval od roku 2016. „Trenčianska župa získala „Trenčianska župa získala nenávratný finančný príspevok nenávratný finančný príspevok 
z IROPz IROP vo výške viac ako 10,4 mil. eur s DPH, pričom vysúťažená cena je  vo výške viac ako 10,4 mil. eur s DPH, pričom vysúťažená cena je približne približne 
9,25 mil. eur.9,25 mil. eur. Celý tento úsek bude mať  Celý tento úsek bude mať 12,25 km12,25 km,“,“ povedal župan a poďako- povedal župan a poďako-
val aj za spoluprácu s MIRRI. val aj za spoluprácu s MIRRI. „Z výzvy za 32 mil. eur, ktorú sme vyhlásili, získal „Z výzvy za 32 mil. eur, ktorú sme vyhlásili, získal 
Trenčiansky samosprávny kraj najväčší projekt. Navyše, podľa termínov, ktoré sú Trenčiansky samosprávny kraj najväčší projekt. Navyše, podľa termínov, ktoré sú 
nastavené, je aj realizovateľný a nadväzuje na ďalšie úseky. Projektová príprava nastavené, je aj realizovateľný a nadväzuje na ďalšie úseky. Projektová príprava 
bola skvelá a vedia to zrealizovať v stanovenom termíne. S Trenčianskym samo-bola skvelá a vedia to zrealizovať v stanovenom termíne. S Trenčianskym samo-
správnym krajom už máme skúsenosti,“správnym krajom už máme skúsenosti,“ povedal generálny riaditeľ sekcie  povedal generálny riaditeľ sekcie 
IROP Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Albert IROP Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Albert 
Németh.Németh.

Zároveň ide o jediný z 8 úsekov Vážskej cyklomagistrály, ktorého súčasťou Zároveň ide o jediný z 8 úsekov Vážskej cyklomagistrály, ktorého súčasťou 
je aj je aj moderný cyklomost cez rieku Váh.moderný cyklomost cez rieku Váh. Jeho dĺžka je  Jeho dĺžka je 91,45 m91,45 m, pričom šírka , pričom šírka 
cyklistického pásu bude 3 metre. „cyklistického pásu bude 3 metre. „Táto trasa – prepojenie mostu cez rieku Váh - Táto trasa – prepojenie mostu cez rieku Váh - 
bola túžbou našich predkov, teraz je to skutočnosťou,“bola túžbou našich predkov, teraz je to skutočnosťou,“ doplnil starosta Beluše Ján  doplnil starosta Beluše Ján 
Prekop. Prekop. „Veľká vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu,“„Veľká vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu,“ dodal župan. dodal župan.

Stavbu bude realizovať spoločnosť STRABAG, s. r. o., ktorá si v rámci projek-Stavbu bude realizovať spoločnosť STRABAG, s. r. o., ktorá si v rámci projek-
tu stanovila vysoké ciele. „tu stanovila vysoké ciele. „Výzvou na stavbe je pre nás cyklomost, ktorý bude jej Výzvou na stavbe je pre nás cyklomost, ktorý bude jej 
nosným objektom, nosným objektom, 305 dní 305 dní na realizáciu je odvážny termín a my urobíme všetko na realizáciu je odvážny termín a my urobíme všetko 
pre to, aby sme ho stihli a možno aj skrátili,“pre to, aby sme ho stihli a možno aj skrátili,“ povedal Ján Michel, oblastný riaditeľ  povedal Ján Michel, oblastný riaditeľ 
spoločnosti STRABAG pre oblasť Žilina. Práve tento úsek bude napojený na už spoločnosti STRABAG pre oblasť Žilina. Práve tento úsek bude napojený na už 
zrealizovaný 6. úsek medzi Púchovom a Nosickou priehradou. zrealizovaný 6. úsek medzi Púchovom a Nosickou priehradou. 

Cyklotrasa prepojí dva kraje, slúžiť bude na cestu do práce i do školyCyklotrasa prepojí dva kraje, slúžiť bude na cestu do práce i do školy
Siedmy úsek Vážskej cyklomagistrály Siedmy úsek Vážskej cyklomagistrály prepojí mesto Považská Bystrica  prepojí mesto Považská Bystrica  

s jeho mestskými časťami a priemyselnými zónami, smeruje cez s jeho mestskými časťami a priemyselnými zónami, smeruje cez 
katastrálne územie obce Plevník-Drienové až k hranici so Žilinským katastrálne územie obce Plevník-Drienové až k hranici so Žilinským 
samosprávnym krajomsamosprávnym krajom. . „Verím, že táto cyklotrasa bude využívaná obyvateľmi „Verím, že táto cyklotrasa bude využívaná obyvateľmi 
priľahlých obcí na dochádzanie za prácou, ale aj žiakmi našich stredných škôl priľahlých obcí na dochádzanie za prácou, ale aj žiakmi našich stredných škôl 
zo stredoškolského kampusu na cestu do školy,“zo stredoškolského kampusu na cestu do školy,“ povedal predseda TSK Jaroslav  povedal predseda TSK Jaroslav 
Baška. Celková dĺžka úseku je Baška. Celková dĺžka úseku je 10,4 km10,4 km a aj na jeho vybudovanie získal  a aj na jeho vybudovanie získal 
Trenčiansky samosprávny kraj Trenčiansky samosprávny kraj financie z Integrovaného regionálneho financie z Integrovaného regionálneho 
operačného programuoperačného programu. . „Vysúťažená cena je „Vysúťažená cena je 3,6 mil. eur s DPH3,6 mil. eur s DPH a výstavba  a výstavba 
tohto úseku by mala trvať tohto úseku by mala trvať 143 dní,143 dní,““ doplnil župan. Stavbu bude realizovať  doplnil župan. Stavbu bude realizovať 
spoločnosť STRABAG, s. r. o.spoločnosť STRABAG, s. r. o.. . „Šírka cyklotrasy je 3 metre, povrch bude na 90% „Šírka cyklotrasy je 3 metre, povrch bude na 90% 
asfaltový. Jediné obmedzenie, ktoré čaká motoristov na tejto stavbe, bude na ceste asfaltový. Jediné obmedzenie, ktoré čaká motoristov na tejto stavbe, bude na ceste 
II/507, kde budeme technológiou odkopu realizovať tunel. Trvať bude maximálne II/507, kde budeme technológiou odkopu realizovať tunel. Trvať bude maximálne 
jeden mesiac,“jeden mesiac,“ informoval Ján Michel, oblastný riaditeľ spoločnosti STRABAG.  informoval Ján Michel, oblastný riaditeľ spoločnosti STRABAG. 
Zaujímavosťou cyklotrasy bude Zaujímavosťou cyklotrasy bude 100 m dlhá oceľová lávka100 m dlhá oceľová lávka, ktorá zabezpečí , ktorá zabezpečí 
napojenie cyklotrasy na Orlovský most a napojenie cyklotrasy na Orlovský most a 31 metrov dlhý podchod31 metrov dlhý podchod pod cestou  pod cestou 
II/507. Úsek je vedený v intraviláne a extraviláne katastrálnych území Považská II/507. Úsek je vedený v intraviláne a extraviláne katastrálnych území Považská 
Bystrica, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie a Plevník-Bystrica, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie a Plevník-
Drienové. Drienové. „Je to veľmi pozitívne pre naše mesto a zároveň je to aj veľká výzva, aby „Je to veľmi pozitívne pre naše mesto a zároveň je to aj veľká výzva, aby 
sme začali budovať cyklotrasy a dokázali sa na Vážsku cyklomagistrálu pripojiť,“sme začali budovať cyklotrasy a dokázali sa na Vážsku cyklomagistrálu pripojiť,“  
povedal primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas.       povedal primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas.       - Lenka Kukučková -- Lenka Kukučková -

Stavebné povolenie má župa už aj na ďalší úsekStavebné povolenie má župa už aj na ďalší úsek
Štvrtý úsek Vážskej cyklomagistrály - Štvrtý úsek Vážskej cyklomagistrály - Nemšová – Dubnica nad Váhom – Nemšová – Dubnica nad Váhom – 

LadceLadce, na ktorý župa získala stavebné povolenie, bude , na ktorý župa získala stavebné povolenie, bude dlhý 15,2 kmdlhý 15,2 km a povedie  a povedie 
cez katastrálne územia Nemšovej, Dubnice nad Váhom, Prejty, Klobušíc, Ilavy, cez katastrálne územia Nemšovej, Dubnice nad Váhom, Prejty, Klobušíc, Ilavy, 
Košece a Ladiec. Košece a Ladiec. „Na úseku bude „Na úseku bude viacero oporných múrovviacero oporných múrov zasadených do  zasadených do 
päty kanálovej hrádze, súčasťou cyklotrasy bude tiež päty kanálovej hrádze, súčasťou cyklotrasy bude tiež odpočívadloodpočívadlo umiestnené  umiestnené 
na okraji Prejtských jazier. V prípade vyhlásenia výzvy a alokovania finančných na okraji Prejtských jazier. V prípade vyhlásenia výzvy a alokovania finančných 
zdrojov na rozvoj cyklodopravy podá župa žiadosť o nenávratný finančný zdrojov na rozvoj cyklodopravy podá župa žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok z európskych štrukturálnych fondov a vyhlási verejné obstarávanie  príspevok z európskych štrukturálnych fondov a vyhlási verejné obstarávanie  
na zhotoviteľa stavby,“na zhotoviteľa stavby,“ priblížil cyklokoordinátor TSK Ondrej Repka. priblížil cyklokoordinátor TSK Ondrej Repka.  

- Matej Plánek -- Matej Plánek -

Spojená škola v Púchove sa rozrastie o odborné pracoviská 
Na prístavbu moderných školských dielní  Na prístavbu moderných školských dielní  

a nákup prístrojového vybavenia využije Tren-a nákup prístrojového vybavenia využije Tren-
čianska župa finančné prostriedky z eurofondov. čianska župa finančné prostriedky z eurofondov. 
Študentom školy by mali byť nové odborné učeb-Študentom školy by mali byť nové odborné učeb-
ne k dispozícii už začiatkom budúceho školského ne k dispozícii už začiatkom budúceho školského 
roka.roka.

Samotná prístavba bude halový objekt s oceľo-Samotná prístavba bude halový objekt s oceľo-
vou nosnou skeletovou konštrukciou s rozmermi vou nosnou skeletovou konštrukciou s rozmermi 
25,76 x 21,34 m, jej 25,76 x 21,34 m, jej výstavba bude stáť približ-výstavba bude stáť približ-
ne milión eur. Ďalší miliónne milión eur. Ďalší milión pôjde na materiál- pôjde na materiál-
no-technické vybavenie odborných učební  no-technické vybavenie odborných učební  
a dielní. a dielní. „Tento projekt je len jedným dielom zo skla-„Tento projekt je len jedným dielom zo skla-
dačky väčšieho projektu nazvaného dačky väčšieho projektu nazvaného EDUTECHEDUTECH, , 
ktorý pripravujeme spoločne s Trenčianskou univer-ktorý pripravujeme spoločne s Trenčianskou univer-
zitou A. Dubčeka v Trenčíne a ďalšími partnermi.  zitou A. Dubčeka v Trenčíne a ďalšími partnermi.  
V rámci neho bude kompletne zmodernizovaný V rámci neho bude kompletne zmodernizovaný 
areál na Kolonke. Postupne vybudujeme nové stav-areál na Kolonke. Postupne vybudujeme nové stav-
by, ako parkovisko, multifunkčné ihrisko, telocvičňu by, ako parkovisko, multifunkčné ihrisko, telocvičňu 
či zrekonštruujeme Fakultu priemyselných techno-či zrekonštruujeme Fakultu priemyselných techno-

lógií a jednotlivé bloky Spojenej školy v Púchove. Ide lógií a jednotlivé bloky Spojenej školy v Púchove. Ide 
o jedinečný projekt nielen v rámci kraja, ale aj na o jedinečný projekt nielen v rámci kraja, ale aj na 
Slovensku, vďaka ktorému tu vznikne Slovensku, vďaka ktorému tu vznikne veľký stre-veľký stre-
doškolsko-vysokoškolský kampus,doškolsko-vysokoškolský kampus,““ povedal   povedal  
Jaroslav Baška. Jaroslav Baška. „Sme veľmi radi, že sa začína  „Sme veľmi radi, že sa začína  
s výstavbou dielní. Pre školu je to dlho očakávaná s výstavbou dielní. Pre školu je to dlho očakávaná 
udalosť a veľká česť. Tešíme sa na udalosť a veľká česť. Tešíme sa na moderné gumá-moderné gumá-
renské dielne, robotické pracovisko, počítačo-renské dielne, robotické pracovisko, počítačo-
vú učebňuvú učebňu, ale aj na dielňu pre strojársky výcvik,“ , ale aj na dielňu pre strojársky výcvik,“ 
doplnila riaditeľka školy Lenka Jancíková.doplnila riaditeľka školy Lenka Jancíková.

Viac ako 100 študentovViac ako 100 študentov Spojenej školy  Spojenej školy 
Púchov je zapojených Púchov je zapojených v systéme duálneho v systéme duálneho 
vzdelávania, vzdelávania, vďaka čomu získavajú praktické vďaka čomu získavajú praktické 
skúsenosti priamo u zamestnávateľov. skúsenosti priamo u zamestnávateľov. „Trenčian-„Trenčian-
ska župa dlhodobo podporuje duálne vzdelávanie, ska župa dlhodobo podporuje duálne vzdelávanie, 
čo ako zamestnávateľ v kraji vnímame veľmi pozi-čo ako zamestnávateľ v kraji vnímame veľmi pozi-
tívne. Nové dielne budú prospešnou investíciou tívne. Nové dielne budú prospešnou investíciou 
pre región. Kvalitné technické vybavenie a záze-pre región. Kvalitné technické vybavenie a záze-
mie má vplyv na lepšiu pripravenosť študentov. mie má vplyv na lepšiu pripravenosť študentov. 

