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Pomaly, ale isto prichádza jar. Pomaly, ale isto prichádza jar. 
Nórsky spisovateľ Bjørnstjerne Nórsky spisovateľ Bjørnstjerne 
Bjørnson povedal, že: Bjørnson povedal, že: „Jar je krás-„Jar je krás-
na pre toho, kto zažil dlhú zimu.“na pre toho, kto zažil dlhú zimu.“ Pre  Pre 
mňa je však vždy krásna, pretože mňa je však vždy krásna, pretože 
v Púchove to posledné roky hýri v Púchove to posledné roky hýri 
počas jari všetkými farbami. Aj teraz počas jari všetkými farbami. Aj teraz 
môžem potvrdiť, že sa začala už prvá môžem potvrdiť, že sa začala už prvá 
výsadba kvetín a spolu s pribúdajú-výsadba kvetín a spolu s pribúdajú-
cimi slnečnými lúčmi začne mesto cimi slnečnými lúčmi začne mesto 
opäť rozkvitať. Spoločne s mestskými opäť rozkvitať. Spoločne s mestskými 
spoločnosťami pracujeme na úpra-spoločnosťami pracujeme na úpra-
ve a obnove mesta, ale aj na veľko-ve a obnove mesta, ale aj na veľko-
nočnej výzdobe, pričom pribudne nočnej výzdobe, pričom pribudne 
v meste aj malé svieže veľkonočné v meste aj malé svieže veľkonočné 
prekvapenie. Podnik technických prekvapenie. Podnik technických 
služieb čistí a upravuje jednotlivé služieb čistí a upravuje jednotlivé 
časti mesta, vymieňajú sa lavičky  časti mesta, vymieňajú sa lavičky  
a hracie prvky na ihriskách. Minulý a hracie prvky na ihriskách. Minulý 
týždeň však príliš „jarne“ nevyzeral. týždeň však príliš „jarne“ nevyzeral. 
Piatková Piatková dažďová smršťdažďová smršť postihla  postihla 
najmä oblasť Kolonky. Okamžite boli najmä oblasť Kolonky. Okamžite boli 
zapojené všetky zložky - púchovskí zapojené všetky zložky - púchovskí 
hasiči, DHZ Púchov a Podnik tech-hasiči, DHZ Púchov a Podnik tech-
nických služieb, ktoré odstraňovali nických služieb, ktoré odstraňovali 
prvotné problémy s množstvom prvotné problémy s množstvom 
vody a s vyčistením priestoru. Chlapci vody a s vyčistením priestoru. Chlapci 
z technických služieb od sobotného z technických služieb od sobotného 
rána pokračovali v čistení po vznik-rána pokračovali v čistení po vznik-
nutých škodách. ĎAKUJEM hasičom, nutých škodách. ĎAKUJEM hasičom, 
dobrovoľným hasičom a zamest-dobrovoľným hasičom a zamest-
nancom PTSM za okamžitú pomoc. nancom PTSM za okamžitú pomoc. 
Problémy som nahlásila aj na SVP za Problémy som nahlásila aj na SVP za 
účelom vyčistenia vodného toku. účelom vyčistenia vodného toku. 

Samozrejme, prebiehajú prípravné Samozrejme, prebiehajú prípravné 
a projektové práce na schválených a projektové práce na schválených 
investičných akciáchinvestičných akciách. Na Kolonke sa  . Na Kolonke sa  
v rámci prípravy kolaudácie byto-v rámci prípravy kolaudácie byto-
viek s nájomnými bytmi realizu-viek s nájomnými bytmi realizu-
je prekládka plynu a tiež v zmysle je prekládka plynu a tiež v zmysle 
harmonogramu pokračuje rekon-harmonogramu pokračuje rekon-
štrukcia autobusového nástupišťa. štrukcia autobusového nástupišťa. 
V predchádzajúcich dňoch som po V predchádzajúcich dňoch som po 
ukončenom verejnom obstarávaní ukončenom verejnom obstarávaní 
podpísala zmluvu s dodávateľmi na podpísala zmluvu s dodávateľmi na 
sanáciu cesty v Keblii a tiež na reali-sanáciu cesty v Keblii a tiež na reali-
záciu výstavby mestských jaslí. Stále záciu výstavby mestských jaslí. Stále 
prebieha verejné obstarávanie na prebieha verejné obstarávanie na 
výstavbu kolumbária na hlavnom výstavbu kolumbária na hlavnom 

cintoríne a tiež na projektovú doku-cintoríne a tiež na projektovú doku-
mentáciu na rekonštrukciu mest-mentáciu na rekonštrukciu mest-
ského kúpaliska. V najbližších dňoch ského kúpaliska. V najbližších dňoch 
spustíme verejné obstarávanie na spustíme verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa prác na ďalšie prvky  zhotoviteľa prác na ďalšie prvky  
v areáli Lesoparku Lachovec (včelni-v areáli Lesoparku Lachovec (včelni-
ca, lesná učebňa a vstupná brána). ca, lesná učebňa a vstupná brána). 

Minulý týždeň bol venovaný ženám Minulý týždeň bol venovaný ženám 
a všetkým fanúšikom Moštenských a všetkým fanúšikom Moštenských 
pajtášov, ktorí predviedli skvelý pajtášov, ktorí predviedli skvelý 
program v Divadle Púchov. Poďako-program v Divadle Púchov. Poďako-
vanie patrí účinkujúcim chlapcom, vanie patrí účinkujúcim chlapcom, 
skvelým divákom a aj viceprimáto-skvelým divákom a aj viceprimáto-
rovi, poslankyniam a poslancom MsZ rovi, poslankyniam a poslancom MsZ 
v Púchove, ktorí v závere podujatia v Púchove, ktorí v závere podujatia 
venovali ženám kvietok a, samozrej-venovali ženám kvietok a, samozrej-
me, Púchovskej kultúre s.r.o. za orga-me, Púchovskej kultúre s.r.o. za orga-
nizáciu celého večera.nizáciu celého večera.

V sobotu mi bolo cťou byť pri zahá-V sobotu mi bolo cťou byť pri zahá-
jení jení Slovenského pohára Karate Slovenského pohára Karate 
a Kobudoa Kobudo v Púchove, a to spolu   v Púchove, a to spolu  
s takmer 270 účastníkmi a Františkom s takmer 270 účastníkmi a Františkom 
Komorom, ktorý okrem toho, že je Komorom, ktorý okrem toho, že je 
osobnosťou tohto športu v Púchove, osobnosťou tohto športu v Púchove, 
je aj skvelým človekom. Karate má  je aj skvelým človekom. Karate má  
v Púchove už viac ako 20-ročnú histó-v Púchove už viac ako 20-ročnú histó-
riu a počas nej sa podarilo získať 14 riu a počas nej sa podarilo získať 14 
zlatých medailí z majstrovstiev sveta, zlatých medailí z majstrovstiev sveta, 
a to je naozaj veľká vec. Najcennej-a to je naozaj veľká vec. Najcennej-
ší princíp Jang-Jing je základom, ší princíp Jang-Jing je základom, 
pretože okrem rozvíjania bojových pretože okrem rozvíjania bojových 
schopností, sily a rýchlosti je dôležité schopností, sily a rýchlosti je dôležité 
dbať aj na duchovno, sebadisciplínu  dbať aj na duchovno, sebadisciplínu  
a vnútornú kvalitu života. a vnútornú kvalitu života. 

So starostami púchovského okre-So starostami púchovského okre-
susu a Koordinačnou radou Strate- a Koordinačnou radou Strate-
gicko-plánovacieho regiónu „Okres gicko-plánovacieho regiónu „Okres 
Púchov“ sme rokovali o Integrova-Púchov“ sme rokovali o Integrova-
ných územných investíciách (IUI)  ných územných investíciách (IUI)  
v nadväznosti na alokáciu finančných v nadväznosti na alokáciu finančných 
prostriedkov z Programu Slovensko prostriedkov z Programu Slovensko 
2021-2027, určených pre Trenčian-2021-2027, určených pre Trenčian-
sky samosprávny kraj vo výške 120 sky samosprávny kraj vo výške 120 
mil. Eur, pričom pre náš región je mil. Eur, pričom pre náš región je 
naplánovaných približne 6,9 až 9,2 naplánovaných približne 6,9 až 9,2 
mil. Eur. Alokácia je rozdelená do 5 mil. Eur. Alokácia je rozdelená do 5 
priorít a 29 opatrení. Dohodli sme sa priorít a 29 opatrení. Dohodli sme sa 
na prioritách v oblasti cyklodopravy, na prioritách v oblasti cyklodopravy, 
verejnej osobnej dopravy, vzdeláva-verejnej osobnej dopravy, vzdeláva-
nia, a vodozádržných opatreniach nia, a vodozádržných opatreniach 
na adaptáciu na zmenu klímy a pod., na adaptáciu na zmenu klímy a pod., 
ktoré budem následne presadzovať ktoré budem následne presadzovať 
v rámci Rady partnerstva, ktorej som v rámci Rady partnerstva, ktorej som 
členom za okres Púchov. členom za okres Púchov. 