Školu podporujeme, jej absolventom vieme ponúknuť  Školu podporujeme, jej absolventom vieme ponúknuť  
zaujímavé možnosti,“zaujímavé možnosti,“ povedal Ladislav Rosina,   povedal Ladislav Rosina,  
konateľ a riaditeľ závodu Nákladné pneumatiky konateľ a riaditeľ závodu Nákladné pneumatiky 
Continental.                                             Continental.                                             - Matej Plánek -- Matej Plánek -
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V piatok 17. februára sa na Strednej V piatok 17. februára sa na Strednej 
odbornej škole obchodu a služieb odbornej škole obchodu a služieb 
v Púchove konal Deň otvorených v Púchove konal Deň otvorených 
dverí v duchu fašiangov a plesovej dverí v duchu fašiangov a plesovej 
sezóny. Na pôde našej školy sme sezóny. Na pôde našej školy sme 
privítali hlavne žiakov zo základ-privítali hlavne žiakov zo základ-
ných škôl i so svojimi rodičmi, ktorí ných škôl i so svojimi rodičmi, ktorí 
majú záujem študovať na našej škole  majú záujem študovať na našej škole  
v školskom roku 2023/2024, a to  v školskom roku 2023/2024, a to  
v študijných odboroch (ukončených v študijných odboroch (ukončených 
maturitnou skúškou) - hotelová maturitnou skúškou) - hotelová 
akadémia (5-ročné štúdium), kozme-akadémia (5-ročné štúdium), kozme-
tik, obchodný pracovník, obchod  tik, obchodný pracovník, obchod  
a podnikanie so zameraním na a podnikanie so zameraním na 
cestovný ruch (4-ročné štúdium)  cestovný ruch (4-ročné štúdium)  
a učebných odboroch (3-ročné a učebných odboroch (3-ročné 
ukončené výučným listom) – kuchár, ukončené výučným listom) – kuchár, 
hostinský, kaderník, cukrár a čašník, hostinský, kaderník, cukrár a čašník, 
servírka. Absolventi učebných odbo-servírka. Absolventi učebných odbo-
rov môžu pokračovať v nadstav-rov môžu pokračovať v nadstav-
bovom štúdiu (2-ročné ukončené bovom štúdiu (2-ročné ukončené 
maturitnou skúškou) v odboroch maturitnou skúškou) v odboroch 
spoločné stravovanie a vlasová spoločné stravovanie a vlasová 

kozmetika. kozmetika. 
Priateľskú atmosféru Dňa otvo-Priateľskú atmosféru Dňa otvo-

rených dverí SOŠOS sprevádzala rených dverí SOŠOS sprevádzala 
zmes vôní, chutí, hudby, farieb, ale zmes vôní, chutí, hudby, farieb, ale 
i explózia emócií radosti sršiaca  i explózia emócií radosti sršiaca  
z usmiatych tvárí hostiteľov i hostí. z usmiatych tvárí hostiteľov i hostí. 
Vôňa grilovaných klobás šíriaca sa  Vôňa grilovaných klobás šíriaca sa  
z altánku v areáli školy dráždila z altánku v areáli školy dráždila 
čuchové bunky, otvorila chuťo-čuchové bunky, otvorila chuťo-
vé poháriky. Hneď po vkročení vé poháriky. Hneď po vkročení 
do dverí školy si prišli na svoje oči  do dverí školy si prišli na svoje oči  
i uši. Návštevníci si mohli pozrieť i uši. Návštevníci si mohli pozrieť 
manekýnky, ktoré predviedli nielen manekýnky, ktoré predviedli nielen 
krásne šaty a spoločenské účesy, krásne šaty a spoločenské účesy, 
ale i nápadité masky podpore-ale i nápadité masky podpore-
né dekoratívnym líčením našich né dekoratívnym líčením našich 
budúcich kozmetičiek. Už tradič-budúcich kozmetičiek. Už tradič-
ne sú naše dni otvorených dverí ne sú naše dni otvorených dverí 
stretnutiami bývalých pedagógov, stretnutiami bývalých pedagógov, 
študentov i zaujímavých hostí,  študentov i zaujímavých hostí,  
a tí sa mohli porozprávať a zaspo-a tí sa mohli porozprávať a zaspo-
mínať si pri miešaných nápojoch mínať si pri miešaných nápojoch 
budúcich barmanov, ale i fašiango-budúcich barmanov, ale i fašiango-

SOŠ obchodu a služieb – voľba zážitkového vzdelávania

V dňoch 8. až 10. februára 2023 sa siedmaci zo V dňoch 8. až 10. februára 2023 sa siedmaci zo 
ZŠ s MŠ sv. Margity zúčastnili duchovnej obnovy  ZŠ s MŠ sv. Margity zúčastnili duchovnej obnovy  
v krásnej zasneženej obci na Kysuciach, v Oščad-v krásnej zasneženej obci na Kysuciach, v Oščad-
nici, v príjemnom prostredí uprostred prírody  nici, v príjemnom prostredí uprostred prírody  
v chate Kamilka. Bohatý program, ktorý si pre v chate Kamilka. Bohatý program, ktorý si pre 
deti pripravil pán kaplán Ivan Belko spolu s tried-deti pripravil pán kaplán Ivan Belko spolu s tried-
nou učiteľkou Luciou Sivákovou a pani učiteľkou nou učiteľkou Luciou Sivákovou a pani učiteľkou 
Miroslavou Gabčovou, bol plný zábavy, rôznych Miroslavou Gabčovou, bol plný zábavy, rôznych 
aktivít, ale predovšetkým duchovného bohat-aktivít, ale predovšetkým duchovného bohat-
stva. Hlavnými bodmi programu boli sväté omše, stva. Hlavnými bodmi programu boli sväté omše, 
adorácia, prednáška na tému priateľstvo medzi adorácia, prednáška na tému priateľstvo medzi 
ľuďmi a priateľstvo s Bohom, a tiež prednáška  ľuďmi a priateľstvo s Bohom, a tiež prednáška  
o tajomstvách sv. omše. Popri tom bol program o tajomstvách sv. omše. Popri tom bol program 
doplnený športovými aktivitami, prechádzkou  doplnený športovými aktivitami, prechádzkou  
v zasneženej prírode na Veľkej Rači, súťažami v zasneženej prírode na Veľkej Rači, súťažami 
alebo inými zábavnými aktivitami. Veľmi dôležité alebo inými zábavnými aktivitami. Veľmi dôležité 
však bolo tiež posilnenie kolektívu prostredníc-však bolo tiež posilnenie kolektívu prostredníc-
tvom rozhovorov vo voľnom čase. tvom rozhovorov vo voľnom čase. 

Mladí ľudia sú našou budúcnosťou a veríme, Mladí ľudia sú našou budúcnosťou a veríme, 
že aj našou nádejou. Aj vďaka duchovnej obno-že aj našou nádejou. Aj vďaka duchovnej obno-
ve môžu títo mladí ľudia rásť vo viere, ale aj po ve môžu títo mladí ľudia rásť vo viere, ale aj po 
ľudskej stránke sa z nich môžu stávať stále lepší ľudskej stránke sa z nich môžu stávať stále lepší 
ľudia. Súčasný svet skutočne potrebuje ľudí  ľudia. Súčasný svet skutočne potrebuje ľudí  
s dobrým a láskavým srdcom. s dobrým a láskavým srdcom. 

Ivan Belko, kaplánIvan Belko, kaplán

Mladí ľudia – naša budúcnosť a nádej

Burza práceBurza práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica organizuje dňa 9.3.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica organizuje dňa 9.3.2023 
Burzu práce spojenú s prezentáciou zamestnávateľov z okresu Považská Burzu práce spojenú s prezentáciou zamestnávateľov z okresu Považská 
Bystrica a Púchov určenú nie len pre uchádzačov o zamestnanie, ale aj širokú Bystrica a Púchov určenú nie len pre uchádzačov o zamestnanie, ale aj širokú 
verejnosť. Cieľom Burzy práce je predstaviť zamestnávateľov z rôznych pracov-verejnosť. Cieľom Burzy práce je predstaviť zamestnávateľov z rôznych pracov-
ných odvetví, záujemcom ponúknuť pracovné príležitosti a vytvoriť priestor ných odvetví, záujemcom ponúknuť pracovné príležitosti a vytvoriť priestor 
pre efektívnu diskusiu. Burzy práce sa okrem zamestnávateľov zúčastnenia pre efektívnu diskusiu. Burzy práce sa okrem zamestnávateľov zúčastnenia 
aj zástupcovia Sociálnej poisťovne, ktorí zúčastneným poskytnú informácie  aj zástupcovia Sociálnej poisťovne, ktorí zúčastneným poskytnú informácie  
k najčastejšie žiadaným informáciám (starobné dôchodky, EPN...). Okrem tých-k najčastejšie žiadaným informáciám (starobné dôchodky, EPN...). Okrem tých-
to informácií budú na burze poskytnuté poradenstvá o vzdelávacích kurzoch, to informácií budú na burze poskytnuté poradenstvá o vzdelávacích kurzoch, 
príspevkoch sprostredkovaných úradom práce a tiež ohľadom pracovných príspevkoch sprostredkovaných úradom práce a tiež ohľadom pracovných 
ponúk v členských štátoch Európskej únie. ponúk v členských štátoch Európskej únie. 
Burza práce sa bude konať 9.3.2023 v priestoroch Strednej odbornej Burza práce sa bude konať 9.3.2023 v priestoroch Strednej odbornej 
školy strojníckej v Považskej Bystrici na ulici Športovcov 341/2, v čase od školy strojníckej v Považskej Bystrici na ulici Športovcov 341/2, v čase od 
9:00 do 14:00. 9:00 do 14:00. 

vých špecialitách hotela Študent či vých špecialitách hotela Študent či 
študentského hostinca U Fašiangov. študentského hostinca U Fašiangov. 
Zaujímavým doplnkom bola i ochut-Zaujímavým doplnkom bola i ochut-
návka jedál nášho bývalého žiaka, návka jedál nášho bývalého žiaka, 
kuchára Maroša Fialku z reštaurácie kuchára Maroša Fialku z reštaurácie 
Pri lipe v Dohňanoch, ktorému asis-Pri lipe v Dohňanoch, ktorému asis-
toval náš študent nadstavbového toval náš študent nadstavbového 
štúdia Juraj Jugáš. Pre všetkých, štúdia Juraj Jugáš. Pre všetkých, 
ktorých priviedol do priestorov ktorých priviedol do priestorov 
našej školy vážny záujem alebo len našej školy vážny záujem alebo len 
zvedavosť, pripravili naši študen-zvedavosť, pripravili naši študen-
ti spoločne so svojimi pedagógmi  ti spoločne so svojimi pedagógmi  
a majstrami odborného výcviku a majstrami odborného výcviku 
množstvo zaujímavých expozícií. množstvo zaujímavých expozícií. 
Veľkému záujmu neušla ani učebňa Veľkému záujmu neušla ani učebňa 
cukrárov, kde sa mohli návštevníci cukrárov, kde sa mohli návštevníci 
stretnúť i s porotkyňou televíznej stretnúť i s porotkyňou televíznej 
šou, našou pani majsterkou Joze-šou, našou pani majsterkou Joze-
fínou Zaukolcovou, a pozrieť si pri fínou Zaukolcovou, a pozrieť si pri 
práci našich cukrárov, oceniť ich práci našich cukrárov, oceniť ich 
šikovné ruky a priam umeleckú šikovné ruky a priam umeleckú 
tvorivosť. Študenti ukázali návštev-tvorivosť. Študenti ukázali návštev-
níkom i svoje záujmy o jazyky, šport níkom i svoje záujmy o jazyky, šport 
či výtvarné umenie. Hostia obdivo-či výtvarné umenie. Hostia obdivo-

vali i darčekové balenia v Bufeťá-vali i darčekové balenia v Bufeťá-
čiku či krásne slávnostné tabule. čiku či krásne slávnostné tabule. 
Svoju prácu prezentovali študenti Svoju prácu prezentovali študenti 
všetkých odborov a naozaj si dali všetkých odborov a naozaj si dali 
záležať, s hrdosťou ukázali to, čo záležať, s hrdosťou ukázali to, čo 
vedia a čo aj úspešne dokazujú  vedia a čo aj úspešne dokazujú  
v rôznych súťažiach. Tešíme sa záuj-v rôznych súťažiach. Tešíme sa záuj-
mu o prezentáciu a podporu zo mu o prezentáciu a podporu zo 
strany spolupracujúcich zamest-strany spolupracujúcich zamest-
návateľov : reštaurácie Pri  l ipe  návateľov : reštaurácie Pri  l ipe  
v Dohňanoch, Lidl a ÚPSVaR v Považ-v Dohňanoch, Lidl a ÚPSVaR v Považ-
skej Bystrici. Veríme, že práve toto je skej Bystrici. Veríme, že práve toto je 
cesta ako ukázať možnú budúcnosť cesta ako ukázať možnú budúcnosť 
našim absolventom a záujemcom  našim absolventom a záujemcom  
o štúdium na našej škole.o štúdium na našej škole.

Chceme sa touto cestou poďakovať Chceme sa touto cestou poďakovať 
všetkým návštevníkom, ktorí svojou všetkým návštevníkom, ktorí svojou 
prítomnosťou prispeli k úspechu prítomnosťou prispeli k úspechu 
tohtoročného dňa otvorených dverí. tohtoročného dňa otvorených dverí. 
Pripravili sme ho pre nich, a preto Pripravili sme ho pre nich, a preto 
nás veľmi teší, ak domov odchádzali nás veľmi teší, ak domov odchádzali 
spokojní a plní zážitkov.spokojní a plní zážitkov.

Adriana Pavlacová Adriana Pavlacová 



programprogram1212

DIVADLO
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Streda 1.3., 8.3.,15.3., 22.3., 29.3  tanečná sála   18.30 h 
Pondelok  6.3., 13.3., 20.3., 27.3.   tanečná sála   18.30 h
1 vstup 4 €. Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk 

JOGA 
Streda 8.3.,15.3., 22.3., 29.3. tanečná sála 9.30 h 
Utorok 7.3.,14.3., 21.3., 28.3. 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 8.3.,15.3., 22.3., 29.3. 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 9.3., 23.3., 30.3.  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 14.3. a 21.3. 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.

SYLVIA MILÁČIK 
Štvrtok 2.3.  veľká sála  19.00 h 
Romantická komédia s pesničkami, v ktorej nič nie je také, ako to navonok vyze-
rá. Účinkujú: Natália PUKLUŠOVÁ,Vlado ČERNÝ,Anna ŠIŠKOVÁ, Marián LABUDA.
Mládeži do 15 rokov nevhodné. Vstupné 19 €, predaj vstupeniek v pokladni kina 
a na www.kultura.puchov.sk

MDŽ V DIVADLE - MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI
Streda 8.3.  veľká sála   18.00 h 
MDŽ V DIVADLE v Púchove pod záštitou primátorky mesta. Koncert MOŠTEN-
SKÍ PAJTÁŠI. Kvietok pri vstupe pre VÁS od nás. Vstupné 5 €. Predaj vstupeniek  
v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk

PRVKY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SÍDELNOM PROSTREDÍ AKO 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ADAPTÁCIA NA ZMENY 
KLÍMY 
Streda 8.3.   vestibul  8.00 - 20.00 h 
Výstava. Zelená infraštruktúra môže poskytnúť alternatívu k štandardným si-
vým riešeniam alebo ich môže dopĺňať. Výstavu odborne a graficky spracovali 
pracovníci Slovenskej  agentúry životného prostredia. Výstava bude trvať  do 
27.8.2023, vstup voľný.

POD PERINOU, NA PERINE A MOŽNO JE TO CELKOM INÉ 
Nedeľa 19.3.  budova SOV na Námestí slobody   15.00 h   PREMIÉRA
Nedeľa 26.3.  budova SOV na Námestí slobody   15.00 h   REPRÍZA
Bábkarsky súbor D121 Vás srdečne pozýva na premiéru a reprízu rozprávky. 
Vstupné 5 €, kapacita obmedzená. Info aj na osobitnom plagáte.

ČAJ PRE SENIOROV 
Streda  22.3.  veľká sála  15.00-18.00 h
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primá-
torky mesta. Úvod spestria žiaci ZŠ J.A. Komenského Púchov. Do tanca a na po-
čúvanie hrá HS KORAL. Každý si odnesie pamiatku v podobe ihneď vytlačenej 
FOTKY z fotokútiku. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 6.3. v pokladni kina 
od 16.30 h.

KINO
ANT – MAN A WASP: QUANTUMANIA
Streda 1.3. 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 €..

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERÁCIA
Piatok 3.3. 17:30 h Nedeľa 5.3. 15:30 h 
Milovaná klasika o priateľstve malého chlapca a veľkého bieleho psa prichádza 
do kín v novom spracovaní. MP od 12 rokov – Forumfilm – 96 min. – rodinný – 
ČD – FR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

MAGIC MIKE: Posledný tanec
Piatok 3.3. 19:45 h Streda 8.3. 19:45 h – MDŽ (zvýhodnené vstupné)
Mike Lane sa po dlhšej prestávke opäť dostáva na scénu, potom, čo mu nevy-
šiel obchod a bral malé kšefty ako barman. Mike teraz mieri do Londýna spolu  
s prominentnou spoločníčkou, ktorá ho zlákala ponukou, aká sa neodmieta. MP 

od 15 rokov – Continentalfilm – 100 min. – komédia – hudobný – muzikál – ti-
tulky – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 
Na MDŽ – zvýhodnené vstupné 9 €. (vstup len vo dvojici).