Na 21. marca pripadá Na 21. marca pripadá Svetový Svetový 
deň Downovho syndrómudeň Downovho syndrómu. Tento . Tento 
symbolický dátum nie je náhoda, symbolický dátum nie je náhoda, 
nakoľko je odvodený z číslic 3 a 21, nakoľko je odvodený z číslic 3 a 21, 
keďže pri uvedenej diagnóze ide  keďže pri uvedenej diagnóze ide  
o trizómiu 21. chromozómu. Oficiál- o trizómiu 21. chromozómu. Oficiál- 
ne sa oslavuje od roku 2012, a to na ne sa oslavuje od roku 2012, a to na 
základe rozhodnutia Organizácie základe rozhodnutia Organizácie 
spojených národov. Viete, že si v tento spojených národov. Viete, že si v tento 
deň obúvame rozdielne ponožky? Je deň obúvame rozdielne ponožky? Je 
to symbolika, keďže sa líšia farbou, to symbolika, keďže sa líšia farbou, 
vzorom či veľkosťou. Tým dávame vzorom či veľkosťou. Tým dávame 
najavo, že si uvedomujeme odlišnosť najavo, že si uvedomujeme odlišnosť 
týchto ľudí a tiež to, že ich podporu-týchto ľudí a tiež to, že ich podporu-
jeme a ich inakosť chápeme. Inakosť jeme a ich inakosť chápeme. Inakosť 

ich nesmie diskriminovať a segrego-ich nesmie diskriminovať a segrego-
vať na perifériu. Rozdielnymi ponož-vať na perifériu. Rozdielnymi ponož-
kami demonštrujeme, že chápeme kami demonštrujeme, že chápeme 
inakosť ako normálnu, patriacu do inakosť ako normálnu, patriacu do 
nášho života. Nezabudnite sa 21. nášho života. Nezabudnite sa 21. 
marca zapojiť do ponožkovej výzvy, marca zapojiť do ponožkovej výzvy, 
pretože pretože „byť odlišný je normálne“„byť odlišný je normálne“..

25. marca sa vo viac ako 190 kraji-25. marca sa vo viac ako 190 kraji-
nách sveta koná nách sveta koná Hodina ZemeHodina Zeme, , 
pričom kampaň vytvára platformu pričom kampaň vytvára platformu 
pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia 
presadzovať environmentálne priori-presadzovať environmentálne priori-
ty na globálnej, regionálnej a miest-ty na globálnej, regionálnej a miest-
nej úrovni. Medzi svetoznámymi nej úrovni. Medzi svetoznámymi 
pamiatkami, ktoré podporili akciu pamiatkami, ktoré podporili akciu 
zhasnutím, sú napr. Sfinga a pyra-zhasnutím, sú napr. Sfinga a pyra-
mídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa  mídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa  
v Rio de Janeiro, Eiffelova veža, most v Rio de Janeiro, Eiffelova veža, most 
Golden Gate Bridge v San Franciscu, Golden Gate Bridge v San Franciscu, 
alebo rímske Koloseum. Aj naše alebo rímske Koloseum. Aj naše 
mesto sa zapojí a v tento deň medzi mesto sa zapojí a v tento deň medzi 
20:30 a 21:30 hod. zhasne verejné 20:30 a 21:30 hod. zhasne verejné 
osvetlenie v niektorých častiach osvetlenie v niektorých častiach 
mesta. Slovensko sa do kampane mesta. Slovensko sa do kampane 
zapojilo po prvýkrát v roku 2011 pod zapojilo po prvýkrát v roku 2011 pod 
koordináciou Sekcie ochrany pred koordináciou Sekcie ochrany pred 
svetelným znečistením Slovenskej svetelným znečistením Slovenskej 
astronomickej spoločnosti pri SAV  astronomickej spoločnosti pri SAV  
a Slovenského zväzu astronómov.a Slovenského zväzu astronómov.

Pred nami je prvý jarný deň a tiež Pred nami je prvý jarný deň a tiež 
Vítanie jari - veľkonočný jarmokVítanie jari - veľkonočný jarmok, , 
ktorý si môžete vychutnať na Pešej ktorý si môžete vychutnať na Pešej 
zóne 25. marca, kedy spoločne nielen zóne 25. marca, kedy spoločne nielen 

s jarmočníkmi, ale aj našimi deťmi  s jarmočníkmi, ale aj našimi deťmi  
z materských a základných škôl, CVČ z materských a základných škôl, CVČ 
a základnej umeleckej školy i našimi a základnej umeleckej školy i našimi 
folklórnymi súbormi, odprevadíme folklórnymi súbormi, odprevadíme 
symbolicky Morenu a privítame sviat-symbolicky Morenu a privítame sviat-
ky jari. ky jari. 

Sme v Sme v pôstnom obdobípôstnom období, kedy sa viac , kedy sa viac 
máme sústrediť na pokoj a základné máme sústrediť na pokoj a základné 
ľudské hodnoty a tešiť sa na sviatky ľudské hodnoty a tešiť sa na sviatky 
Veľkej noci. Jeden múdry človek raz Veľkej noci. Jeden múdry človek raz 
povedal: povedal: „Dajte si pozor, koho pustí-„Dajte si pozor, koho pustí-
te na svoju loď, pretože niektorí ľudia te na svoju loď, pretože niektorí ľudia 
potopia celú loď len preto, že nemôžu potopia celú loď len preto, že nemôžu 
byť kapitánom.“byť kapitánom.“ Určite to poznáte   Určite to poznáte  
a máte okolo seba ľudí, ktorí sú faloš-a máte okolo seba ľudí, ktorí sú faloš-
ní a nakoniec Vás zradia. Treba však ní a nakoniec Vás zradia. Treba však 
vedieť, že ľudia vždy odhalia, kým sú. vedieť, že ľudia vždy odhalia, kým sú. 
Len im na to musíte dať priestor a čas. Len im na to musíte dať priestor a čas. 
Žiadnu masku totiž nemožno nosiť Žiadnu masku totiž nemožno nosiť 
večne. večne. 

Nádhernú myšlienku povedal Fran- Nádhernú myšlienku povedal Fran- 
tišek z Assisi: tišek z Assisi: „Pamätaj si, že keď opus-„Pamätaj si, že keď opus-
tíš tento svet, nemôžeš si vziať so sebou tíš tento svet, nemôžeš si vziať so sebou 
nič, čo si získal, iba to, čo si dal: plné nič, čo si získal, iba to, čo si dal: plné 
srdce obohatené úprimnou službou srdce obohatené úprimnou službou 
druhým, láskou, obetavosťou a odva-druhým, láskou, obetavosťou a odva-
hou.“hou.“

Prajem vám krásne prežitie prvých Prajem vám krásne prežitie prvých 
jarných dní. Strávte ich v prírode, na jarných dní. Strávte ich v prírode, na 
záhradke alebo s rodinkou, ale hlavne záhradke alebo s rodinkou, ale hlavne 
- v pokoji a láske. - v pokoji a láske. 

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Každé svitanie prináša nádej 
a každý západ slnka pokoj
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Štatistický úrad Slovenskej re- Štatistický úrad Slovenskej re- 
publiky sprístupnil na stránke publiky sprístupnil na stránke 
www.scitanie.sk ďalší produkt www.scitanie.sk ďalší produkt 
v rámci diseminácie údajov zo v rámci diseminácie údajov zo 
Sčítania obyvateľov, domov a by- Sčítania obyvateľov, domov a by- 
tov 2021 s názvom „Moja obec“. tov 2021 s názvom „Moja obec“. 
Ponúka vybrané údaje za každú Ponúka vybrané údaje za každú 
konkrétnu obec v Slovenskej konkrétnu obec v Slovenskej 
republike. Tento formát je pripra-republike. Tento formát je pripra-
vený osobitne pre všetkých 2.927 vený osobitne pre všetkých 2.927 
obcí.obcí.

Sčítanie obyvateľov, domov a by- Sčítanie obyvateľov, domov a by- 
tov 2021 vychádzalo z koncep-tov 2021 vychádzalo z koncep-
tu kombinácie údajových zdrojov tu kombinácie údajových zdrojov 
(údajov od obyvateľov a údajov  (údajov od obyvateľov a údajov  
z administratívnych zdrojov) a z hľa- z administratívnych zdrojov) a z hľa- 
diska formy bolo plne elektronickým diska formy bolo plne elektronickým 
sčítaním. Obe charakteristiky mali  sčítaním. Obe charakteristiky mali  
a majú výrazný dopad na proces a majú výrazný dopad na proces 
zberu údajov a ich spracovanie. zberu údajov a ich spracovanie. 
Projekt cenzu však od začiatku Projekt cenzu však od začiatku 
počítal aj s inovatívnymi zmenami počítal aj s inovatívnymi zmenami 
pri šírení získaných údajov. Stránka pri šírení získaných údajov. Stránka 
www.scitanie.sk plní nielen informa-www.scitanie.sk plní nielen informa-
tívnu úlohu, ale je aj hlavným nástro-tívnu úlohu, ale je aj hlavným nástro-
jom šírenia údajov.jom šírenia údajov.

Čo je „Moja obec“Čo je „Moja obec“
„Moja obec“ ponúka vybrané „Moja obec“ ponúka vybrané 

údaje za každú konkrétnu obec  údaje za každú konkrétnu obec  

v Slovenskej republike. Tento formát v Slovenskej republike. Tento formát 
je pripravený osobitne pre všet-je pripravený osobitne pre všet-
kých 2.927 obcí. Vstupnú časť tvorí kých 2.927 obcí. Vstupnú časť tvorí 
mapa lokalizujúca obec v rámci mapa lokalizujúca obec v rámci 

územia Slovenskej republiky a jej územia Slovenskej republiky a jej 
krajov. Nasledujú údaje o obyva-krajov. Nasledujú údaje o obyva-
teľoch, údaje o domoch a údaje  teľoch, údaje o domoch a údaje  
o bytoch odlíšené farebnými podkla-o bytoch odlíšené farebnými podkla-
dovými blokmi. V prípade Bratislavy  dovými blokmi. V prípade Bratislavy  
a Košíc ide o úroveň mestských častí. a Košíc ide o úroveň mestských častí. 
Je k dispozícii aj výstup za hlavné Je k dispozícii aj výstup za hlavné 

mesto Bratislava a za mesto Košice. mesto Bratislava a za mesto Košice. 
Záujemca ho nájde na domovskej Záujemca ho nájde na domovskej 
stránke webu sčítania.stránke webu sčítania.

Čo hovorí „Moja obec“ o obyva-Čo hovorí „Moja obec“ o obyva-
teľochteľoch

O obyvateľoch je pripravených O obyvateľoch je pripravených 
21 základných údajov. Ide o počet 21 základných údajov. Ide o počet 
obyvateľov na trvalý pobyt, husto-obyvateľov na trvalý pobyt, husto-
tu obyvateľstva, počet štátnych tu obyvateľstva, počet štátnych 
občanov a počet cudzincov, vekovú občanov a počet cudzincov, vekovú 
štruktúru, vzdelanostnú štruktúru,  štruktúru, vzdelanostnú štruktúru,  
3 najpočetnejšie náboženské vyzna-3 najpočetnejšie náboženské vyzna-
nia a štruktúru podľa rodinného nia a štruktúru podľa rodinného 
stavu.stavu.

Čo hovorí „Moja obec“ o domoch Čo hovorí „Moja obec“ o domoch 
a bytocha bytoch

Údaje o domoch zahŕňajú počet Údaje o domoch zahŕňajú počet 
domov, rodinných a bytových domov, rodinných a bytových 
domov, počet domov vo vlastníctve domov, počet domov vo vlastníctve 
fyzickej osoby a vybavenosť domov fyzickej osoby a vybavenosť domov 
vodovodnou prípojkou v dome  vodovodnou prípojkou v dome  
z verejnej siete, plynovou prípoj-z verejnej siete, plynovou prípoj-
kou, prípojkou na kanalizačnú sieť kou, prípojkou na kanalizačnú sieť 
a počet obnovených domov. Čiže  a počet obnovených domov. Čiže  
8 základných údajov. Údaje o bytoch 8 základných údajov. Údaje o bytoch 
obsahujú 7 základných údajov, obsahujú 7 základných údajov, 
menovite počet bytov, počet bytov menovite počet bytov, počet bytov 
v rodinných domoch a v bytových v rodinných domoch a v bytových 
domoch, počet obecných bytov, domoch, počet obecných bytov, 

priemernú podlahovú plochu bytu priemernú podlahovú plochu bytu 
a počet bytov s vodovodom zo a počet bytov s vodovodom zo 
spoločného zdroja a počet bytov spoločného zdroja a počet bytov 
vykurovaných plynom.vykurovaných plynom.

Prečo je „Moja obec“ užitočnáPrečo je „Moja obec“ užitočná
„Moja obec“ slúži pre rýchlu orien-„Moja obec“ slúži pre rýchlu orien-

táciu v najpoužívanejších údajoch na táciu v najpoužívanejších údajoch na 
úrovni obce pre jej samosprávu, pre úrovni obce pre jej samosprávu, pre 
jej obyvateľov, ale aj pre jej návštev-jej obyvateľov, ale aj pre jej návštev-
níkov a ďalších užívateľov zaujíma-níkov a ďalších užívateľov zaujíma-
júcich sa o danú obec. Výstup môže  júcich sa o danú obec. Výstup môže  
v tlačenej podobe slúžiť aj pre v tlačenej podobe slúžiť aj pre 
propagačné účely obce.propagačné účely obce.

Pre koho je „Moja obec“ určenáPre koho je „Moja obec“ určená
„Moja obec“ slúži primárne obciam, „Moja obec“ slúži primárne obciam, 

ktoré boli jedným z hlavných partne-ktoré boli jedným z hlavných partne-
rov pri zabezpečení Sčítania obyva-rov pri zabezpečení Sčítania obyva-
teľov, domov a bytov 2021, ale aj teľov, domov a bytov 2021, ale aj 
médiám a širokej verejnosti. Je to médiám a širokej verejnosti. Je to 
nástroj pre prácu a podporu rozvo-nástroj pre prácu a podporu rozvo-
ja obcí v mnohých oblastiach. Je ja obcí v mnohých oblastiach. Je 
jedinečný vo svojej jednoduchos-jedinečný vo svojej jednoduchos-
ti svojím praktickým využitím pre ti svojím praktickým využitím pre 
zamestnancov samosprávy a štátnej zamestnancov samosprávy a štátnej 
správy, ale aj pre učiteľov, študentov správy, ale aj pre učiteľov, študentov 
a iných záujemcov z radov laickej a iných záujemcov z radov laickej 
verejnosti založený na výsledkoch verejnosti založený na výsledkoch 
SODB 2021.SODB 2021.

Zdroj: SODB 2021 Zdroj: SODB 2021 

Sprístupnili ďalšie údaje zo sčítania obyvateľov
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Predstavujeme nové konateľky Púchovskej kultúry
Od 1. marca 2023 má mestská Od 1. marca 2023 má mestská 

spoločnosť Púchovská kultú-spoločnosť Púchovská kultú-
ra, s.r.o. nové vedenie. Mestské ra, s.r.o. nové vedenie. Mestské 
zastupiteľstvo na svojom posled-zastupiteľstvo na svojom posled-
nom zasadnutí schválilo za kona-nom zasadnutí schválilo za kona-
teľov spoločnosti Evu Maslákovú teľov spoločnosti Evu Maslákovú 
a Máriu Balážovú, ktoré Púchov-a Máriu Balážovú, ktoré Púchov-
ské noviny navštívili s prosbou  ské noviny navštívili s prosbou  
o rozhovor.o rozhovor.