INVALID
Nedeľa 5.3. 17:30 h 
Divoké 90. roky. Šuštiakové súpravy, pestrofarebné saká, veľké magnetofóny, 
videoprehrávače, gýčová dancefloor hudba, videopožičovne na každom kroku, 
nové spoločenské pomery, záplava rôznych podvodníčkov, začínajúci organi-
zovaný zločin a s ním spojené násilie a korupcia. MP od 15 rokov – Cinemart 
– čierna komédia – OV – SR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP, vstupné 5 €.

KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁRA 
Pondelok 6.3. 17:30 h  
Správa o chladnokrvnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018 otriasla (nielen) celým Sloven-
skom. Prečo museli zomrieť? Zložité a v mnohých ohľadoch šokujúce pozadie 
skutočného príbehu odkrýva koprodukčný dokumentárny film. MP od 12 rokov 
– Bontonfilm – 102 min. – dokument - ST – ČR – DA – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

MÚMIE
Piatok 10.3. 17:30 h  
Zábavné dobrodružstvá troch egyptských múmií, ktoré žijú v podzemnom taj-
nom meste ukrytom v starovekom Egypte. MP – Continentalfilm – 100 min. – 
animovaný – rodinný – SD – ŠP. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP, vstupné 5 €.

VRESKOT 6
Piatok 10.3. 19:45 h  
MP od 15 rokov – Forumfilm – 120 min. – horor – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ÚŽASNÝ MAURIC 
Nedeľa 12.3. 15:30 h Piatok 17.3. 17:30 h  
MP – Bontonfilm – 93 min. – animovaný – rodinný – komédia – SD – VB – DE. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

VILLA LUCIA
Nedeľa 12.3. 17:30 h Pondelok 13.3. 17:30 h  
MP od 12 rokov – Bontonfilm – 112 min. – komédia – OV – SR. Vstupné 6 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.. 

ZATMENIE
Pondelok 13.3. 19:45 h  
MP od 15 rokov – Continentalfilm – 85 min. – komédia – thriller – OV. Vstupné 6 €.  
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ŽUPNÝ DOM
DOSKY: Lovec plastov Zero Waste    
sobota 4.3.2023 o 17:00 h, OZ PODIVNÝ BARÓN
Obľúbený čert Kolofón je späť! Tentoraz sa predstaví Bábkové divadlo Mor-
gonrock pod vedením Petra Gärtnera v ekologickej bábkarskej show Lovec 
plastov Zero Waste. Vstupné 3 €/dieta.

VÝTVARNÝ ATELIÉR 
nedele 5.3., 12.3., 19.3. a 26.3. 2023 16:00 - 19:00 h, OZ POTVORA
Ateliéry budú na seba nadväzujúce: 5.3. zátišie, 12.3. kresliarske kombinácie, 
19.3. maľba akrylom a 26.3. maľba akrylom na rôzne maliarske podklady. 
Ďalšie ateliéry pokračujú v apríly. Podkrovie Župného domu. Vstupné: 18 €/1 
ateliér, 60 €/4 ateliéry.

TVORIVÁ DIELŇA: PRÍRODNÝ JARNÝ VENIEC 
utorok 7.3. 2023 o 17:00 h, OZ PODIVNÝ BARÓN
Dielňou vás bude sprevádzať Hela Pela, ktorá sa venuje výrobou prírodných 
aranžmánom. Čitáreň Župného domu. Vstupné: 23€ (3 hodinová dielňa vrátane 
materiálu).

HERNÝ VEČER   
piatok 10.3. 2023 18:00 h, OZ Mŕtva kosť 
Podkrovie Župného domu. Vstupné: 1€

ODBORNÉ ŠKOLENIE: AKO DOBRE OZVUČIŤ KONCERT?  
sobota 11.3.2023 o 10:00 - 17:00 h, 
Školením nás bude sprevádzať náš dlhoročný zvukový technik Rudolf Kořínek. 
Podkrovie Župného domu. Vstupné 10€/Neziskový sektor a príspevkové orga-
nizácie majú 6 hodinové školenie zdarma

CVČ VČIELKA 
Koncert rapera LilDie
10.3.2023 o 19.30 h v Klube mladých

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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ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

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

Plesať = radovať sa, jasať, tešiť sa

Minulý rok sme si sľúbili úspech, tento rok sme ho dosiahli

A my sme plesali – radovali sa z prítomnosti priateľov, jasali nad krásou elegantných A my sme plesali – radovali sa z prítomnosti priateľov, jasali nad krásou elegantných 
dám, tešili sa z tombolových výhier. Vznášanie sa parketom striedala hlasitá zábava dám, tešili sa z tombolových výhier. Vznášanie sa parketom striedala hlasitá zábava 
pri stoloch, tóny ľudovej hudby boli preložené najväčšími hitmi svojej doby. Parket pri stoloch, tóny ľudovej hudby boli preložené najväčšími hitmi svojej doby. Parket 
zostal prázdny len na chvíľu, to kým sme dobíjali energiu naozaj vynikajúcim menu. zostal prázdny len na chvíľu, to kým sme dobíjali energiu naozaj vynikajúcim menu. 

Plesy a bály zjemňovali mravy – píše sa v jednom článku. A naozaj, akoby boli všetci Plesy a bály zjemňovali mravy – píše sa v jednom článku. A naozaj, akoby boli všetci 
noblesnejší, príjemnejší, pozitívnejší. Tak nás dokázala ovplyvniť atmosféra 28. plesu noblesnejší, príjemnejší, pozitívnejší. Tak nás dokázala ovplyvniť atmosféra 28. plesu 
Gymnázia v Púchove. Poskytol nám príležitosť vydýchnuť si od pracovných povin-Gymnázia v Púchove. Poskytol nám príležitosť vydýchnuť si od pracovných povin-
ností, zabaviť sa s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny. Dokázal spojiť staré priateľstvá na ností, zabaviť sa s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny. Dokázal spojiť staré priateľstvá na 
stretnutí po rokoch a utužiť tie súčasné, aby pretrvali a spoločne pretancovali ďalšie stretnutí po rokoch a utužiť tie súčasné, aby pretrvali a spoločne pretancovali ďalšie 
ročníky. ročníky. 

Naplňme esenciou zjemnených mravov každodennosť! Nemusíme čakať, kým nám Naplňme esenciou zjemnených mravov každodennosť! Nemusíme čakať, kým nám 
ju o dva roky znovu pripomenie ples.ju o dva roky znovu pripomenie ples.

 p.uč. Hanáková p.uč. Hanáková

FIRST® LEGO® League Challenge je jednou  FIRST® LEGO® League Challenge je jednou  
z troch kategórií FIRST LEGO League a je medzi-z troch kategórií FIRST LEGO League a je medzi-
národnou technologickou súťažou pre študentov národnou technologickou súťažou pre študentov 
vo veku od 9 do 16 rokov. FIRST LEGO League ich vo veku od 9 do 16 rokov. FIRST LEGO League ich 
vyzýva, aby mysleli ako vedci a technici. Úlohou vyzýva, aby mysleli ako vedci a technici. Úlohou 
študentov je navrhnúť, skonštruovať a programo-študentov je navrhnúť, skonštruovať a programo-
vať vlastného robota, s ktorým potom vykonávajú vať vlastného robota, s ktorým potom vykonávajú 
rôzne misie v súťaži robotov. Zároveň tímy pracu-rôzne misie v súťaži robotov. Zároveň tímy pracu-
jú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné jú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné 
preskúmať a vyriešiť problém z praxe.preskúmať a vyriešiť problém z praxe.

Tímy sa stretnú na turnaji, kde spolu s osta-Tímy sa stretnú na turnaji, kde spolu s osta-
tnými súťažia v Robot Game a pred porotou tnými súťažia v Robot Game a pred porotou 
prezentujú konštrukciu a programovanie svojho prezentujú konštrukciu a programovanie svojho 
robota a riešenia svojich inovačných projektov. robota a riešenia svojich inovačných projektov. 
Pri konštrukcii a programovaní robota náš tím Pri konštrukcii a programovaní robota náš tím 
zužitkoval skúsenosti z minulého roka a v kategó-zužitkoval skúsenosti z minulého roka a v kategó-
rii Návrh robota získal 1. miesto. Darilo sa nám aj rii Návrh robota získal 1. miesto. Darilo sa nám aj 
počas súťaže v Robot Game, kde sme sa dostali počas súťaže v Robot Game, kde sme sa dostali 
medzi najlepšie 4 tímy. Zo semifinále postúpili medzi najlepšie 4 tímy. Zo semifinále postúpili 
dva tímy do finále a víťaz finále potom do národ-dva tímy do finále a víťaz finále potom do národ-
ného finále.ného finále.

Témou ročníka 2022/23 bola SUPERPOWERED. Témou ročníka 2022/23 bola SUPERPOWERED. 
V rámci inovačného projektu sa náš tím zameral V rámci inovačného projektu sa náš tím zameral 
na lepšiu energetickú budúcnosť v domácnosti. na lepšiu energetickú budúcnosť v domácnosti. 
Študenti postavili lego domček, ktorý obsaho-Študenti postavili lego domček, ktorý obsaho-
val micro:bity slúžiace na ovládanie osvetlenia  val micro:bity slúžiace na ovládanie osvetlenia  
a klimatizácie v domácnosti.a klimatizácie v domácnosti.

Samozrejme, že všetci sa tešíme z tohtoročného Samozrejme, že všetci sa tešíme z tohtoročného 
úspechu. Ale ja verím, že súťaž prináša študentom úspechu. Ale ja verím, že súťaž prináša študentom 
aj iné benefity – zábavu, tímovú prácu, inovatív-aj iné benefity – zábavu, tímovú prácu, inovatív-
nosť a objavovanie.nosť a objavovanie.

p. uč. Zbínováp. uč. Zbínová
Súhlasíme s pani učiteľkou Zbínovou. Zapojili Súhlasíme s pani učiteľkou Zbínovou. Zapojili 

sme sa, aby sme si rozšírili programátorské sme sa, aby sme si rozšírili programátorské 
zručnosti a logické myslenie, pripísali si body zručnosti a logické myslenie, pripísali si body 
do tabuľky úspešnosti (v súťaži o Študenta roka, do tabuľky úspešnosti (v súťaži o Študenta roka, 

pozn. red.) a aj kredity, ktoré nám pomôžu dostať pozn. red.) a aj kredity, ktoré nám pomôžu dostať 
sa na vysnívanú školu. Z minulého roka sme boli sa na vysnívanú školu. Z minulého roka sme boli 
dostatočne motivovaní – hoci sa nám až tak dostatočne motivovaní – hoci sa nám až tak 
nedarilo.nedarilo.

Už vtedy vznikali nápady, ako byť o rok lepší,  Už vtedy vznikali nápady, ako byť o rok lepší,  
a na prezentácii ročníkových projektov v kvarte a na prezentácii ročníkových projektov v kvarte 
sme pred našimi rodičmi vyslovili záväzok, že  sme pred našimi rodičmi vyslovili záväzok, že  
o rok prinesieme nejakú cenu. Samotná aktívna o rok prinesieme nejakú cenu. Samotná aktívna 
práca na projekte trvala asi päť mesiacov.práca na projekte trvala asi päť mesiacov.

Najväčšiu nástrahu predstavovala nepresnosť Najväčšiu nástrahu predstavovala nepresnosť 
robota a vonkajšie okolnosti počas súťaže – aj len robota a vonkajšie okolnosti počas súťaže – aj len 
obyčajný prach v priestore. Čas bol tiež miernym obyčajný prach v priestore. Čas bol tiež miernym 
nepriateľom a sem-tam sa počas prípravy stalo, nepriateľom a sem-tam sa počas prípravy stalo, 
že za viacerými pokrokmi prišiel náhle problém. že za viacerými pokrokmi prišiel náhle problém. 
Niekedy sme pri jeho riešení skočili z blata do Niekedy sme pri jeho riešení skočili z blata do 
kaluže, ale tímovo sme zvládli všetky prekážky. kaluže, ale tímovo sme zvládli všetky prekážky. 
Samostatnou kategóriou nástrah boli študenti, Samostatnou kategóriou nástrah boli študenti, 
ktorým počas našej neprítomnosti robot ,,podával ktorým počas našej neprítomnosti robot ,,podával 
ruky“ a občas sme ho našli v inom stave, ako keď ruky“ a občas sme ho našli v inom stave, ako keď 
sme ho opúšťali.sme ho opúšťali.

Na súťaži sme jednoznačne vynikli v dizajne, čo Na súťaži sme jednoznačne vynikli v dizajne, čo 
porota aj ocenila najlepším miestom. Konkurenciu porota aj ocenila najlepším miestom. Konkurenciu 
sme porazili kompaktnosťou, jednoduchosťou, sme porazili kompaktnosťou, jednoduchosťou, 

polyfunkčnosťou a celkovou estetickosťou.polyfunkčnosťou a celkovou estetickosťou.
Podstatou súťaže je v časovom limite  Podstatou súťaže je v časovom limite  

s robotom splniť čo najviac misií a získať body, s robotom splniť čo najviac misií a získať body, 
napr. za prenesenie batérie z veternej turbíny. napr. za prenesenie batérie z veternej turbíny. 
Porota zohľadňovala zostavenie, programovanie  Porota zohľadňovala zostavenie, programovanie  
a manipuláciu s robotom. Myslíme si však, že sme a manipuláciu s robotom. Myslíme si však, že sme 
ich zaujali aj našou prezentáciou robota.ich zaujali aj našou prezentáciou robota.

Okrem už spomenutých prínosov sme počas Okrem už spomenutých prínosov sme počas 
našej práce zdokonalili viaceré zručnosti, našej práce zdokonalili viaceré zručnosti, 
trénovali spoluprácu, manažment času, trénovali spoluprácu, manažment času, 
budovanie vnútornej motivácie. Naučili sme sa budovanie vnútornej motivácie. Naučili sme sa 
prijímať, že nie všetko musí ísť podľa plánu. Išlo prijímať, že nie všetko musí ísť podľa plánu. Išlo 
naozaj o dlhodobú konzistentnú prácu podobnú naozaj o dlhodobú konzistentnú prácu podobnú 
pracovnému procesu. pracovnému procesu. 

Naše poďakovanie ale patrí najmä pani učiteľke Naše poďakovanie ale patrí najmä pani učiteľke 
Zbínovej, ktorá s nami v škole vydržala často až do Zbínovej, ktorá s nami v škole vydržala často až do 
večerných hodín. večerných hodín. 

Keďže o rok už nebudeme môcť kvôli veku Keďže o rok už nebudeme môcť kvôli veku 
zrejme súťažiť, dúfame, že sa staneme dobrými zrejme súťažiť, dúfame, že sa staneme dobrými 
konzultantmi pre mladších žiakov. Žeby nové konzultantmi pre mladších žiakov. Žeby nové 
predsavzatie?predsavzatie?

Pavol Beňo (konštruktér robota),  Pavol Beňo (konštruktér robota),  
Lukas Andrews (programátor), KvintaLukas Andrews (programátor), Kvinta

Poďakovanie v súvislosti s plesom patrí všetkým hosťom  
a sponzorom, speváckemu zboru Zbor ho!, folklórnej skupine Váh, DJ Jerrymu 
Galánkovi, Púchovskej kultúre a divadelnej reštaurácii p. Pojezdala. Veľká vďaka patrí  
hlavnej organizátorke – p. uč. Martine Bolekovej.
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V rámci iniciatívy #WeRemember – pamätáme a nezabúdame sme aj my prejavili solidaritu fotografiou na 
nádvorí školy s nápismi na dlaniach – pamätáme a nezabúdame. Autor fotografií z nádvoria: Martin Fajner.