Prezraďte čitateľom Púchov-Prezraďte čitateľom Púchov-
ských novín niečo o sebe (odkiaľ ských novín niečo o sebe (odkiaľ 
pochádzate a kde ste doteraz pochádzate a kde ste doteraz 
pracovali...).pracovali...).

EM:EM: Mojím domovom od narode- Mojím domovom od narode-
nia až doposiaľ je Púchov – Horné nia až doposiaľ je Púchov – Horné 
Kočkovce. Práve 1.3.2023 som osla-Kočkovce. Práve 1.3.2023 som osla-
vovala 20. výročie nástupu do zaují-vovala 20. výročie nástupu do zaují-
mavého sveta púchovskej kultúry.mavého sveta púchovskej kultúry.

MB: MB: Pochádzam z Horných Kočko-Pochádzam z Horných Kočko-
viec, v Púchove bývam 32 rokov. viec, v Púchove bývam 32 rokov. 
Bola som zamestnaná v jednej firme, Bola som zamestnaná v jednej firme, 
ktorá už neexistuje, pre kultúru  ktorá už neexistuje, pre kultúru  
v našom meste pracujem pomerne v našom meste pracujem pomerne 
dlho - v januári uplynulo 25 rokov.dlho - v januári uplynulo 25 rokov.

Mohli by ste prezradiť aj niečo zo Mohli by ste prezradiť aj niečo zo 
svojho súkromného života (rodin-svojho súkromného života (rodin-
né pomery, prípadne záľuby, né pomery, prípadne záľuby, 
ktorým sa venujete vo voľnom ktorým sa venujete vo voľnom 
čase)?čase)?

EM:EM: Čo sa týka môjho súkromné- Čo sa týka môjho súkromné-
ho života... som vydatá 32 rokov, ho života... som vydatá 32 rokov, 
manžel je o šesť rokov starší, pracu-manžel je o šesť rokov starší, pracu-
je v Continental Matador Rubber, je v Continental Matador Rubber, 
Púchov. Dcéra Lenka je t.č. na mater-Púchov. Dcéra Lenka je t.č. na mater-
skej dovolenke a syn Michal pracuje skej dovolenke a syn Michal pracuje 
v Trenčianskej firme Vaillant. Medzi v Trenčianskej firme Vaillant. Medzi 
moje najsilnejšie záľuby patrí vnúčik moje najsilnejšie záľuby patrí vnúčik 
Danko. Okrem toho milujem záhrad-Danko. Okrem toho milujem záhrad-
ku, prírodu, dobrú knihu. ku, prírodu, dobrú knihu. 

MB: MB: Som vydatá, s manželom sme Som vydatá, s manželom sme 
vychovali tri šikovné dcéry. Najstar-vychovali tri šikovné dcéry. Najstar-
šia dcéra Mária podniká v oblas-šia dcéra Mária podniká v oblas-
ti grafiky a dizajnu. Druhá dcéra ti grafiky a dizajnu. Druhá dcéra 

Monika je finančnou analytičkou  Monika je finančnou analytičkou  
a najmladšia Gabriela je t.č. na a najmladšia Gabriela je t.č. na 
materskej dovolenke. Momentálne materskej dovolenke. Momentálne 
sa teším z prvého vnúčika Šimonka. sa teším z prvého vnúčika Šimonka. 

Aký máte vzťah k mestu Púchov Aký máte vzťah k mestu Púchov 
a jeho kultúre?a jeho kultúre?

EM: EM: Mesto Púchov je mojím Mesto Púchov je mojím 
rodiskom. A keďže moja nebohá rodiskom. A keďže moja nebohá 
mama bola voľakedy dávno poslan-mama bola voľakedy dávno poslan-

kyňou, tak môj vzťah k Púchovu  kyňou, tak môj vzťah k Púchovu  
a k Púchovčanom je veľmi vrúcny a k Púchovčanom je veľmi vrúcny 
aj jej zásluhou. Musím sa priznať, že aj jej zásluhou. Musím sa priznať, že 
mám veľmi rada ľudí – Púchovčanov, mám veľmi rada ľudí – Púchovčanov, 
ktorí mi pri mojej práci spríjemňujú ktorí mi pri mojej práci spríjemňujú 
život a veľa, veľakrát dávajú veľmi život a veľa, veľakrát dávajú veľmi 
cenné rady... Práve ľudia, ktorí chodia cenné rady... Práve ľudia, ktorí chodia 
na naše kultúrne podujatia, či už do na naše kultúrne podujatia, či už do 
Divadla, pešiu zónu sú našou studni-Divadla, pešiu zónu sú našou studni-
cou nápadov. Jeden chce folklór, iní cou nápadov. Jeden chce folklór, iní 
šláger, niektorí si pýtajú kabaret, či šláger, niektorí si pýtajú kabaret, či 
vážnu hudbu. vážnu hudbu. 

MB: MB: Púchov poznám odmalič-Púchov poznám odmalič-
ka. Veľmi vzácne sú mi prechádzky ka. Veľmi vzácne sú mi prechádzky 
večerným Púchovom, pri ktorých sa večerným Púchovom, pri ktorých sa 
mi premietajú rôzne myšlienky súvi-mi premietajú rôzne myšlienky súvi-
siace s kultúrou. Neraz sa vraciam siace s kultúrou. Neraz sa vraciam 
do spomienok na starý dom kultúry, do spomienok na starý dom kultúry, 
kde naša práca bola úplne iná ako kde naša práca bola úplne iná ako 
dnes. Rada si spomínam na rôzne dnes. Rada si spomínam na rôzne 
kultúrne podujatia a bývalých kole-kultúrne podujatia a bývalých kole-
gov.gov.

Ktoré aktuálne problémy kultú-Ktoré aktuálne problémy kultú-
ry v meste Púchov považujete za ry v meste Púchov považujete za 
prioritné? S akými plánmi nastu-prioritné? S akými plánmi nastu-
pujete do novej funkcie?pujete do novej funkcie?

EM, MB: EM, MB: Práve nedávno sme riešili Práve nedávno sme riešili 
otázku, čo by sa ľuďom najviac páči-otázku, čo by sa ľuďom najviac páči-
lo a bolo vhodné na desiate výročie lo a bolo vhodné na desiate výročie 
otvorenia Divadla v septembri t.r. otvorenia Divadla v septembri t.r. 
Mali sme od ľudí viac tipov. A viete Mali sme od ľudí viac tipov. A viete 
kto vyhral? ... Ale to si necháme kto vyhral? ... Ale to si necháme 
ako prekvapenie... Avšak môžeme ako prekvapenie... Avšak môžeme 
prezradiť, že toto naše už okrúhle prezradiť, že toto naše už okrúhle 

výročie si chceme pripomenúť mini-výročie si chceme pripomenúť mini-
málne trojdňovým programom, na málne trojdňovým programom, na 
ktorom práve pracujeme. Čo sa týka ktorom práve pracujeme. Čo sa týka 
kultúry, najväčší problém momen-kultúry, najväčší problém momen-
tálne sú financie. Je veľmi dôležité tálne sú financie. Je veľmi dôležité 
dohodnúť sa na výhodnej cene, dohodnúť sa na výhodnej cene, 
alebo zrealizovať program, ktorý alebo zrealizovať program, ktorý 
je v réžii Púchovskej kultúry, s.r.o. je v réžii Púchovskej kultúry, s.r.o. 
(bez finančných nákladov na dané (bez finančných nákladov na dané 

kultúrne podujatie). Veľakrát nám kultúrne podujatie). Veľakrát nám 
pomáhajú aj sponzori, ktorým touto pomáhajú aj sponzori, ktorým touto 
cestou veľmi pekne ďakujeme. cestou veľmi pekne ďakujeme. 

Ako si navzájom rozdelíte svoje Ako si navzájom rozdelíte svoje 
kompetencie, resp. prácu?kompetencie, resp. prácu?

EM, MB:EM, MB: Naše funkcie sú staro- Naše funkcie sú staro-
nové, pretože pracovné povinnosti nové, pretože pracovné povinnosti 
nám zostali a pribudla ešte väčšia nám zostali a pribudla ešte väčšia 
zodpovednosť. Avšak teraz sa naša zodpovednosť. Avšak teraz sa naša 
práca bude prelínať a rozhodovať práca bude prelínať a rozhodovať 
budeme spoločne. Prácu a kompe-budeme spoločne. Prácu a kompe-
tencie máme rozdelené v rámci tencie máme rozdelené v rámci 
staronovej organizačnej štruktúry staronovej organizačnej štruktúry 
tak, aby plne fungoval chod Divadla tak, aby plne fungoval chod Divadla 
k spokojnosti našich divákov.k spokojnosti našich divákov.