Zbor ho!

#WeRemember

Plesový program už tradične doplnil aj špeci-Plesový program už tradične doplnil aj špeci-
álny hosť – gymnaziálny zbor. Chceli sme  álny hosť – gymnaziálny zbor. Chceli sme  
o ňom vedieť niečo viac, preto sme oslovili o ňom vedieť niečo viac, preto sme oslovili 
pani učiteľku Bolekovú. Práve v jej hlave totiž pani učiteľku Bolekovú. Práve v jej hlave totiž 
vznikol nápad vytvoriť toto originálne zosku-vznikol nápad vytvoriť toto originálne zosku-
penie výnimočných hlasov.penie výnimočných hlasov.

Na sociálnej sieti ste k fotografii Zbor ho!  Na sociálnej sieti ste k fotografii Zbor ho!  
z posledného gymnaziálneho plesu uviedli, že ide o z posledného gymnaziálneho plesu uviedli, že ide o 
spevavé teleso a jeho členov spája veľa – hodnoto-spevavé teleso a jeho členov spája veľa – hodnoto-
vé ukotvenie, chuť do jedla, vzťah k púchovskému vé ukotvenie, chuť do jedla, vzťah k púchovskému 
gymnáziu, humor a samozrejme hudba. Mohli by gymnáziu, humor a samozrejme hudba. Mohli by 
ste nám bližšie predstaviť jeho členov a poslanie? ste nám bližšie predstaviť jeho členov a poslanie? 
Kedy, prečo a ako vznikol nápad založiť Zbor ho?Kedy, prečo a ako vznikol nápad založiť Zbor ho?

Niekedy v roku 2009 pán riaditeľ Kubičár navr-Niekedy v roku 2009 pán riaditeľ Kubičár navr-
hol, že by sme mohli obnoviť gymnaziálne plesy, hol, že by sme mohli obnoviť gymnaziálne plesy, 
ktoré si pamätám ešte zo študentských čias. Vtedy ktoré si pamätám ešte zo študentských čias. Vtedy 
mi napadlo, že by bolo fajn,  keby mala naša škola mi napadlo, že by bolo fajn,  keby mala naša škola 
nejaký zbor, aby sme na začiatku mohli zaspie-nejaký zbor, aby sme na začiatku mohli zaspie-
vať aspoň viachlasnú študentskú hymnu. Začala vať aspoň viachlasnú študentskú hymnu. Začala 
som oslovovať ľudí, ktorí radi spievali a mali niečo som oslovovať ľudí, ktorí radi spievali a mali niečo 
spoločné s našou školou. Okolo roku 2010 vznik-spoločné s našou školou. Okolo roku 2010 vznik-
lo obrovské teleso, ktoré malo okolo 30 členov lo obrovské teleso, ktoré malo okolo 30 členov 
a vystúpilo na 20. jubilejnom plese Gymnázia a vystúpilo na 20. jubilejnom plese Gymnázia 
Púchov v roku 2011. Postupne sa počet zreduko-Púchov v roku 2011. Postupne sa počet zreduko-
val na 10.  val na 10.  
Ako vznikol názov? Vieme, že učíte literatúru, no Ako vznikol názov? Vieme, že učíte literatúru, no 
zaujíma nás, či je za tým aj nejaký príbeh.zaujíma nás, či je za tým aj nejaký príbeh.

Žiadny príbeh neexistuje. Iba zvuková ponáška Žiadny príbeh neexistuje. Iba zvuková ponáška 
na dielo od Sama Chalupku, ktoré má v názve istú na dielo od Sama Chalupku, ktoré má v názve istú 
nástojčivosť. nástojčivosť. 
Kto je zbormajster a má v zbore najväčšie slovo?Kto je zbormajster a má v zbore najväčšie slovo?

Môj manžel – Palino Stankovič. Aranžuje nám Môj manžel – Palino Stankovič. Aranžuje nám 
skladby a naše party precvičuje najskôr s každým skladby a naše party precvičuje najskôr s každým 
hlasom zvlášť. hlasom zvlášť. 
Podľa čoho vyberá váš repertoár? Spievate aj nejaké Podľa čoho vyberá váš repertoár? Spievate aj nejaké 
vaše autorské skladby?vaše autorské skladby?

Sú to parafrázy známych hitov, ktoré sám aran-Sú to parafrázy známych hitov, ktoré sám aran-
žuje a prispôsobuje personálnemu obsadeniu. žuje a prispôsobuje personálnemu obsadeniu. 

Jednu skladbu – jazzovú parafrázu  na Gaudeamus Jednu skladbu – jazzovú parafrázu  na Gaudeamus 
Igitur – pre nás urobila  Majka Jašurdová, ktorá Igitur – pre nás urobila  Majka Jašurdová, ktorá 
okrem iného vyštudovala aj hudobnú kompozíciu okrem iného vyštudovala aj hudobnú kompozíciu 
a som šťastná, že si nájde čas zaspievať si s nami a som šťastná, že si nájde čas zaspievať si s nami 
na plesoch.   na plesoch.   
Ako často a kde trénujete?Ako často a kde trénujete?

V hudobnej miestnosti v podkroví gymnázia. V hudobnej miestnosti v podkroví gymnázia. 
Pán riaditeľ nám poskytol priestory a techniku. Pán riaditeľ nám poskytol priestory a techniku. 
Cvičíme tak tri mesiace pred plesom, každý piatok. Cvičíme tak tri mesiace pred plesom, každý piatok. 
Prípadne podľa potreby – ak sa naskytne iná akcia.Prípadne podľa potreby – ak sa naskytne iná akcia.
Je možné dostať sa do vašej ,,spievajúcej skupiny“? Je možné dostať sa do vašej ,,spievajúcej skupiny“? 
Ak áno, ako? Ak áno, ako? 

Samozrejme, stačí mi napísať a preukázať schop-Samozrejme, stačí mi napísať a preukázať schop-
nosť spievať v zbore na mikrofón.  nosť spievať v zbore na mikrofón.  
Počuli sme, že viacerí členovia zboru ovládajú hru na Počuli sme, že viacerí členovia zboru ovládajú hru na 
hudobné nástroje. Prečo ste sa teda rozhodli spievať hudobné nástroje. Prečo ste sa teda rozhodli spievať 

bez nich?bez nich?
Pretože sme mali ambíciu vytvoriť a capella zbor, Pretože sme mali ambíciu vytvoriť a capella zbor, 

ktorý by v podstate tie nástroje suploval. ktorý by v podstate tie nástroje suploval. 
Čo je na spolupráci v zbore pre vás najťažšie? Zažili Čo je na spolupráci v zbore pre vás najťažšie? Zažili 
ste už nejakú spoločnú krízu?ste už nejakú spoločnú krízu?

Spievať v zbore nie je o exhibícii jedného (pokiaľ Spievať v zbore nie je o exhibícii jedného (pokiaľ 
nie je sólista), ale o spoločnom výsledku. Učí to nie je sólista), ale o spoločnom výsledku. Učí to 
aj pokore. Musíme sa navzájom počúvať, treba aj pokore. Musíme sa navzájom počúvať, treba 
sa doladiť, držať rytmus, hlasovo neyvtŕčať – je sa doladiť, držať rytmus, hlasovo neyvtŕčať – je 
to krásna hudobná aj ľudská komunikácia. Nepa-to krásna hudobná aj ľudská komunikácia. Nepa-
mätám si žiadnu veľkú krízu – chceme to robiť pre mätám si žiadnu veľkú krízu – chceme to robiť pre 
radosť z hudby a spoločenstva. radosť z hudby a spoločenstva. 
Kedy sa môžeme tešiť na vaše najbližšie vystúpenie?Kedy sa môžeme tešiť na vaše najbližšie vystúpenie?

Určite na najbližšom gymnaziálnom plese ;) Určite na najbližšom gymnaziálnom plese ;) 
A. Kubiritová, E. Janíčková, J. Kudlejová A. Kubiritová, E. Janíčková, J. Kudlejová 

(Kvarta)(Kvarta)

,,Bola som tam, v Osvienčime. Vďaka kamarátke, ,,Bola som tam, v Osvienčime. Vďaka kamarátke, 
ktorá ma tam vzala. Bolo to hrozné, vlastne, je to ktorá ma tam vzala. Bolo to hrozné, vlastne, je to 
hrozné. Vzali im všetky veci, vzali im všetko, aj to hrozné. Vzali im všetky veci, vzali im všetko, aj to 
najcennejšie, ich životy… Mali by sme si to pripo-najcennejšie, ich životy… Mali by sme si to pripo-
mínať, aby sa nezabúdalo.” mínať, aby sa nezabúdalo.” 

Reakcia študentky Marcely Drakovej z II.A na Reakcia študentky Marcely Drakovej z II.A na 
otázku, prečo sa rozhodla dobrovoľne zapojiť do otázku, prečo sa rozhodla dobrovoľne zapojiť do 
iniciatívy #weremember a vypracovať projekt na iniciatívy #weremember a vypracovať projekt na 
tému holokaustu. tému holokaustu. 

Témou diskriminácie, neznášanlivosti a extré-Témou diskriminácie, neznášanlivosti a extré-
mizmu sa zaoberali študenti druhého ročníka mizmu sa zaoberali študenti druhého ročníka 
a sexty na hodinách občianskej náuky. V rámci a sexty na hodinách občianskej náuky. V rámci 
toho vznikla minivýstava Životných príbehov,  toho vznikla minivýstava Životných príbehov,  
v ktorých boli obmedzené základné ľudské práva. v ktorých boli obmedzené základné ľudské práva. 
Začali ich ponižovať, posmievať sa… Postupne Začali ich ponižovať, posmievať sa… Postupne 
im vzali možnosť športovať, chodiť do školy, do im vzali možnosť športovať, chodiť do školy, do 
práce, vlastniť majetok, až im vzali aj to posledné práce, vlastniť majetok, až im vzali aj to posledné 
– možnosť žiť svoj život.– možnosť žiť svoj život.

Minivýstavu Životných príbehov si môžete Minivýstavu Životných príbehov si môžete 
pozrieť vo vestibule školy. pozrieť vo vestibule školy. 

Báseň Zlosť, ktorú zložili študentky z I.A triedy Báseň Zlosť, ktorú zložili študentky z I.A triedy 
(Nina Bučková, Natália Strašíková a Noemi Fabo-(Nina Bučková, Natália Strašíková a Noemi Fabo-
ková), nájdete na nástenke oproti knižnici. ková), nájdete na nástenke oproti knižnici. 

#weremember 27.1.1945 #weremember 27.1.1945 
K príbehom ľudí sme sa dostali vďaka Nadácii K príbehom ľudí sme sa dostali vďaka Nadácii 

Milana Šimečku a #storiesthatmove Milana Šimečku a #storiesthatmove 
p.uč. Gažováp.uč. Gažová
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  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK   0915 378 744   WWW.DROPTIC.SK             

KOMPLETNÉ  
DIOPTRICKÉ

OKULIARE

79€

MORAVSKÁ 11MORAVSKÁ 11
PÚCHOVPÚCHOV

TOP AKCIA
PREDĹŽENÁ!!!PREDĹŽENÁ!!!

LEN DO  
4.3.2023

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
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Za zeleným stolom v kancelárii Za zeleným stolom v kancelárii 
primátorky mesta, privítala v tomto primátorky mesta, privítala v tomto 
týždni Katarína Heneková spolu s ve- týždni Katarína Heneková spolu s ve- 
dením MŠK Púchov, s.r.o. primátora dením MŠK Púchov, s.r.o. primátora 
Senice Martina Džačovského a jeho Senice Martina Džačovského a jeho 
tím, aby prerokovali fungovanie MŠK tím, aby prerokovali fungovanie MŠK 
Púchov, z ktorého inšpiráciu chcú Púchov, z ktorého inšpiráciu chcú 
čerpať aj v Senici - tam do minulého čerpať aj v Senici - tam do minulého 
roka fungoval súkromný FK Senica, roka fungoval súkromný FK Senica, 
ktorý prišiel o licenciu pre štart vo ktorý prišiel o licenciu pre štart vo 
Fortuna lige v sezóne 2022/2023.Fortuna lige v sezóne 2022/2023.

Účelom pracovného stretnutia Účelom pracovného stretnutia 
zástupcov samospráv bolo priblížiť zástupcov samospráv bolo priblížiť 
fungovanie MŠK Púchov ako samo-fungovanie MŠK Púchov ako samo-
statnej mestskej spoločnosti s vlast-statnej mestskej spoločnosti s vlast-
ným rozpočtom a manažmentom, ným rozpočtom a manažmentom, 
pod ktorý spadajú v meste hneď tri pod ktorý spadajú v meste hneď tri 
športy - futbal, hokej a mužský volej-športy - futbal, hokej a mužský volej-
bal. Po vzore MŠK Púchov by chceli bal. Po vzore MŠK Púchov by chceli 
aj v meste Senica založiť mestský aj v meste Senica založiť mestský 
športový klub, pod ktorého hlavič-športový klub, pod ktorého hlavič-
kou by okrem spomínaného futbalu kou by okrem spomínaného futbalu 
fungovali aj iné športy, ktoré v Seni-fungovali aj iné športy, ktoré v Seni-
ci prosperujú. Konateľ MŠK Púchov ci prosperujú. Konateľ MŠK Púchov 
Štefan Ondrička predstavil primáto-Štefan Ondrička predstavil primáto-
rovi Senice a prítomnému vicepri-rovi Senice a prítomnému vicepri-
mátorovi Senice Filipovi Lackovičovi, mátorovi Senice Filipovi Lackovičovi, 

Gabrielovi Bartošovi z komisie špor-Gabrielovi Bartošovi z komisie špor-
tu pri MsZ Senica a Ivanovi Tobiá-tu pri MsZ Senica a Ivanovi Tobiá-
šovi z Futbalového klubu Senica, šovi z Futbalového klubu Senica, 
n.o. koncept fungovania mestskej n.o. koncept fungovania mestskej 
spoločnosti podporujúcej spomína- spoločnosti podporujúcej spomína- 
né športy v Púchove, aj s podpo-né športy v Púchove, aj s podpo-
rou rodičov detí, ktorí hradia člen-rou rodičov detí, ktorí hradia člen-
ské poplatky, slúžiace napríklad na ské poplatky, slúžiace napríklad na 
zabezpečenie športových výjazdov. zabezpečenie športových výjazdov. 
Manažér MŠK Púchov Lukáš Ranik Manažér MŠK Púchov Lukáš Ranik 
zase reagoval na zaradenie do jed- zase reagoval na zaradenie do jed- 
notlivých líg a definoval výho-notlivých líg a definoval výho-
dy i nevýhody vyplývajúce z toho  dy i nevýhody vyplývajúce z toho  
v rámci daných športov. Primátorovi v rámci daných športov. Primátorovi 
Senice a jeho tímu odprezentovala Senice a jeho tímu odprezentovala 
primátorka Heneková aj vizualizá-primátorka Heneková aj vizualizá-
ciu projektu nového futbalového ciu projektu nového futbalového 
štadiónu, ktorá bola prvýkrát pred-štadiónu, ktorá bola prvýkrát pred-
stavená na Slávnostnom galavečere stavená na Slávnostnom galavečere 
MŠK Púchov v septembri 2022.  MŠK Púchov v septembri 2022.  

„V neprehľadnej situácii, ktorá okolo „V neprehľadnej situácii, ktorá okolo 
FK Senica vlani nastala, bolo našou FK Senica vlani nastala, bolo našou 
najdôležitejšou snahou zachovať mlá- najdôležitejšou snahou zachovať mlá- 
dežnícky futbal v Senici. Celé dianie dežnícky futbal v Senici. Celé dianie 
sme monitorovali priebežne, inicio-sme monitorovali priebežne, inicio-
vali sme rokovania a stretnutia so vali sme rokovania a stretnutia so 
všetkými zúčastnenými stranami. všetkými zúčastnenými stranami. 

Vďaka ústretovosti miestneho klubu Vďaka ústretovosti miestneho klubu 
TJ Družstevník Kunov, ktorý pôsobí  TJ Družstevník Kunov, ktorý pôsobí  
v našej mestskej časti, a angažova-v našej mestskej časti, a angažova-
nosti trénerov, sa ešte vlani podarilo nosti trénerov, sa ešte vlani podarilo 
preregistrovať väčšinu hráčov futbalo-preregistrovať väčšinu hráčov futbalo-
vej akadémie pod jeho krídla,“vej akadémie pod jeho krídla,“ priblí- priblí-
žila hovorkyňa mesta Senica Tatiana žila hovorkyňa mesta Senica Tatiana 
Moravcová. Moravcová. „Išlo nám o to, aby fungo-„Išlo nám o to, aby fungo-
vanie mládežníckeho futbalu plynulo vanie mládežníckeho futbalu plynulo 
pokračovalo a z praktického hľadis-pokračovalo a z praktického hľadis-
ka sa pre deti a mládež defakto nič ka sa pre deti a mládež defakto nič 
nezmenilo. Celkovo v Senici funguje nezmenilo. Celkovo v Senici funguje 
16 mládežníckych družstiev, čo je viac 16 mládežníckych družstiev, čo je viac 
ako 200 detí vo veku od 6 do 19 rokov,“ako 200 detí vo veku od 6 do 19 rokov,“  
doplnila Moravcová. doplnila Moravcová. 

Vzhľadom na situáciu vedenie Vzhľadom na situáciu vedenie 
mesta Senica usilovalo o správu mesta Senica usilovalo o správu 
areálu futbalového štadióna, ktorý areálu futbalového štadióna, ktorý 
vlastní spoločnosť OMS Arena vlastní spoločnosť OMS Arena 
a mesto v nej má 26-percentný a mesto v nej má 26-percentný 
podiel. V Senici sa o športoviská podiel. V Senici sa o športoviská 
stará mestská spoločnosť Rekreač-stará mestská spoločnosť Rekreač-
né služby mesta Senica, s.r.o., ktorá né služby mesta Senica, s.r.o., ktorá 
začiatkom roka prebrala aj správu začiatkom roka prebrala aj správu 
spomínaného futbalového areálu. spomínaného futbalového areálu. 
Cennými informáciami pre primá-Cennými informáciami pre primá-
tora Martina Džačovského bolo aj tora Martina Džačovského bolo aj 

fungovanie občianskych združe-fungovanie občianskych združe-
ní, ktoré sú už nedielnou súčasťou ní, ktoré sú už nedielnou súčasťou 
jednotlivých športových tímov a ich jednotlivých športových tímov a ich 
finančnej podpory. Dohľad mesta finančnej podpory. Dohľad mesta 
nad mestskou spoločnosťou má nad mestskou spoločnosťou má 
svoj opodstatnený význam, vede-svoj opodstatnený význam, vede-
nie mesta je informované nielen nie mesta je informované nielen 
o športových výsledkoch, ale aj  o športových výsledkoch, ale aj  
o celkovom fungovaní spoločnos-o celkovom fungovaní spoločnos-
ti, čo zabezpečuje vyššiu transpa-ti, čo zabezpečuje vyššiu transpa-
rentnosť celej samosprávy. Cieľom rentnosť celej samosprávy. Cieľom 
vedenia mesta by zároveň malo vedenia mesta by zároveň malo 
byť aj zabezpečovanie externých byť aj zabezpečovanie externých 
finančných zdrojov prostredníc-finančných zdrojov prostredníc-
tvom sponzoringu, rôznych výziev, tvom sponzoringu, rôznych výziev, 
grantov, participatívnych rozpoč-grantov, participatívnych rozpoč-
tov či dotácií. Primátorka Katarína tov či dotácií. Primátorka Katarína 
Heneková zároveň vyzdvihla, že do Heneková zároveň vyzdvihla, že do 
MŠK patria deti z celého regiónu, MŠK patria deti z celého regiónu, 
nielen priamo z mesta Púchov, čím nielen priamo z mesta Púchov, čím 
je podpora športu v celom regióne je podpora športu v celom regióne 
na vysokej úrovni. Mesto nezabúda na vysokej úrovni. Mesto nezabúda 
ani na ostatné športové kluby, ktoré ani na ostatné športové kluby, ktoré 
nepatria priamo pod MŠK, pretože je nepatria priamo pod MŠK, pretože je 
pre nich výhodnejšie byť samostat-pre nich výhodnejšie byť samostat-
ným občianskym združením, ktoré si ným občianskym združením, ktoré si 
formou žiadosti požiada priamo od formou žiadosti požiada priamo od 
mesta o finančnú dotáciu, určenú mesta o finančnú dotáciu, určenú 
na prevádzku a ďalší rozvoj, preto-na prevádzku a ďalší rozvoj, preto-
že prioritou vedenia mesta Púchov že prioritou vedenia mesta Púchov 
a MŠK je aktívne športovanie detí  a MŠK je aktívne športovanie detí  
a mládeže. a mládeže. 

Pracovné stretnutie sa nieslo v pria- Pracovné stretnutie sa nieslo v pria- 
teľskej atmosfére, primátori miest teľskej atmosfére, primátori miest 
prebrali aj ďalšie aktuálne témy, prebrali aj ďalšie aktuálne témy, 
ktoré hýbu samosprávami. Po ofici-ktoré hýbu samosprávami. Po ofici-
álnom stretnutí na MsÚ Púchov álnom stretnutí na MsÚ Púchov 
nasledovala ešte terénna prehliadka nasledovala ešte terénna prehliadka 
objektov MŠK Púchov, ktorú návšte-objektov MŠK Púchov, ktorú návšte-
va zo Senice absolvovala s vede-va zo Senice absolvovala s vede-
ním MŠK. Primátor Senice Martin ním MŠK. Primátor Senice Martin 
Džačovský poďakoval primátorke Džačovský poďakoval primátorke 
Kataríne Henekovej za prínosné Kataríne Henekovej za prínosné 
stretnutie, z ktorého spolu so svojím stretnutie, z ktorého spolu so svojím 
tímom odišli aj s cennými radami. tímom odišli aj s cennými radami. 

Laura KrošlákováLaura Krošláková

MŠK Púchov inšpiráciou pre šport v Senici

Futbalový klub má pred štartom Futbalový klub má pred štartom 
jarnej časti druhej ligy jednu výraznú jarnej časti druhej ligy jednu výraznú 
novinku. Po takmer 15 rokoch budú novinku. Po takmer 15 rokoch budú 
mať púchovskí futbalisti na svojich mať púchovskí futbalisti na svojich 
dresoch generálneho partnera. Žilin-dresoch generálneho partnera. Žilin-
sko-púchovská developerská fir- sko-púchovská developerská fir- 
ma, ktorá má svoje portfólio aj v Pú- ma, ktorá má svoje portfólio aj v Pú- 
chove sa stáva pre rok 2023 generál-chove sa stáva pre rok 2023 generál-
nym partnerom nášho futbalového nym partnerom nášho futbalového 
klubu.klubu.

„Som nesmierne šťastný, že sa nám „Som nesmierne šťastný, že sa nám 
po dlhých rokoch podarilo získať nové-po dlhých rokoch podarilo získať nové-
ho generálneho partnera. REINOO je ho generálneho partnera. REINOO je 
silný a zodpovedný developer, ktorý silný a zodpovedný developer, ktorý 
má záujem podporovať rozvoj nášho má záujem podporovať rozvoj nášho 
športu v meste. Pre náš futbalový klub športu v meste. Pre náš futbalový klub 
to v týchto neľahkých časoch zname-to v týchto neľahkých časoch zname-
ná ekonomickú stabilitu a verím, že ná ekonomickú stabilitu a verím, že 
aj kvalitatívny posun vpred“, aj kvalitatívny posun vpred“, hovorí hovorí 
úvodom športovo - marketingový úvodom športovo - marketingový 

manažér MŠK Lukáš Ranik.manažér MŠK Lukáš Ranik.
Generálny partner prinesie rebrand Generálny partner prinesie rebrand 

dresov, svoje nové logo, ktoré pred-dresov, svoje nové logo, ktoré pred-
stavili len nedávno. Úspešný príbeh stavili len nedávno. Úspešný príbeh 
REINOO sa začal písať v roku 2011. REINOO sa začal písať v roku 2011. 
Za jedenásť rokov vybudovali viac Za jedenásť rokov vybudovali viac 
ako 100 000 m2 bytov a kancelá-ako 100 000 m2 bytov a kancelá-
rií, viac ako 700 skolaudovaných  rií, viac ako 700 skolaudovaných  
a rozostavaných bytov, viac ako 540 a rozostavaných bytov, viac ako 540 
vysadených stromov. Celkovo už 15 vysadených stromov. Celkovo už 15 
projektov v Žiline a Púchove.projektov v Žiline a Púchove.

„Futbalový klub mal generálneho „Futbalový klub mal generálneho 
partnera naposledy v slávnych časoch partnera naposledy v slávnych časoch 
púchovského futbalu. Verím, že krôčik púchovského futbalu. Verím, že krôčik 
po krôčiku sa budeme spoločne po krôčiku sa budeme spoločne 
posúvať vpred. Ďakujeme za dôveru  posúvať vpred. Ďakujeme za dôveru  
a tešíme sa na vzájomnú spoluprá-a tešíme sa na vzájomnú spoluprá-
cu“,cu“, dodáva športovo-marketingový  dodáva športovo-marketingový 
manažér MŠK Lukáš Ranik.manažér MŠK Lukáš Ranik.

MŠK Púchov MŠK Púchov 

REINOO generálnym partnerom futbalistov MŠK
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2. hokejová liga muži2. hokejová liga muži
Dňa 18.2.2023 hokejisti MŠK Dňa 18.2.2023 hokejisti MŠK 

Púchov v poslednom súťažnom Púchov v poslednom súťažnom 
zápase sezóny prehrali vonku s HK zápase sezóny prehrali vonku s HK 
Iskra Partizánske 7:6 (2:2, 1:1, 4:3), Iskra Partizánske 7:6 (2:2, 1:1, 4:3), 
pričom pomer striel na bránku bol pričom pomer striel na bránku bol 
vyrovnaný 49:49. Za MŠK skórovali: vyrovnaný 49:49. Za MŠK skórovali: 
Tomáš Hajský, Lukáš Húska, Boris Tomáš Hajský, Lukáš Húska, Boris 
Hrubo, Patrik Ladecký, Michal Luho-Hrubo, Patrik Ladecký, Michal Luho-
vý a Maxim Mavrin. Zápas sledovalo vý a Maxim Mavrin. Zápas sledovalo 
232 platiacich divákov.232 platiacich divákov.

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

1. Delikateso     12 10 0 0 2 60:35 301. Delikateso     12 10 0 0 2 60:35 30

2. 2. MŠK Púchov MŠK Púchov  12 8 0 0 4 72:40 24 12 8 0 0 4 72:40 24

3. Partizánske     12 4 0 0 8 48:73 123. Partizánske     12 4 0 0 8 48:73 12

4. Hamuliakovo 12 2 0 0 10 36:68 64. Hamuliakovo 12 2 0 0 10 36:68 6

Za HK Dukla Ingema Michalovce Za HK Dukla Ingema Michalovce 
bude hrať Milan Pišojabude hrať Milan Pišoja

Slovenskí hokejoví reprezentanti Slovenskí hokejoví reprezentanti 
do 18 rokov v prvej polovici febru-do 18 rokov v prvej polovici febru-
ára odohrali domáci Turnaj Vlada ára odohrali domáci Turnaj Vlada 
Dzurillu. Síce neuspeli v poslednom Dzurillu. Síce neuspeli v poslednom 
zápase, ale aj napriek tomu sa stali zápase, ale aj napriek tomu sa stali 
celkovými víťazmi podujatia. Náš celkovými víťazmi podujatia. Náš 
klub mal zastúpenie na stupni víťa-klub mal zastúpenie na stupni víťa-
zov - bol ním kapitán reprezentačné-zov - bol ním kapitán reprezentačné-
ho tímu Milan Pišoja. ho tímu Milan Pišoja. 

Dňa 15.2.2023 skončilo prestupové Dňa 15.2.2023 skončilo prestupové 
obdobie hráčov v jednotlivých súťa-obdobie hráčov v jednotlivých súťa-
žiach slovenského hokeja. Prestupy žiach slovenského hokeja. Prestupy 
sme zaznamenali aj v A-mužstve sme zaznamenali aj v A-mužstve 
seniorskej súťaže. Nakoľko sa nám seniorskej súťaže. Nakoľko sa nám 
v sezóne 2022-2023 nedarilo získať v sezóne 2022-2023 nedarilo získať 
dostatočný počet víťazných zápa-dostatočný počet víťazných zápa-
sov, ani v nadstavbe náš klub nepo-sov, ani v nadstavbe náš klub nepo-
stúpil do playoff 2. slovenskej ligy, stúpil do playoff 2. slovenskej ligy, 

čím skončili naše nádeje zahrať si  čím skončili naše nádeje zahrať si  
o najvyššie méty. To pre MŠK zname-o najvyššie méty. To pre MŠK zname-
ná koniec sezóny, ale nie pre všet-ná koniec sezóny, ale nie pre všet-
kých hráčov klubu. Do Detvy ide kých hráčov klubu. Do Detvy ide 
pomôcť trojica hráčov z Púchovskej pomôcť trojica hráčov z Púchovskej 
prvej formácie - dvaja útočníci Fran-prvej formácie - dvaja útočníci Fran-
tišek Zúbek a Marek Minarik a obran-tišek Zúbek a Marek Minarik a obran-
ca a náš kapitán Tomáš Brňák. Ďalší ca a náš kapitán Tomáš Brňák. Ďalší 
hráči - Boris Deneš (taktiež útočník hráči - Boris Deneš (taktiež útočník 
prvej formácie) a Filip Šedivý - budú prvej formácie) a Filip Šedivý - budú 
obliekať dres Dukly Skalica. Domi-obliekať dres Dukly Skalica. Domi-
nik Kanaet ide hrať do Dalikatesa nik Kanaet ide hrať do Dalikatesa 
Bratislava. Na poste brankára bude Bratislava. Na poste brankára bude 
chýbať Tomáš Hrušik, ktorého nové chýbať Tomáš Hrušik, ktorého nové 
pôsobisko bude HK Martin. Chlap-pôsobisko bude HK Martin. Chlap-
com prajeme veľa úspechov!com prajeme veľa úspechov!