Na aké najvýznamnejšie kultúr-Na aké najvýznamnejšie kultúr-
ne akcie sa môžu tešiť obyvatelia ne akcie sa môžu tešiť obyvatelia 
Púchova v tomto roku?Púchova v tomto roku?

EM, MB:EM, MB: Máme pripravený plán  Máme pripravený plán 
na všetky tradičné mestské kultúr-na všetky tradičné mestské kultúr-
ne akcie. V máji začíname zahájenie ne akcie. V máji začíname zahájenie 
sezóny na novootvorenom amfite-sezóny na novootvorenom amfite-
átri na Ilonke koncertom Kollárov-átri na Ilonke koncertom Kollárov-
cov, na jún pripravujeme Folklórny cov, na jún pripravujeme Folklórny 
Púchov a v rámci kultúrneho leta Púchov a v rámci kultúrneho leta 
bude na Ilonke i premietanie filmov bude na Ilonke i premietanie filmov 
a koncerty. Samozrejmosťou bude a koncerty. Samozrejmosťou bude 
pre žiakov a študentov zaháje-pre žiakov a študentov zaháje-
nie Kultúrneho leta na pešej zóne  nie Kultúrneho leta na pešej zóne  
s vyhodnotením obľúbenej moti-s vyhodnotením obľúbenej moti-
vačnej súťaže „ZA SAMÉ JEDNOTKY vačnej súťaže „ZA SAMÉ JEDNOTKY 
LETO NA JEDNOTKU“. Pri príležitosti LETO NA JEDNOTKU“. Pri príležitosti 
10. výročia otvorenia Divadla plánu-10. výročia otvorenia Divadla plánu-
jeme v septembri kultúrny blok jeme v septembri kultúrny blok 

podujatí, ktorý ukončíme koncer-podujatí, ktorý ukončíme koncer-
tom veľmi populárneho speváka so tom veľmi populárneho speváka so 
skupinou. Všetky aktuálne podujatia skupinou. Všetky aktuálne podujatia 
môžete sledovať na našom webe môžete sledovať na našom webe 
www.kultura.puchov.sk, ktorý pravi-www.kultura.puchov.sk, ktorý pravi-
delne aktualizujeme a dopĺňame. delne aktualizujeme a dopĺňame. 

Aká je aktuálna situácia v pú  - Aká je aktuálna situácia v pú  - 
chovskom divadle a kine?chovskom divadle a kine?

EM, MB: EM, MB: Momentálne sa tešíme Momentálne sa tešíme 
veľkému záujmu o naše poduja-veľkému záujmu o naše poduja-
tia – či už sú to divadlá, koncerty, tia – či už sú to divadlá, koncerty, 
folklór, kino, kurzy. Chceme pripo-folklór, kino, kurzy. Chceme pripo-
menúť, že tento rok budú viaceré menúť, že tento rok budú viaceré 
premiéry našich divadelných súbo-premiéry našich divadelných súbo-
rov, pripravujeme program detských rov, pripravujeme program detských 
folklórnych súborov ku Dňu matiek. folklórnych súborov ku Dňu matiek. 
Najbližšia premiéra nášho bábko-Najbližšia premiéra nášho bábko-
vého súboru D121 bude už 19.3.  vého súboru D121 bude už 19.3.  
a repríza 26.3.2023 v bábkovej sále a repríza 26.3.2023 v bábkovej sále 
na Námestí slobody. na Námestí slobody. 

Čo bude nové tento rok v Žup- Čo bude nové tento rok v Žup- 
nom dome?nom dome?

EM, MB:EM, MB: V Župnom dome sa  V Župnom dome sa 
neustále niečo deje. Petra Pobeža-neustále niečo deje. Petra Pobeža-
lová z OZ Podivný barón zastrešuje lová z OZ Podivný barón zastrešuje 
alternatívne kultúrne podujatia, mi  - alternatívne kultúrne podujatia, mi  - 
mochodom veľmi všestranné a zau- mochodom veľmi všestranné a zau- 
jímavé. Veľa ľudí sa zaujíma o Mú - jímavé. Veľa ľudí sa zaujíma o Mú - 
zeum púchovskej kultúry a hlavne zeum púchovskej kultúry a hlavne 
detičky sa tešia zo Siene bábok. detičky sa tešia zo Siene bábok. 

Púchovská kultúra, s.r.o. zastre-Púchovská kultúra, s.r.o. zastre-
šuje aj vysielanie Púchovského šuje aj vysielanie Púchovského 
magazínu na TV Považie a vydáva-magazínu na TV Považie a vydáva-
nie Púchovských novín. Plánujú sa nie Púchovských novín. Plánujú sa 
nejaké zmeny v najbližšom obdo-nejaké zmeny v najbližšom obdo-
bí v týchto médiách?bí v týchto médiách?

EM, MB:EM, MB: Vysielanie Púchovské- Vysielanie Púchovské-
ho magazínu na TV Považie bude ho magazínu na TV Považie bude 
v najbližšom období bezo zmeny. v najbližšom období bezo zmeny. 
Z dôvodu úspory nákladov od Z dôvodu úspory nákladov od 
1.1.2023 sme zmenili periodicitu 1.1.2023 sme zmenili periodicitu 
vydávania zo 45 vydaní ročne na vydávania zo 45 vydaní ročne na 
24 vydaní ročne, t.j. z týždenníka 24 vydaní ročne, t.j. z týždenníka 
na dvojtýždenník. Tlač Púchov-na dvojtýždenník. Tlač Púchov-
ských novín sme vysúťažili zatiaľ ských novín sme vysúťažili zatiaľ 
len na prvé tri mesiace roku 2023  len na prvé tri mesiace roku 2023  
a práve prebieha príprava na verej-a práve prebieha príprava na verej-
né obstarávanie dvojtýždenníka do né obstarávanie dvojtýždenníka do 
31.12.2023. 31.12.2023. 

Máte svoj životný vzor a obľúbe-Máte svoj životný vzor a obľúbe-
né krédo?né krédo?

EM: EM: Životných vzorov mám viac, Životných vzorov mám viac, 
teraz mi napadla moja mama. Bola teraz mi napadla moja mama. Bola 
veľmi pracovitá, spoločenská, spra-veľmi pracovitá, spoločenská, spra-
vodlivá a múdra, aj napriek tomu, vodlivá a múdra, aj napriek tomu, 
čo v živote prežila. A krédo? „Človek, čo v živote prežila. A krédo? „Človek, 
ktorý chce preniesť horu, musí ktorý chce preniesť horu, musí 
najskôr začať malými kameňmi.“ najskôr začať malými kameňmi.“ 
(Confucius)(Confucius)

MB:MB: Keďže moja kolegyňa má rada  Keďže moja kolegyňa má rada 
životné múdrosti, tak sa pridám tiež životné múdrosti, tak sa pridám tiež 
jednou: „Začiatok je najdôležitejšia jednou: „Začiatok je najdôležitejšia 
časť každej práce.“ (Platon)časť každej práce.“ (Platon)

EM, MB: EM, MB: ...aby sme nezabudli: ...aby sme nezabudli: 
ďakujeme všetkým ľudom, ktorí ďakujeme všetkým ľudom, ktorí 
nám verejne, ale i osobne, priali do nám verejne, ale i osobne, priali do 
nových funkcií a verte, že tieto slová nových funkcií a verte, že tieto slová 
si budeme dlho pamätať a budú si budeme dlho pamätať a budú 
nám povzbudením do ďalšej práce, nám povzbudením do ďalšej práce, 
možno i náročnejšej.možno i náročnejšej.

Pripravil Slavomír FlimmelPripravil Slavomír Flimmel
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Termíny zápisuTermíny zápisu
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

sa podľa školského zákona koná počas mesiaca apríl, sa podľa školského zákona koná počas mesiaca apríl, 
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 
Konkrétne miesto a čas určuje zriaďovateľ školy Konkrétne miesto a čas určuje zriaďovateľ školy 
všeobecne záväzným nariadením ďalej len „VZN“), všeobecne záväzným nariadením ďalej len „VZN“), 
v meste Púchov je to VZN č. 9/2019 o určení miesta v meste Púchov je to VZN č. 9/2019 o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. dochádzky v základnej škole. 