Obranné rady HK Dukla Ingema Obranné rady HK Dukla Ingema 

Michalovce rozšíri 18-ročný odcho-Michalovce rozšíri 18-ročný odcho-
vanec púchovského hokeja a kapitán vanec púchovského hokeja a kapitán 
U18 slovenskej reprezentácie Milan U18 slovenskej reprezentácie Milan 
Pišoja, s ktorým sa v Michalovciach Pišoja, s ktorým sa v Michalovciach 
dohodli na kontrakte do konca sezó-dohodli na kontrakte do konca sezó-
ny 2024/2025. Milan bol v hľadáčiku ny 2024/2025. Milan bol v hľadáčiku 
Michaloviec už dlhšie a keďže v ňom Michaloviec už dlhšie a keďže v ňom 
vidia obrovský potenciál, sú radi, že vidia obrovský potenciál, sú radi, že 
svoj talent bude rozvíjať najbližšie svoj talent bude rozvíjať najbližšie 
sezóny v Dukle. V Michalovciach sezóny v Dukle. V Michalovciach 
ho navyše čaká boj na dvoch fron-ho navyše čaká boj na dvoch fron-
toch, keď by mal pomôcť juniorke  toch, keď by mal pomôcť juniorke  
v bojoch o záchranu extraligy. Milan v bojoch o záchranu extraligy. Milan 
sa k tímu pripojí koncom februára sa k tímu pripojí koncom februára 
po skončení projektu SR18.po skončení projektu SR18.
Zdroj: hockeyslovaia.sk, OZ Draci Zdroj: hockeyslovaia.sk, OZ Draci 

Púchov, HK Dukla MichalovcePúchov, HK Dukla Michalovce

Hokejisti MŠK Púchov ukončili sezónu prehrou 
Hokej

Fanúšikovia ďakujú hokejistom MŠK Púchov
Dňa 18.2.2023 sa pre púchov-Dňa 18.2.2023 sa pre púchov-

ské seniorské A-mužstvo skončila ské seniorské A-mužstvo skončila 
hokejová sezóna 2022-2023 druhej hokejová sezóna 2022-2023 druhej 
slovenskej hokejovej ligy. Výsledky slovenskej hokejovej ligy. Výsledky 
zápasov základnej časti A-skupiny, zápasov základnej časti A-skupiny, 
ktorá mala štrnásť kôl: na domá-ktorá mala štrnásť kôl: na domá-
com ľade sme štyri krát zvíťazili  com ľade sme štyri krát zvíťazili  
a dva krát nebodovali a naopak na a dva krát nebodovali a naopak na 

súperovom ľade sme zaknihovali súperovom ľade sme zaknihovali 
len dve víťazstvá a štyri prehry nám len dve víťazstvá a štyri prehry nám 
nestačili na priamy postup do play-nestačili na priamy postup do play-
off. Naši hokejisti teda museli absol-off. Naši hokejisti teda museli absol-
vovať nadstavbovú časť a zabojovať vovať nadstavbovú časť a zabojovať 
o posledné postupové miesto, čo sa o posledné postupové miesto, čo sa 
nám napokon nepodarilo a obsadili nám napokon nepodarilo a obsadili 
sme celkovo deviate miesto v celo-sme celkovo deviate miesto v celo-

slovenskej súťaži.slovenskej súťaži.
Posledný zápas naši chlapci Posledný zápas naši chlapci 

odohrali na ľade Iskry Partizánske. odohrali na ľade Iskry Partizánske. 
Do zápasu nastúpili dve formá-Do zápasu nastúpili dve formá-
cie s dvoma brankármi. Aj napriek cie s dvoma brankármi. Aj napriek 
okresanej zostave sme už v druhej okresanej zostave sme už v druhej 
minúte prvej tretiny viedli vďaka minúte prvej tretiny viedli vďaka 
presnej strele kapitána Hajského  presnej strele kapitána Hajského  

a už o necelé dve minú-a už o necelé dve minú-
ty pridal ďalší gól Húska. ty pridal ďalší gól Húska. 
Iskra však v ôsmej  Iskra však v ôsmej  
a dvanástej minúte stav a dvanástej minúte stav 
vyrovnala. Druhú treti-vyrovnala. Druhú treti-
nu sme začali remízou, nu sme začali remízou, 
no v dvadsiatej siedmej no v dvadsiatej siedmej 
minúte domáci otočili minúte domáci otočili 
skóre vo svoj prospech. skóre vo svoj prospech. 
V tridsiatej štvrtej V tridsiatej štvrtej 
minúte však Hrubo minúte však Hrubo 
vyrovnal a opäť sme vyrovnal a opäť sme 
skončili tretinu remízou. skončili tretinu remízou. 
V poslednej časti zápa-V poslednej časti zápa-
su sa rozpútala gólová su sa rozpútala gólová 
prestrelka, ktorú začal prestrelka, ktorú začal 
Ladecký, neskôr Luho-Ladecký, neskôr Luho-

vý a Mavrin avšak posledné slovo vý a Mavrin avšak posledné slovo 
mali domáci, keď za nerozhodného mali domáci, keď za nerozhodného 
stavu tri sekundy pred záverečnou stavu tri sekundy pred záverečnou 
sirénou vsietili rozhodujúci gól. Aj sirénou vsietili rozhodujúci gól. Aj 
keď už nešlo o nič a výsledok zápasu keď už nešlo o nič a výsledok zápasu 
by neovplyvnil celkové umiestnenie, by neovplyvnil celkové umiestnenie, 
chlapci bojovali až do konca a na chlapci bojovali až do konca a na 
ľade nechali nielen všetky sily, ale ľade nechali nielen všetky sily, ale 
ukázali aj veľké hokejové srdce.ukázali aj veľké hokejové srdce.

A čo dodať na záver? Aj keď sezó-A čo dodať na záver? Aj keď sezó-
na 2022-2023 nezačala ideálne (klub na 2022-2023 nezačala ideálne (klub 
prešiel mnohými zmenami, či už prešiel mnohými zmenami, či už 
personálnymi vo vedení púchovské-personálnymi vo vedení púchovské-
ho hokeja, ale aj na postoch trénerov ho hokeja, ale aj na postoch trénerov 
i hráčov), stále to v našom meste žije i hráčov), stále to v našom meste žije 
hokejom. Svedčí o tom návštev-hokejom. Svedčí o tom návštev-
nosť na zápasoch A-mužstva, ale nosť na zápasoch A-mužstva, ale 
aj mládežníckeho hokeja. OZ Draci aj mládežníckeho hokeja. OZ Draci 
Púchov v úzkej spolupráci s Fans Púchov v úzkej spolupráci s Fans 
Púchov ďakujú za skvelé hokejové Púchov ďakujú za skvelé hokejové 
zážitky všetkým hráčom, realizač-zážitky všetkým hráčom, realizač-
nému tímu a celému MŠK Púchov. nému tímu a celému MŠK Púchov. 
Veríme, že sa máme na čo tešiť aj  Veríme, že sa máme na čo tešiť aj  
v nasledujúcej sezóne. v nasledujúcej sezóne. 

OZ Draci PúchovOZ Draci Púchov
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Volejbal

V prvej lige kadetov odohralo naše V prvej lige kadetov odohralo naše 
družstvo VO1970 MŠK Púchov dňa družstvo VO1970 MŠK Púchov dňa 
12.2. na domácej palubovke dvoj-12.2. na domácej palubovke dvoj-
zápas s družstvom zápas s družstvom VK Nové MestoVK Nové Mesto, , 
ktoré je našim bezprostredným ktoré je našim bezprostredným 
súperom o postup na MSR, ktoré sa súperom o postup na MSR, ktoré sa 
budú konať 26.-28.5. v Bratislave.  budú konať 26.-28.5. v Bratislave.  
V oboch zápasoch sme zvíťazili 3:0 V oboch zápasoch sme zvíťazili 3:0 
(14, 21, 15) a 3:0 (12, 18, 19) a upev-(14, 21, 15) a 3:0 (12, 18, 19) a upev-
nili si tým postupovú pozíciu. nili si tým postupovú pozíciu. 

V zápase dostali šancu aj mlad-V zápase dostali šancu aj mlad-
ší, perspektívni hráči, ktorí svojim ší, perspektívni hráči, ktorí svojim 
výkonom potvrdili, že sa na ihrisku výkonom potvrdili, že sa na ihrisku 
nestratia. Za naše družstvo taktiež nestratia. Za naše družstvo taktiež 
nastúpil aj hráč, ktorý je na hosťova-nastúpil aj hráč, ktorý je na hosťova-
ní z Prievidze a ukázal, že bude citeľ-ní z Prievidze a ukázal, že bude citeľ-
nou posilou.nou posilou.

Družstvo juniorov vycestovalo zase Družstvo juniorov vycestovalo zase 
do do ZvolenaZvolena, kde odohralo dvojzápas , kde odohralo dvojzápas 

s domácim družstvom MVK Zvolen  s domácim družstvom MVK Zvolen  
a išlo potvrdiť úlohu jasného favo-a išlo potvrdiť úlohu jasného favo-
rita. Prekvapenie sa nekonalo a po rita. Prekvapenie sa nekonalo a po 
hladkých víťazstvách 3:0 (9, 17, 8)  hladkých víťazstvách 3:0 (9, 17, 8)  
a 3:0 (19, 15, 13) sme si pripísali dôle-a 3:0 (19, 15, 13) sme si pripísali dôle-
žité body do tabuľky o postup na žité body do tabuľky o postup na 
MSR.MSR.

V družstve chýbali Turčáni a Gabko, V družstve chýbali Turčáni a Gabko, 
ktorí mali extraligové povinnosti  ktorí mali extraligové povinnosti  
v Komárne. Družstvo juniorov čaka- v Komárne. Družstvo juniorov čaka- 
jú dva najdôležitejšie zápasy, keď jú dva najdôležitejšie zápasy, keď 
najskôr 4.3. vycestujú do Banskej najskôr 4.3. vycestujú do Banskej 
Bystrice, kde sa s momentálne Bystrice, kde sa s momentálne 
prvým družstvom ŠVK Tatran Banská prvým družstvom ŠVK Tatran Banská 
Bystrica pokúsia vybojovať čo Bystrica pokúsia vybojovať čo 
najviac bodov a potom následne najviac bodov a potom následne 
12.3. na domácej palubovke proti 12.3. na domácej palubovke proti 
družstvu Volejbalový klub Junior družstvu Volejbalový klub Junior 
2012 Poprad.       2012 Poprad.       VO1970 MŠKVO1970 MŠK

Volejbalisti MŠK v považskom derby opäť víťazne

Futbal

Futbalisti MŠK Púchov zvíťazili  Futbalisti MŠK Púchov zvíťazili  
v považskom derby nad FK Dubnica v považskom derby nad FK Dubnica 
4:3 a pripísali si dôležité body z ihris-4:3 a pripísali si dôležité body z ihris-
ka súpera do tabuľky druhej ligy. ka súpera do tabuľky druhej ligy. 
Červeno-čierny viedli v Dubnici už Červeno-čierny viedli v Dubnici už 
po 3. minútach, keď penaltu za faul po 3. minútach, keď penaltu za faul 
na Patrika Mráza premenil Adrián na Patrika Mráza premenil Adrián 
Kopičár. Na 0:2 zvyšoval po peknej Kopičár. Na 0:2 zvyšoval po peknej 
kombinačnej akcii náš kapitán Patrik kombinačnej akcii náš kapitán Patrik 
Mráz. Do polčasovej kabíny sme išli s Mráz. Do polčasovej kabíny sme išli s 
dvojgólovým náskokom. dvojgólovým náskokom. 

Druhý polčas priniesol dvojnásob-Druhý polčas priniesol dvojnásob-
ný zvrat. Po 25. minútach Dubnica ný zvrat. Po 25. minútach Dubnica 
otočila zápas a po dvoch góloch Isaaca  otočila zápas a po dvoch góloch Isaaca  
a Bílovského vyhrávala nad MŠK 3:2. a Bílovského vyhrávala nad MŠK 3:2. 
Púchovčania sa však nevzdali a posil-Púchovčania sa však nevzdali a posil-
nili hrot o druhého útočníka Štefana nili hrot o druhého útočníka Štefana 
Holíša. Po centri Martinčeka z ľavej Holíša. Po centri Martinčeka z ľavej 

strany loptu hlavou usmernil Lukáš strany loptu hlavou usmernil Lukáš 
Letenay a tá sa dostala na nepokry-Letenay a tá sa dostala na nepokry-
tého Štefana Holíša, ktorý peknou tého Štefana Holíša, ktorý peknou 
strelou vyrovnal v 82. minúte na 3:3. strelou vyrovnal v 82. minúte na 3:3. 
Už keď si všetci fanúšikovia mysleli, Už keď si všetci fanúšikovia mysleli, 
že zápas sa skončí deľbou bodov, že zápas sa skončí deľbou bodov, 
Púchovčania opäť zatlačili Dubnicu Púchovčania opäť zatlačili Dubnicu 
a vytvorili si šancu v nadstavenom a vytvorili si šancu v nadstavenom 
čase v podobe rohového kopu. Ten čase v podobe rohového kopu. Ten 
rozohral Jakub Michlík a po jeho rozohral Jakub Michlík a po jeho 
centri opäť loptu predĺžil Lukáš centri opäť loptu predĺžil Lukáš 
Letenay a krásnym volejom do šibe-Letenay a krásnym volejom do šibe-
nice zakončil premiérovým gólom  nice zakončil premiérovým gólom  
v drese MŠK Radim Pobořil. v drese MŠK Radim Pobořil. 

Po gólovej prestrelke si Púchov-Po gólovej prestrelke si Púchov-
čania z Dubnice odnášajú tri body čania z Dubnice odnášajú tri body 
a vrátili im jesennú prehru 0:1  a vrátili im jesennú prehru 0:1  
v Púchove.          v Púchove.          Lukáš RanikLukáš Ranik

Úspešný vstup MŠK Púchov do jarnej časti druhej ligy
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Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technic-Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technic-
kých služieb mesta s.r.o. Púchov oznamuje občanom, kých služieb mesta s.r.o. Púchov oznamuje občanom, 
že v rámci akcie „Jarné upratovanie mesta“ sa bude že v rámci akcie „Jarné upratovanie mesta“ sa bude 
rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre 
jednotlivé mestské časti na uloženie objemového jednotlivé mestské časti na uloženie objemového 
odpadu riadiť nižšie uvedeným harmonogramom. odpadu riadiť nižšie uvedeným harmonogramom. 

Individuálny zber nebezpečného a elektro-Individuálny zber nebezpečného a elektro-
nického odpadu bude uskutočnený na základe nického odpadu bude uskutočnený na základe 
požiadavky formou objednávky cez zástupcov jednot-požiadavky formou objednávky cez zástupcov jednot-
livých miestnych častí. Následný zber nebezpečného  livých miestnych častí. Následný zber nebezpečného  
a elektronického odpadu bude vykonaný individuál-a elektronického odpadu bude vykonaný individuál-
ne v miestnej časti u nahlásených občanov.ne v miestnej časti u nahlásených občanov.

TIETO KONTAJNERY SÚ URČENÉ VÝLUČNE NA TIETO KONTAJNERY SÚ URČENÉ VÝLUČNE NA 
VEĽKOOBJEMOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD.VEĽKOOBJEMOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD. Teda na  Teda na 
skrine, nábytok, gauče, umývadlá, WC misy. Skrine skrine, nábytok, gauče, umývadlá, WC misy. Skrine 
a iné rozmerovo väčšie odpady žiadame rozobrať  a iné rozmerovo väčšie odpady žiadame rozobrať  
a až následne uložiť do veľkoobjemového kontajne-a až následne uložiť do veľkoobjemového kontajne-
ra. Uložením rozobratého nadrozmerného odpadu ra. Uložením rozobratého nadrozmerného odpadu 
do kontajnera zabezpečíte jeho plné a efektívne do kontajnera zabezpečíte jeho plné a efektívne 
využitie. využitie. 

Do kontajnerov je prísne zakázane vhadzovať:Do kontajnerov je prísne zakázane vhadzovať:
PNEUMATIKYPNEUMATIKY - nepatria do komunálne odpa- - nepatria do komunálne odpa-

du, avšak zdarma Vám ich prevezmú v akomkoľvek du, avšak zdarma Vám ich prevezmú v akomkoľvek 
pneuservise.pneuservise.

ELEKTROSPOTREBIČEELEKTROSPOTREBIČE - zdarma sa dajú odovzdať  - zdarma sa dajú odovzdať 
na zbernom dvore PTSM. na zbernom dvore PTSM. 

AZBESTAZBEST- ide o nebezpečný odpad, s ktorým môžu - ide o nebezpečný odpad, s ktorým môžu 
manipulovať a zneškodňovať iba certifikované manipulovať a zneškodňovať iba certifikované 
spoločnosti. Manipuláciou s azbestom ohrozujete spoločnosti. Manipuláciou s azbestom ohrozujete 
seba aj svoje okolie.seba aj svoje okolie.

BIOLOGICKÝ ODPADBIOLOGICKÝ ODPAD (LÍSTIE, KONÁRE, TRÁVA) –  (LÍSTIE, KONÁRE, TRÁVA) – 
tento odpad je možné bezplatne odovzdať na zber-tento odpad je možné bezplatne odovzdať na zber-
nom dvore PTSM.nom dvore PTSM.

STAVEBNÝ ODPAD STAVEBNÝ ODPAD - tento odpad nie je komunál-- tento odpad nie je komunál-
ny odpad, dá sa odovzdať na zbernom dvore PTSM.ny odpad, dá sa odovzdať na zbernom dvore PTSM.

Taktiež prosíme občanov, ktorí odpad dovážajú Taktiež prosíme občanov, ktorí odpad dovážajú 
ku kontajnerom na prívesných vozíkoch, aby tento ku kontajnerom na prívesných vozíkoch, aby tento 
odpad priviezli priamo na zberný dvor PTSM, kde je odpad priviezli priamo na zberný dvor PTSM, kde je 
ho možné ďalej roztriediť. ho možné ďalej roztriediť. 

Rozmiestnené kontajnery je potrebné ponechať Rozmiestnené kontajnery je potrebné ponechať 
pre občanov ktorí nemajú príležitosť odpady doviezť pre občanov ktorí nemajú príležitosť odpady doviezť 

do zberného dvora. do zberného dvora. 
Zberný dvor je otvorený: Zberný dvor je otvorený: 
pracovný deň od 8:00 do 10:30, od 11:00 do 18:00, pracovný deň od 8:00 do 10:30, od 11:00 do 18:00, 
v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. 
Kontajnery pre bytové domy na základe objed-Kontajnery pre bytové domy na základe objed-

návky. Nebezpečný odpad podľa požiadaviek od návky. Nebezpečný odpad podľa požiadaviek od 

občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé 
miestne časti.miestne časti.

Zodpovedný pracovník PTSM: Ing. Ladislav Halas, Zodpovedný pracovník PTSM: Ing. Ladislav Halas, 
kontakt: 0905 770 140,  halas@ptsmpu.skkontakt: 0905 770 140,  halas@ptsmpu.sk

Natália Janíčková, Natália Janíčková, 
 referent odpadového hospodárstva referent odpadového hospodárstva

Jarné upratovanie mesta – rozmiestnenie kontajnerov



spomienkyspomienky 2121

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 28.2.2023 si pripomí-Dňa 28.2.2023 si pripomí-
name tretie výročie, čo nás name tretie výročie, čo nás 
opustil náš drahý manžel, opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko   otec, dedko a pradedko   
Ján KrištofJán Krištof z Púchova. Kto  z Púchova. Kto 
ste ho poznali, venujte mu, ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. prosím, tichú spomienku. 
S láskou spomína celá ro-S láskou spomína celá ro-
dina.dina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Mal som Vás všetkých rád „Mal som Vás všetkých rád 
a  chcel som ešte s  Vami a  chcel som ešte s  Vami 
byť, ale prišla tá chvíľa, byť, ale prišla tá chvíľa, 
ja musel som ísť.“ Dňa ja musel som ísť.“ Dňa 
23.2.2023 uplynuli 4 roky, 23.2.2023 uplynuli 4 roky, 
čo nás opustil náš milo-čo nás opustil náš milo-
vaný vaný Ladislav LoužeckýLadislav Loužecký. . 
S úctou a láskou v modlit-S úctou a láskou v modlit-
bách spomína celá rodina.bách spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Už len kytičku kvetov „Už len kytičku kvetov 
Ti na hrob môžeme dať Ti na hrob môžeme dať 
a  s  láskou v srdci na Teba a  s  láskou v srdci na Teba 
spomínať.“ Dňa 26.2.2023 spomínať.“ Dňa 26.2.2023 
uplynulo 5 rokov, čo nás uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, navždy opustil manžel, 
otec a dedko otec a dedko Pavol Pokoj Pavol Pokoj 
z  Púchova. Kto ste ho po-z  Púchova. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, znali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku v modlitbách. S  láskou a úctou tichú spomienku v modlitbách. S  láskou a úctou 
spomína manželka Margita, syn Pavol, dcéra Jana, spomína manželka Margita, syn Pavol, dcéra Jana, 
vnuci Martin a Vladimír a ostatná rodina.vnuci Martin a Vladimír a ostatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Osud je občas krutý, ne-„Osud je občas krutý, ne-
vráti, čo vzal, zostanú iba vráti, čo vzal, zostanú iba 
spomienky a v srdci žiaľ.“ 24. spomienky a v srdci žiaľ.“ 24. 
februára 2023 sme si pripo-februára 2023 sme si pripo-
menuli štvrté smutné výro-menuli štvrté smutné výro-
čie úmrtia nášho drahého čie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a pra-manžela, otca, dedka a pra-
dedka dedka Karola KováčaKarola Kováča. Kto . Kto 
ste ho poznali, venujte mu ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manžel-tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manžel-
ka, dcéry a syn s rodinami. „Veľmi nám chýbaš.“ka, dcéry a syn s rodinami. „Veľmi nám chýbaš.“

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Odišiel si tíško, nie si me-„Odišiel si tíško, nie si me-
dzi nami, no v našich srd-dzi nami, no v našich srd-
ciach ostávaš navždy.“ Dňa ciach ostávaš navždy.“ Dňa 
4.3.2023 si pripomíname 4.3.2023 si pripomíname 
nedožitých 75 rokov náš-nedožitých 75 rokov náš-
ho drahého ho drahého Jozefa Zágo-Jozefa Zágo-
ruru, ktorý nás náhle opustil , ktorý nás náhle opustil 
dňa 4.12.2022.  S láskou a dňa 4.12.2022.  S láskou a 
úctou spomínajú manžel-úctou spomínajú manžel-
ka, synovia s rodinami a ostatní príbuzní. ka, synovia s rodinami a ostatní príbuzní. 

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Osud je krutý, nevráti, čo „Osud je krutý, nevráti, čo 
vzal. Zostali iba spomienky, vzal. Zostali iba spomienky, 
v srdci žiaľ. Už niet návratu v srdci žiaľ. Už niet návratu 
a ani nádeje, len  cestička  a ani nádeje, len  cestička  
k hrobu nás k tebe zave-k hrobu nás k tebe zave-
die. Kytičku kvetov na hrob die. Kytičku kvetov na hrob 
ti môžeme dať, spokojný ti môžeme dať, spokojný 
spánok ti priať  a s láskou spánok ti priať  a s láskou 
spomínať.“ Dňa 23.2.2023 spomínať.“ Dňa 23.2.2023 
sme si pripomenuli smutné 20. výročie odvtedy, ako sme si pripomenuli smutné 20. výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustil otec, manžel, syn a brat nás navždy opustil otec, manžel, syn a brat Ing. Ivan  Ing. Ivan  
JurišJuriš. S  láskou spomína manželka Lena, dcéry Mi-. S  láskou spomína manželka Lena, dcéry Mi-
chaela, Ivana, rodičia a sestra Mariana.chaela, Ivana, rodičia a sestra Mariana.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Neplačte nado mnou, len „Neplačte nado mnou, len 
tichý sen mi prajte, len spo-tichý sen mi prajte, len spo-
mienku si na mňa v srdci mienku si na mňa v srdci 
uchovajte.“ Dňa 15.2.2023 uchovajte.“ Dňa 15.2.2023 
sme si pripomenuli smutné sme si pripomenuli smutné 
prvé výročie, čo nás navždy prvé výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko otec a dedko Vladimír  Vladimír  
RosinaRosina z Púchova. Venujte  z Púchova. Venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomína manželka, dcéry, zať, vnúčatá a ostatná spomína manželka, dcéry, zať, vnúčatá a ostatná 
rodina.rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 16.2.2023 sme si Dňa 16.2.2023 sme si 
pripomenuli 25. výročie pripomenuli 25. výročie 
úmrtia nášho drahého úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, deda a pra-manžela, otca, deda a pra-
deda deda Šimona ValachaŠimona Valacha  
z  Horných Kočkoviec. z  Horných Kočkoviec. 
S  láskou a  úctou spomí-S  láskou a  úctou spomí-
najú manželka a deti s ro-najú manželka a deti s ro-
dinami.dinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 20.2.2023 sme si pri-Dňa 20.2.2023 sme si pri-
pomenuli smutné 30. vý-pomenuli smutné 30. vý-
ročie, čo nás navždy opus-ročie, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a  brat til manžel, otec a  brat 
JUDr. Róbert ČinčalaJUDr. Róbert Činčala. . 
S  láskou a úctou na neho S  láskou a úctou na neho 
spomíname. Kto ste ho spomíname. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Ďakujeme.spomienku. Ďakujeme.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
,,V neznámy svet odišiel si ,,V neznámy svet odišiel si 
spať, zaplakal každý kto ťa spať, zaplakal každý kto ťa 
mal rád. Odišiel si nečaka-mal rád. Odišiel si nečaka-
ne, rýchlo, my ostali sme  ne, rýchlo, my ostali sme  
v žiali, no budeš v srdciach v žiali, no budeš v srdciach 
všetkých tých, ktorí ťa milo-všetkých tých, ktorí ťa milo-
vali. Dňa 28.2.2023 uplynie vali. Dňa 28.2.2023 uplynie 
5 rokov, čo nás opustil Cyril 5 rokov, čo nás opustil Cyril 
Čimbora z Hoštinej. S lás-Čimbora z Hoštinej. S lás-
kou a úctou spomína celá rodina .kou a úctou spomína celá rodina .

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Kto žije v srdciach, nikdy „Kto žije v srdciach, nikdy 
nezomrie.“ Dňa 25.2.2023 nezomrie.“ Dňa 25.2.2023 
uplynulo 6 rokov, čo nás uplynulo 6 rokov, čo nás 
navždy opustil náš dra-navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec, dedko a hý manžel, otec, dedko a 
pradedko pradedko Ing. Ján Jaku-Ing. Ján Jaku-
bíkbík z Púchova. Za tichú  z Púchova. Za tichú 
spomienku ďakujeme spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí ho poznali všetkým, ktorí ho poznali 
a mali radi. S láskou a vďakou spomína smútiaca a mali radi. S láskou a vďakou spomína smútiaca 
rodina.rodina.

ROZLÚČKAROZLÚČKA  
„Čas je ku mne milostivý, na „Čas je ku mne milostivý, na 
chvíľu sa zastaví a príbeh chvíľu sa zastaví a príbeh 
vyjaví. Príbeh krásny, prí-vyjaví. Príbeh krásny, prí-
beh krutý, príbeh pre mňa, beh krutý, príbeh pre mňa, 
príbeh o mne. Príbeh pre príbeh o mne. Príbeh pre 
vás.“ S bolesťou v srdci vám vás.“ S bolesťou v srdci vám 
oznamujeme, že náš drahý oznamujeme, že náš drahý 
Zdenko PiškaZdenko Piška zomrel ne- zomrel ne-
čakane a bez rozlúčky dňa čakane a bez rozlúčky dňa 
11.2.2023. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-11.2.2023. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S veľkým žiaľom v srdci spomína smútiaca mienku. S veľkým žiaľom v srdci spomína smútiaca 
rodina.rodina.

ROZLÚČKAROZLÚČKA  
Dňa 26.1.2023 nás navždy Dňa 26.1.2023 nás navždy 
opustil náš drahý opustil náš drahý Milan Milan 
HajskýHajský vo veku 90 rokov.  vo veku 90 rokov. 
„Ďakujeme Ti za to, že si bol „Ďakujeme Ti za to, že si bol 
súčasťou našich životov.“ súčasťou našich životov.“ 
Ďakujeme za prejavenú Ďakujeme za prejavenú 
sústrasť a  kvetinové dary sústrasť a  kvetinové dary 
a pohrebnej službe Advent a pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku. Smú-za dôstojnú rozlúčku. Smú-
tiaca rodina.tiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Dotĺkli srdcia láskavé, prestali sa ústa smiať, bu-„Dotĺkli srdcia láskavé, prestali sa ústa smiať, bu-
deme na Vás, drahí rodičia, s láskou spomínať.“ deme na Vás, drahí rodičia, s láskou spomínať.“ 
Dňa 1.3.2023 uplynú 3 roky od úmrtia nášho otca Dňa 1.3.2023 uplynú 3 roky od úmrtia nášho otca 
a dedka a dedka Jozefa DulovcaJozefa Dulovca a dňa 12.4.2023 si pripo- a dňa 12.4.2023 si pripo-
menieme 2 roky od úmrtia našej mamy a babky menieme 2 roky od úmrtia našej mamy a babky 
Boženy DulovcovejBoženy Dulovcovej. S láskou a úctou spomína . S láskou a úctou spomína 

celá rodina.celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 5.3.2023 si pripomenieme dva roky, odkedy Dňa 5.3.2023 si pripomenieme dva roky, odkedy 
nám odišiel náš milovaný ocko a dedko (jedko) nám odišiel náš milovaný ocko a dedko (jedko) 
MirkoMirko a 6.12.2022 uplynuli tri roky, odkedy sme sa  a 6.12.2022 uplynuli tri roky, odkedy sme sa 
rozlúčili s našou milovanou maminkou a babkou rozlúčili s našou milovanou maminkou a babkou 
HankouHankou. Naši najmilovanejší a najdrahší, myslíme . Naši najmilovanejší a najdrahší, myslíme 
na vás každý deň a moc vás ľúbime. S láskou Co-na vás každý deň a moc vás ľúbime. S láskou Co-

rey, Silvia a Henry.rey, Silvia a Henry.

ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Vrátiť tak čas, pohladiť tvoju „Vrátiť tak čas, pohladiť tvoju 
tvár a počuť tvoj hlas. Čas ne-tvár a počuť tvoj hlas. Čas ne-
lieči bolesť ani rany, iba nás lieči bolesť ani rany, iba nás 
učí žiť bez toho, koho sme učí žiť bez toho, koho sme 
milovali. Ďakujeme, Ti Bože, milovali. Ďakujeme, Ti Bože, 
za roky šťastia, ktoré sme za roky šťastia, ktoré sme 
s  ním prežili i  za silu niesť s  ním prežili i  za silu niesť 
bolesť vo chvíli, keď sme ho bolesť vo chvíli, keď sme ho 
stratili.“ Dňa 23.2.2023 uply-stratili.“ Dňa 23.2.2023 uply-
nulo 6 rokov, čo ku hrobu chodíme a kytice kvetov no-nulo 6 rokov, čo ku hrobu chodíme a kytice kvetov no-
síme nášmu milovanému manželovi a otcovi síme nášmu milovanému manželovi a otcovi Jozefo-Jozefo-
vi Redekimuvi Redekimu. S láskou spomína manželka s rodinou . S láskou spomína manželka s rodinou 
a švagriné Marta a Darina s rodinami.a švagriné Marta a Darina s rodinami.
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SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Dni plynú ako tichej riečky prúd, len spomienka „Dni plynú ako tichej riečky prúd, len spomienka 
v srdci trvá a nedá zabudnúť. Ťažko je vysloviť, čo v srdci trvá a nedá zabudnúť. Ťažko je vysloviť, čo 
v srdci cítime, už sú to 3 roky, čo ku hrobu cho-v srdci cítime, už sú to 3 roky, čo ku hrobu cho-
díme.“ Dňa 3.3.2023 si pripomenieme 3. výročie díme.“ Dňa 3.3.2023 si pripomenieme 3. výročie 
úmrtia našej mamy, babky a prababky úmrtia našej mamy, babky a prababky Jozefíny Jozefíny 
PúčkovejPúčkovej a  zároveň mal 3.1.2023 28. výročie  a  zároveň mal 3.1.2023 28. výročie 
úmrtia náš otec a dedko úmrtia náš otec a dedko Augustín PúčekAugustín Púček z Keb- z Keb-
lia. S  láskou a  úctou spomínajú dcéra Jozefína lia. S  láskou a  úctou spomínajú dcéra Jozefína 

s rodinou a syn Ladislav s rodinou.s rodinou a syn Ladislav s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 25. februára 2023 uplynuli 2 roky odvtedy, Dňa 25. februára 2023 uplynuli 2 roky odvtedy, 
čo nás opustila naša mama, svokra, babka a pra-čo nás opustila naša mama, svokra, babka a pra-
babka babka Vilma ValachováVilma Valachová a 11. januára 2023 uply- a 11. januára 2023 uply-
nulo 22 rokov odvtedy, čo nás opustil náš otec, nulo 22 rokov odvtedy, čo nás opustil náš otec, 
svokor a dedko svokor a dedko Ing. arch. Jozef ValachIng. arch. Jozef Valach. S láskou . S láskou 

na našich drahých spomína celá rodina.na našich drahých spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺkli srdcia, „Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺkli srdcia, 
ktoré nás milovali, zhasli oči, utíchol hlas, mali ktoré nás milovali, zhasli oči, utíchol hlas, mali 
radi život a všetkých nás.“ Dňa 4.3.2023 uplynie radi život a všetkých nás.“ Dňa 4.3.2023 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec 
Ivan PechoIvan Pecho a  dňa 11.4.2023 uplynú 3 roky, čo  a  dňa 11.4.2023 uplynú 3 roky, čo 
nás opustila naša milovaná mama nás opustila naša milovaná mama Mária Pecho-Mária Pecho-
vává, rod. Šlesárová. Kto ste ich poznali, venujte im , rod. Šlesárová. Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 

spomínajú dcéry Alena, Katarína a syn Michal.spomínajú dcéry Alena, Katarína a syn Michal.

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
• Dám do prenájmu 2-izbový kompletne zariadený 
byt, Dvory 1931, Púchov. Informácie na tlf. čísle  0905 
559 768.
• Dám do prenájmu zariadený 3-izbový byt 
na Námestí Slobody alebo vymením za menší.  
T.č. 0907788114.
• Predám 2-izbový byt na Mojmírovej ulici 1163/1 

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Tíško žil, tíško odišiel, „Tíško žil, tíško odišiel, 
skromný vo svojom živo-skromný vo svojom živo-
te, veľký vo svojej láske a te, veľký vo svojej láske a 
dobrote.“ Dňa 25.2.2023   dobrote.“ Dňa 25.2.2023   
sme si pripomenuli 8. vý-sme si pripomenuli 8. vý-
ročie, čo nás navždy opustil  ročie, čo nás navždy opustil  
Miloslav BehroMiloslav Behro. Hoci odi-. Hoci odi-
šiel bez slova a na rozlúčku šiel bez slova a na rozlúčku 
už nebol čas, spomienky na už nebol čas, spomienky na 
neho ostávajú v nás. S láskou a úctou spomína pria-neho ostávajú v nás. S láskou a úctou spomína pria-
teľka Anna s deťmi a vnučkami.teľka Anna s deťmi a vnučkami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Uplynulo dlhých 10 rokov, Uplynulo dlhých 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša čo nás navždy opustila naša 
babka, prababka a  mama babka, prababka a  mama 
Eva PanvicováEva Panvicová. Kto ste ju . Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú poznali, venujte jej tichú 
spomienku.spomienku.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 20.2.2023 uplynul rok, Dňa 20.2.2023 uplynul rok, 
odkedy nás naveky opustil odkedy nás naveky opustil 
Zdenko PastorekZdenko Pastorek. S láskou . S láskou 
spomína manželka Anna, spomína manželka Anna, 
deti Michal, Andrej a Zuza-deti Michal, Andrej a Zuza-
na, priatelia, známi a  celá na, priatelia, známi a  celá 
širšia rodina. Kto ste ho po-širšia rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, znali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.tichú spomienku.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
V posledný februárový deň V posledný februárový deň 
uplynie už 15 rokov, čo nás uplynie už 15 rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá navždy opustila naša drahá 
manželka, mamička a  ba-manželka, mamička a  ba-
bička bička Zdenka Janíčková Zdenka Janíčková 
z Lysej pod Makytou. „Roky z Lysej pod Makytou. „Roky 
utekajú ako voda, ale bolesť utekajú ako voda, ale bolesť 
v  srdci a  spomienky stále v  srdci a  spomienky stále 
zostávajú. Chýbaš nám, zostávajú. Chýbaš nám, 
Zdenka.“ Spomínajú manžel, dcéry Andrejka a Len-Zdenka.“ Spomínajú manžel, dcéry Andrejka a Len-
ka s rodinami, šesť vnúčat a ostatná rodina.ka s rodinami, šesť vnúčat a ostatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 27.2.2023 sme si pripo-Dňa 27.2.2023 sme si pripo-
menuli 6. výročie úmrtia na-menuli 6. výročie úmrtia na-
šej milovanej mamy, babky šej milovanej mamy, babky 
a  prababky a  prababky Márie Ižvolto-Márie Ižvolto-
vej.vej. S láskou spomínajú syn  S láskou spomínajú syn 
Jozef s  rodinou a  nevesta Jozef s  rodinou a  nevesta 
s rodinou.s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 27.2.2023 si pripomí-Dňa 27.2.2023 si pripomí-
name 8. smutné výročie, čo name 8. smutné výročie, čo 
Pán života a  smrti povolal Pán života a  smrti povolal 
k  sebe do večnosti náš-k  sebe do večnosti náš-
ho drahého otca a  dedka  ho drahého otca a  dedka  
Karola Jozefa TrnkuKarola Jozefa Trnku. Kto . Kto 
ste ho poznali, venujte mu ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S  láskou tichú spomienku. S  láskou 
spomína celá rodina.spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Odišla si tíško z nášho ži-„Odišla si tíško z nášho ži-
vota, ale krásne spomienky vota, ale krásne spomienky 
a večná láska v nás stále a večná láska v nás stále 
ostávajú, pretože ten, kto ostávajú, pretože ten, kto 
žije v našich srdciach, nikdy žije v našich srdciach, nikdy 
neumiera.“ Dňa 4.3.2023 si neumiera.“ Dňa 4.3.2023 si 
pripomenieme rok, čo nás pripomenieme rok, čo nás 
navždy opustila naša drahá navždy opustila naša drahá 
manželka a mama manželka a mama Jarmila Jarmila 
MajerkováMajerková z Púchova. Kto ste ju poznali a mali radi,  z Púchova. Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej, prosím, spolu s nami tichú spomienku.  venujte jej, prosím, spolu s nami tichú spomienku.  
S láskou a vďakou spomína manžel, syn, dcéra  S láskou a vďakou spomína manžel, syn, dcéra  
s priateľom a ostatná rodina. s priateľom a ostatná rodina. 

ROZLÚČKAROZLÚČKA  
Dňa 21.2.2023 sme sa rozlú-Dňa 21.2.2023 sme sa rozlú-
čili s naším drahým čili s naším drahým Jarosla-Jarosla-
vom Fujeríkomvom Fujeríkom z  Mesteč- z  Mesteč-
ka, ktorý nás náhle opustil ka, ktorý nás náhle opustil 
vo veku 82 rokov. Ďakuje-vo veku 82 rokov. Ďakuje-
me príbuzným, priateľom, me príbuzným, priateľom, 
známym, ktorí ho prišli známym, ktorí ho prišli 
v  hojnom počte odpreva-v  hojnom počte odpreva-
diť. Ďakujeme za kvetinové diť. Ďakujeme za kvetinové 
dary a slová útechy, tiež pánovi farárovi Miroslavovi dary a slová útechy, tiež pánovi farárovi Miroslavovi 
Eštokovi aj pracovníkom Adventu za dôstojnú roz-Eštokovi aj pracovníkom Adventu za dôstojnú roz-
lúčku. Smútiaca rodina.lúčku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 4.3.2023 si pripomína-Dňa 4.3.2023 si pripomína-
me 2. smutné výročie, čo me 2. smutné výročie, čo 
nás navždy opustila man-nás navždy opustila man-
želka, mama a babka želka, mama a babka Oľga Oľga 
JaníkováJaníková. Spomína man-. Spomína man-
žel, dcéra a syn s rodinami.žel, dcéra a syn s rodinami.

v  Púchove. Pôvodný stav, 50 m2, pivnica, na  
7. poschodí. 0907 283 068.
PRÁCA
• Hľadám prácu ako upratovačka na 2 až 4 hod. 
denne (doobeda). 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 na 1-2 hodiny 
v doobedňajších hodinách, od pondelka do piatku.  
0902 828 206.
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo chyžná, aj 
súkromne. 0950 233 618.

Pozvánka VMČ č. 8Pozvánka VMČ č. 8
Pozývame obyvateľov mestskej časti č.5 na Pozývame obyvateľov mestskej časti č.5 na 
pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 
6.3. 2023 o 16:30 v zasadačke MsÚ.6.3. 2023 o 16:30 v zasadačke MsÚ.
Program: Program: 
1. Voľba členov VMČ, 2. Voľba predsedu  1. Voľba členov VMČ, 2. Voľba predsedu  
a tajomníka VMČ, 3. Zásady činnosti VMČ,  a tajomníka VMČ, 3. Zásady činnosti VMČ,  
4. Návrhy, podnety a požiadavky obyvateľov,  4. Návrhy, podnety a požiadavky obyvateľov,  
5. Diskusia a rôzne5. Diskusia a rôzne

Peter BílikPeter Bílik
Eva BaricováEva Baricová
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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

Žiadosti o dotácie môžete podať v termíne do 31.3.2023 
V zmysle platného VZN č. 20/2020 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Púchov je možné požiadať o dotáciu z mesta Púchov raz ročne a termín na 
podanie žiadostí je 31. marec 2023.
Vyplnenú žiadosť o dotácie treba s potrebnými náležitosťami doručiť  
do podateľne Mestského úradu Púchov v termíne do 31.3. 2023. Ná-
sledne všetky žiadosti prejdú formálnou kontrolou na Oddelení školstva 
a sociálnych vecí MsÚ Púchov a budú predložené do príslušných komisií, 
ktoré k nim zaujmú odporúčacie kladné alebo záporné stanovisko.
Takéto žiadosti ďalej putujú na schválenie primátorke mesta, mestskej rade  
a následne do mestského zastupiteľstva.
Rozpočet na prerozdelenie dotácií, ktorý bol schválený na decembro-
vom zasadnutí MsZ, je aj v roku 2023 vo výške 45 000 eur na dotácie 
pre športové kluby a 20 000 eur na podporu sociálneho zabezpečenia  
a kultúrnych podujatí. Tento bol zvýšený na základe každoročne sa zvyšujú-
ci počet žiadostí o dotáciu a, samozrejme, záujem všetkých zainteresovaných  
o podporu stálych i nových žiadateľov.
Z rozpočtu mesta sa môžu podľa uvedeného VZN poskytovať dotácie:
• právnickým osobám (nadácie, nezisková organizácia, Slovenský Červený 
kríž, občianske združenie),
• fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo na území 
mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo po-
skytujú služby obyvateľom mesta.
Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok možno na jeden účel (pro-
jekt) poskytnúť iba jednu dotáciu, a to maximálne do 70% hodnoty roz-
počtových nákladov na projekt, akciu alebo účel žiadosť. Žiadateľ, ktoré-
mu bola poskytnutá dotácia, umožní orgánom mesta kontrolovať výkon 
konkrétnej úlohy alebo akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá. Z rozpočtu 
mesta sa podľa nariadenia môže poskytnúť dotácia iba žiadateľovi, ktorý 
má vysporiadané záväzky voči mestu, čo preukazuje čestným vyhlásením.
Kompetenciu rozhodnúť o poskytnutí dotácie má (podľa platných  
Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Púchov):
1. Primátorka mesta pri žiadostiach do sumy 1000 eur / žiadosť
2. Mestská rada pri žiadostiach od 1001 Eur do 3000 eur / žiadosť
3. Mestské zastupiteľstvo pri žiadostiach v sume nad 3000 eur / žiadosť
Podporované oblasti a činnosti: záujmová umelecká činnosť a kultúrne 

aktivity, telovýchova, šport a mládež, rozvoj školstva a vzdelávania, charita, 
zdravotníctvo a zdravotne postihnutí.
Zúčtovanie dotácií:
• Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu do 31. 12. prísluš-
ného rozpočtového roka; do tohto termínu je povinný vykonať aj zúčtova-
nie dotácie.
• Prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie  
v termíne stanovenom v zmluve. V odôvodnených prípadoch môže prijí-
mateľ dotácie požiadať o predĺženie termínu vyúčtovania, pričom musí 
doručiť mestu žiadosť v termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní pred 
zmluvne dohodnutým termínom vyúčtovania, najneskôr však do termínu 
podľa bodu1.
• Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať:
a) dokumentáciu, ktorou preukázateľným spôsobom doloží (napr. fotogra-
fie, text v tlači, materiáloch a pod.), že aktivita akcia, úloha alebo projekt bol 
financovaný z rozpočtu mesta, resp. s jej finančným príspevkom uvedeným  
v presnej sume,
b) kópie všetkých účtovných dokladov (faktúry, príjmové a výdavkové po-
kladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, prezenčné listiny, dodacie lis-
ty a iné), ktoré preukázateľne, kompletne a správne vydokladujú použitie 
dotácie na schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) v zmysle uzatvorenej 
zmluvy, c) tabuľku vyúčtovania dotácie, v ktorej uvedie číslo dokladu, druh, 
sumu a dátum úhrady výdavku podľa prílohy č.2 tohto VZN.
• Prijímateľovi dotácie, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie v termíne sta-
novenom v zmluve alebo použije túto dotáciu na iný účel ako bol určený  
v zmluve, alebo nevyčerpá všetky poskytnuté finančné prostriedky je po-
vinný vrátiť celú poskytnutú sumu dotácie. 6. Avízo o vrátení prostriedkov
• Avízo o vrátení prostriedkov prijímateľ dotácie písomne resp. elektronic-
kou poštou zašle zamestnancovi mesta
Dotácie poskytuje aj TSK
Občanom dávame do pozornosti, že môžu taktiež využiť aj čerpanie do-
tácie z rozpočtu TSK, o ktorú je možné požiadať do 31. marca 2023.Takáto 
dotácia poskytnutá župou je určená: DHZ, JDS, SZZP, neziskovým organizá-
ciám, občianskym združeniam, právnickým a fyzickým osobám. Viac info na 
www.tsk.sk           MsÚ Púchov



inzerciainzercia