Podľa predmetného VZN dňom zápisu detí do  Podľa predmetného VZN dňom zápisu detí do  
1. ročníka v ZŠ Púchove pre školský rok 2023/2024 je 1. ročníka v ZŠ Púchove pre školský rok 2023/2024 je 
5. apríl 2023 a 12.apríl 2023 v čase od 14:00 hod. 5. apríl 2023 a 12.apríl 2023 v čase od 14:00 hod. 
do 17:00 hod.do 17:00 hod.

Riaditeľka základnej školy zverejní miesto zápi-Riaditeľka základnej školy zverejní miesto zápi-
su v priestoroch školy a ďalšie informácie o zápise su v priestoroch školy a ďalšie informácie o zápise 
obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom 
na webovej stránke školy, kde poskytne aj formulá-na webovej stránke školy, kde poskytne aj formulá-
re, ktoré si rodičia môžu vopred vyplniť a do školy re, ktoré si rodičia môžu vopred vyplniť a do školy 
na zápis ich priniesť už vypísané. Prihláška sa môže na zápis ich priniesť už vypísané. Prihláška sa môže 
podať aj elektronicky alebo listinnou formou.podať aj elektronicky alebo listinnou formou.

ZŠ a školský obvodZŠ a školský obvod
Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku  Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku  

v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalý pobyt podľa VZN č. 8/2019 o určení školského trvalý pobyt podľa VZN č. 8/2019 o určení školského 
obvodu ZŠ v Púchove, ak rodič pre svoje dieťa nevy-obvodu ZŠ v Púchove, ak rodič pre svoje dieťa nevy-
berie inú základnú školu.berie inú základnú školu.

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj  Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj  
v inej ZŠ, ak ho riaditeľ tejto školy prijme nakoľko v inej ZŠ, ak ho riaditeľ tejto školy prijme nakoľko 
prednostne musí najskôr prijať deti zo svojho škol-prednostne musí najskôr prijať deti zo svojho škol-
ského obvodu určeného VZN č. 8/2019.ského obvodu určeného VZN č. 8/2019.

Doklady k zápisuDoklady k zápisu
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povin-Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povin-

nej školskej dochádzky vyžaduje:nej školskej dochádzky vyžaduje:
a) osobné údaje o dieťati v rozsahu:a) osobné údaje o dieťati v rozsahu:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 

miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, 
trvalé bydlisko dieťaťa, alebo adresa miesta, kde sa trvalé bydlisko dieťaťa, alebo adresa miesta, kde sa 
dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 
trvalého pobytu,trvalého pobytu,

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa 
v rozsahu:v rozsahu:

• titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,• titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
• adresa bydliska a druh pobytu,• adresa bydliska a druh pobytu,
• kontakt na účely komunikácie.• kontakt na účely komunikácie.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa zvyčajne Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa zvyčajne 

predkladá:predkladá:
- platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý - platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý 

potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa,potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa,
- rodný list dieťaťa a- rodný list dieťaťa a
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravot-- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravot-

nom stave dieťaťa.nom stave dieťaťa.
Podľa § 144a školského zákona na podaniach Podľa § 144a školského zákona na podaniach 

týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa 
rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške sa 
vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťa-vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťa-
ťa.ťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa 
nevyžaduje, ak:nevyžaduje, ak:

• jednému z rodičov bol obmedzený alebo poza-• jednému z rodičov bol obmedzený alebo poza-
stavený výkon rodičovských práv a povinností vo stavený výkon rodičovských práv a povinností vo 
veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

• ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičov-• ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičov-
ských práv a povinností vo veciach výchovy a vzde-ských práv a povinností vo veciach výchovy a vzde-
lávania dieťaťa,lávania dieťaťa,

• alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne • alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne 
úkony bola obmedzená ( túto skutočnosť je možné úkony bola obmedzená ( túto skutočnosť je možné 
preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnu-preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnu-
tia súdu),tia súdu),

• jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných 
dôvodov podpísať sa (túto skutočnosť je možné dôvodov podpísať sa (túto skutočnosť je možné 
preukázať napríklad potvrdením od všeobecného preukázať napríklad potvrdením od všeobecného 
lekára zákonného zástupcu)lekára zákonného zástupcu)

• alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu • alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu 
druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou 
prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (preu-prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (preu-
kázať napríklad písomným vyhlásením).kázať napríklad písomným vyhlásením).

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákon-Na prihláške postačuje podpis len jedného zákon-
ného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že ného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že 
prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak 
o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné 
vyhlásenie (§ 144a ods. 4 školského zákona).vyhlásenie (§ 144a ods. 4 školského zákona).

Pri zápise v škole budúci prvák v triede za prítom-Pri zápise v škole budúci prvák v triede za prítom-
nosti rodičov absolvuje pripravený rozhovor s pani nosti rodičov absolvuje pripravený rozhovor s pani 
učiteľkou a zapojí sa do vopred pripravených aktivít  učiteľkou a zapojí sa do vopred pripravených aktivít  
s drobnými úlohami.s drobnými úlohami.

Možnosť prihlásiť do 1. roč. ZŠ aj mladšie dieťaMožnosť prihlásiť do 1. roč. ZŠ aj mladšie dieťa
Výnimočne je možné prihlásiť do 1. roč. ZŠ aj dieťa, Výnimočne je možné prihlásiť do 1. roč. ZŠ aj dieťa, 

ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo 
povinné predprimárne vzdelávanie. Takýto krok je povinné predprimárne vzdelávanie. Takýto krok je 
možné spraviť len po súhlasnom vyjadrení príslušné-možné spraviť len po súhlasnom vyjadrení príslušné-
ho zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom ho zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom 
vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Plnenie povinného predprimárneho vzdeláva-Plnenie povinného predprimárneho vzdeláva-
nia v materskej škole zákonný zástupca preukazuje nia v materskej škole zákonný zástupca preukazuje 
„potvrdením“ príslušnej materskej školy, ktorú dieťa „potvrdením“ príslušnej materskej školy, ktorú dieťa 
navštevovalo.navštevovalo.

„ODKLAD“ „ODKLAD“ 
Tradičný odklad, ktorý sme poznali bol zrušený. Tradičný odklad, ktorý sme poznali bol zrušený. 

Aktuálne je treba postupovať podľa pokynov riaditeľ-Aktuálne je treba postupovať podľa pokynov riaditeľ-
ky materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Riaditeľka ky materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Riaditeľka 
MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní predprimárne-MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní predprimárne-
ho vzdelávania dieťaťa v MŠ, ktoré si však vyžaduje ho vzdelávania dieťaťa v MŠ, ktoré si však vyžaduje 
písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva 
a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára 
pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného 
zástupcu.zástupcu.

Povinnosť rodičov Povinnosť rodičov 
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlá-Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlá-

siť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  siť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  
v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasova-v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasova-
cej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádz-cej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádz-
ke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 (1) ke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 (1) 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. rých zákonov. 

Je dôležité, aby túto povinnosť dodržiavali aj rodi-Je dôležité, aby túto povinnosť dodržiavali aj rodi-
čia s deťmi, ktorí sa aktuálne nachádzajú v zahraničí, čia s deťmi, ktorí sa aktuálne nachádzajú v zahraničí, 
ale stále sú občanmi SR s trvalým pobytom v meste. ale stále sú občanmi SR s trvalým pobytom v meste. 
Žiadame príbuzných, aby im túto povinnosť pripo-Žiadame príbuzných, aby im túto povinnosť pripo-
menuli.menuli.

Rozhodnutie riaditeľky ZŠRozhodnutie riaditeľky ZŠ
O prijatí na základné vzdelávanie do základnej O prijatí na základné vzdelávanie do základnej 

školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 
2023. Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákon-2023. Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákon-
ným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní ným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní 
zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jedné-zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jedné-
mu z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákon-mu z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákon-
ní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a 
ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi 
základnej školy.základnej školy.

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len 
jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej 
školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťo-školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťo-
vať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručo-vať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručo-
vaciu adresu.vaciu adresu.

Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doru-Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doru-
čovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému čovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému 
zákonnému zástupcovi osobitne.zákonnému zástupcovi osobitne.

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len 
jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za 
nedostatok podania.nedostatok podania.

Riaditeľ základnej školy do 30. júna 2023 zašle Riaditeľ základnej školy do 30. júna 2023 zašle 
zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej 
dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi 
podľa § 60 ods. 2 školského zákona.       podľa § 60 ods. 2 školského zákona.       MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Zápis do 1. ročníka základnej školy
Vodička s takmer 1,5 promile havarovalaVodička s takmer 1,5 promile havarovala
Považskobystrickí dopravní policajti boli privo-Považskobystrickí dopravní policajti boli privo-

laní k dopravnej nehode, pri ktorej asistoval alko-laní k dopravnej nehode, pri ktorej asistoval alko-
hol. Podľa doterajších zistení 31-ročná vodička hol. Podľa doterajších zistení 31-ročná vodička 
vozidla Škoda Octavia jazdila od obce Udiča vozidla Škoda Octavia jazdila od obce Udiča 
smerom na Púchov. V dôsledku nevenovania smerom na Púchov. V dôsledku nevenovania 
sa plne vedeniu vozidla a nesledovania situácie  sa plne vedeniu vozidla a nesledovania situácie  
v cestnej premávke, s vozidlom vyšla čiastočne v cestnej premávke, s vozidlom vyšla čiastočne 
vpravo mimo vozovku kde nabehla na betónové vpravo mimo vozovku kde nabehla na betónové 
zvodidlo. Po tomto ju prevrátilo na bok a vozidlo zvodidlo. Po tomto ju prevrátilo na bok a vozidlo 
ostalo prevrátené na streche. Vodičku privola-ostalo prevrátené na streche. Vodičku privola-
ní dopravní policajti podrobili dychovej skúške. ní dopravní policajti podrobili dychovej skúške. 
Vodička nafúkala 0,71 mg/l, čo predstavuje 1,48 Vodička nafúkala 0,71 mg/l, čo predstavuje 1,48 
promile alkoholu. Škoda vzniknutá pri dopravnej promile alkoholu. Škoda vzniknutá pri dopravnej 
nehode bola predbežne vyčíslená na asi 8000 €. nehode bola predbežne vyčíslená na asi 8000 €. 
Vodičku neminulo obvinenie z prečinu ohrozenia Vodičku neminulo obvinenie z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok 
zákon ukladá trest odňatia slobody až na jeden zákon ukladá trest odňatia slobody až na jeden 
rok. rok. 

Polícia varuje pred výtržníctvomPolícia varuje pred výtržníctvom
Existujú všeobecné zásady slušného správa-Existujú všeobecné zásady slušného správa-

nia sa na verejnosti alebo na mieste verejne nia sa na verejnosti alebo na mieste verejne 
prístupnom. Nazývame to verejný poriadok. Ak prístupnom. Nazývame to verejný poriadok. Ak 
je tento narušený násilným konaním alebo sprá-je tento narušený násilným konaním alebo sprá-
vaním, môže ísť v lepšom prípade o priestupok. vaním, môže ísť v lepšom prípade o priestupok. 
Pri závažnejšom konaní sa jedná už o trestný čin Pri závažnejšom konaní sa jedná už o trestný čin 
výtržníctva. V prípade, ak ľudia svoje nevhodné výtržníctva. V prípade, ak ľudia svoje nevhodné 
správanie natáčajú aj na video, ktoré zdieľajú na správanie natáčajú aj na video, ktoré zdieľajú na 
sociálnej sieti, aby sa pochválili domnelým hrdin-sociálnej sieti, aby sa pochválili domnelým hrdin-
stvom, nebezpečenstvo ich výtržníctva len zvyšu-stvom, nebezpečenstvo ich výtržníctva len zvyšu-
jú. Pri konkrétnom konaní sa posudzuje: intenzita  jú. Pri konkrétnom konaní sa posudzuje: intenzita  
a priebeh útoku, okolnosti spáchania činu, a priebeh útoku, okolnosti spáchania činu, 
pohnútka páchateľa, následky konania, ako aj pohnútka páchateľa, následky konania, ako aj 
samotná osoba páchateľa. Okrem klasickej bitky samotná osoba páchateľa. Okrem klasickej bitky 
na verejnosti, za výtržníctvo sa považuje aj hano-na verejnosti, za výtržníctvo sa považuje aj hano-
benie štátneho symbolu, historickej alebo kultúr-benie štátneho symbolu, historickej alebo kultúr-
nej pamiatky, narušenie priebehu verejného nej pamiatky, narušenie priebehu verejného 
podujatia (napr. petardami), poškodenie sedadiel podujatia (napr. petardami), poškodenie sedadiel 
alebo športového zariadenia a pod. alebo športového zariadenia a pod. 

Pomoc pri zdravotných problémochPomoc pri zdravotných problémoch
Hliadka mestskej polície riešila telefonické ozná-Hliadka mestskej polície riešila telefonické ozná-

menie, že na Ul. 1. mája počuť stonanie z bytu menie, že na Ul. 1. mája počuť stonanie z bytu 
susedky bývajúcej na prízemí a nakoľko susedka susedky bývajúcej na prízemí a nakoľko susedka 
nereaguje na búchanie na dvere má obavy o jej nereaguje na búchanie na dvere má obavy o jej 
život a zdravie. Na miesto boli privolaní príslušní-život a zdravie. Na miesto boli privolaní príslušní-
ci HaZZ Púchov, ktorí z dôvodu ohrozenia života ci HaZZ Púchov, ktorí z dôvodu ohrozenia života 
a zdravia násilne otvorili dvere bytu. V obývacej a zdravia násilne otvorili dvere bytu. V obývacej 
izbe bola na zemi vedľa gauča nájdená majiteľ-izbe bola na zemi vedľa gauča nájdená majiteľ-
ka bytu, ktorá bezvládne ležala, stonala a ťažko ka bytu, ktorá bezvládne ležala, stonala a ťažko 
komunikovala. Na miesto privolaná posádka RZP komunikovala. Na miesto privolaná posádka RZP 
uviedla, že príčina jej zdravotných ťažkostí bude uviedla, že príčina jej zdravotných ťažkostí bude 
zistená až po dôkladnom vyšetrení zdravotného zistená až po dôkladnom vyšetrení zdravotného 
stavu v NsP Považská Bystrica, kde ju previezli. stavu v NsP Považská Bystrica, kde ju previezli. 
Hliadka MsP dvere bytu zabezpečila.Hliadka MsP dvere bytu zabezpečila.

Zdroj: PZ SR Trenčín, MsP Púchov

Polícia informuje

Aj v minulých dňoch riešili mestskí policajti Aj v minulých dňoch riešili mestskí policajti 
niekoľko priestupkov pri parkovaní vozidiel. niekoľko priestupkov pri parkovaní vozidiel. 

Foto: MsP PúchovFoto: MsP Púchov
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Fotosúťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu Púchova
Počas minulého týždňa odovzdala primátorka mesta Počas minulého týždňa odovzdala primátorka mesta 

Katarína Heneková do rúk víťazov zimného kola foto-Katarína Heneková do rúk víťazov zimného kola foto-
súťaže vecné dary, ktoré získali za zapojenie sa a výhru súťaže vecné dary, ktoré získali za zapojenie sa a výhru 
v II. ročníku fotosúťaže mesta Púchov o najkrajšiu v II. ročníku fotosúťaže mesta Púchov o najkrajšiu 
zimnú fotografiu mesta. Gratulujeme víťazom, ktorí zimnú fotografiu mesta. Gratulujeme víťazom, ktorí 
sa zapojili s týmito fotografiami do ďalšieho ročníka sa zapojili s týmito fotografiami do ďalšieho ročníka 
fotosúťaže. O ich ocenení rozhodli Vaše lajky a výber fotosúťaže. O ich ocenení rozhodli Vaše lajky a výber 
primátorky mesta, pričom udelená bola i špeciálna primátorky mesta, pričom udelená bola i špeciálna 
cena. Ocenení boli fotografi: Andrej Kozák (foto na  cena. Ocenení boli fotografi: Andrej Kozák (foto na  
1. strane), Jaroslava Kamenová (foto Námestie slobo-1. strane), Jaroslava Kamenová (foto Námestie slobo-
dy) a Daniel Brezničan (foto Most cez Váh).dy) a Daniel Brezničan (foto Most cez Váh).

Pokračujeme jarným kolom fotosúťaže, ktoré potrvá Pokračujeme jarným kolom fotosúťaže, ktoré potrvá 
do 31.5.2023. Neváhajte a zapojte sa i Vy. Tešíme sa na do 31.5.2023. Neváhajte a zapojte sa i Vy. Tešíme sa na 
Vaše pohľady na mesto Púchov.        Vaše pohľady na mesto Púchov.        Laura KrošlákováLaura Krošláková



kultúrakultúra88

Prvý marcový štvrtok známe herec-Prvý marcový štvrtok známe herec-
ké osobnosti pobavili divákov u nás ké osobnosti pobavili divákov u nás 
v Divadle komédiou o príchode v Divadle komédiou o príchode 
nového miláčika do rodiny. V skvelej nového miláčika do rodiny. V skvelej 
romantickej komédii „SYLVIA MILÁ-romantickej komédii „SYLVIA MILÁ-
ČIK“ účinkovali Natália Puklušová, ČIK“ účinkovali Natália Puklušová, 
Vlado Černý, Anna Šišková, Marián Vlado Černý, Anna Šišková, Marián 
Labuda.Labuda.

Pri príležitosti Medzinárodného Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa žien dňa 8.3.2023 sme mali dňa žien dňa 8.3.2023 sme mali 
pripravený trojlístok podujatí - pripravený trojlístok podujatí - 
výstavu, koncert a film. Začali sme výstavu, koncert a film. Začali sme 
vo vestibule prvým dňom VÝSTAVY vo vestibule prvým dňom VÝSTAVY 
„Prvky zelenej infraštruktúry v sídel-„Prvky zelenej infraštruktúry v sídel-
nom prostredí ako ochrana životné-nom prostredí ako ochrana životné-
ho prostredia a adaptácia na zmeny ho prostredia a adaptácia na zmeny 

klímy”. Výstavu odborne, graficky klímy”. Výstavu odborne, graficky 
spracovali pracovníci Slovenskej spracovali pracovníci Slovenskej 
agentúry životného prostredia  agentúry životného prostredia  
a bude trvať do 27.3.2023, vstup je a bude trvať do 27.3.2023, vstup je 
voľný. voľný. 

O 18.00 h vo veľkej sále sa uskutoč-O 18.00 h vo veľkej sále sa uskutoč-
nil pod záštitou primátorky mesta nil pod záštitou primátorky mesta 
koncert MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI. Po koncert MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI. Po 
úvodných pesničkách heligonkár-úvodných pesničkách heligonkár-
skej kapely pani primátorka Kata-skej kapely pani primátorka Kata-
rína Heneková srdečne privítala rína Heneková srdečne privítala 
divákov, poblahoželala všetkým divákov, poblahoželala všetkým 
ženám k sviatku, zaželala im zdravie, ženám k sviatku, zaželala im zdravie, 
spokojnosť a pohodu v kruhu rodín spokojnosť a pohodu v kruhu rodín 
i na pracoviskách. Na záver poduja-i na pracoviskách. Na záver poduja-
tia poslanci MsZ Peter Bílik, Roman tia poslanci MsZ Peter Bílik, Roman 

Berčík, Juraj Lednický a Ľudmila Berčík, Juraj Lednický a Ľudmila 
Hanuliaková venovali prítomným Hanuliaková venovali prítomným 
ženám kvietok. Veľké ĎAKUJEM patrí ženám kvietok. Veľké ĎAKUJEM patrí 
účinkujúcim, Vám divákom a firme účinkujúcim, Vám divákom a firme 
JT Audio Jozef Trník za videoprojek-JT Audio Jozef Trník za videoprojek-
ciu, svetelnú techniku a ozvučenie. ciu, svetelnú techniku a ozvučenie. 

Po skončení koncertu sme taktiež Po skončení koncertu sme taktiež 
pri príležitosti MDŽ premietali film pri príležitosti MDŽ premietali film 
“MAGIC MIKE: Posledný tanec” za “MAGIC MIKE: Posledný tanec” za 
zvýhodnené vstupné a s darčekom zvýhodnené vstupné a s darčekom 
pre každého diváka. Informácie  pre každého diváka. Informácie  
o ďalších pripravovaných poduja-o ďalších pripravovaných poduja-
tiach nájdete na:tiach nájdete na:

www.kultura.puchov.sk www.kultura.puchov.sk 
www.kino.puchov.skwww.kino.puchov.sk

Mária Balážová Mária Balážová 

Divadelné predstavenie Sylvia Miláčik a oslavy MDŽ

Jelša
Hľadáš lásku v kľukatých meandroch,

obdivuješ jeho nenásytnú dravosť,
ktorá sa strieda s tichou rozvahou,

tvoje telo nasáva farby jeho štedrosti.
 

Nevtieravý rytmus vĺn objíma tvoje nohy,
preteká pomedzi drobné prsty,

zdobí ich striebornými kvapkami,
inokedy ľadovými cencúľmi.

 
Ste ako zaľúbenci z Verony,

neviete žiť jeden bez druhého.
Tvoje telo chradne bez neho,

on bez tebe vysychá.
 

Keď zomrie, zomrieš i ty.
Tvoja krása je však večná,

je v nej ukrytá krehkosť svetla tohto sveta.
 

Akoby si sa nakoniec zmierila so slnkom,
pred ktorým ťa tvoj milenec po celý život 

ukrýval.
 

Jaroslav Martiš
(Z cyklu pripravovanej výstavy Podoby ženy  

od 30. marca 2023.)
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Predložiť ich môžu právnické Predložiť ich môžu právnické 
osoby, mestá, obce či rôzne orga-osoby, mestá, obce či rôzne orga-
nizácie a združenia do konca nizácie a združenia do konca 
marca, na ich realizáciu je zo marca, na ich realizáciu je zo 
župného rozpočtu vyčlenených župného rozpočtu vyčlenených 
celkom 200 tisíc eur. celkom 200 tisíc eur. 

V šiestom ročníku Participatív-V šiestom ročníku Participatív-
neho-komunitného rozpočtu TSK neho-komunitného rozpočtu TSK 
taktiež platí rovnomerné rozdele-taktiež platí rovnomerné rozdele-
nie finančných prostriedkov medzi  nie finančných prostriedkov medzi  
9 okresov kraja. Projekty neinvestič-9 okresov kraja. Projekty neinvestič-
ného charakteru je možné podávať z ného charakteru je možné podávať z 
oblasti voľnočasových aktivít, špor-oblasti voľnočasových aktivít, špor-
tu, kultúry, životného prostredia či tu, kultúry, životného prostredia či 
oblasti sociálnej pomoci a dopravy. oblasti sociálnej pomoci a dopravy. 
Na jeden inšpiratívny nápad môže Na jeden inšpiratívny nápad môže 
navrhovateľ žiadať navrhovateľ žiadať 2 200 eur,2 200 eur, grant  grant 
však môže v kalendárnom roku však môže v kalendárnom roku 
získať maximálne na dva projek-získať maximálne na dva projek-
ty. Dôležité je nezabudnúť priložiť ty. Dôležité je nezabudnúť priložiť 
súhlas k podpore projektu minimál-súhlas k podpore projektu minimál-
ne 30-tich ďalších dospelých obča-ne 30-tich ďalších dospelých obča-
nov. Doručené žiadosti budú nov. Doručené žiadosti budú 
posúdené a predložené na verejné posúdené a predložené na verejné 
zvažovania. Následne postúpia do zvažovania. Následne postúpia do 
verejného hlasovania, v ktorom o ich verejného hlasovania, v ktorom o ich 
realizácii rozhodnú svojimi hlasmi realizácii rozhodnú svojimi hlasmi 
občania. občania. 

Tešíme sa na všetky tohtoročné Tešíme sa na všetky tohtoročné 
komunitné nápady, ktoré nám budú komunitné nápady, ktoré nám budú 
doručené na župný úrad v Trenčíne  doručené na župný úrad v Trenčíne  
a skvalitnia život obyvateľov kraja. a skvalitnia život obyvateľov kraja. 

Ako žiadať o grant z Participatív-Ako žiadať o grant z Participatív-
neho-komunitného rozpočtu?neho-komunitného rozpočtu?

Žiadatelia o poskytnutie grantu Žiadatelia o poskytnutie grantu 
z PaKR TSK predkladajú vyplnené z PaKR TSK predkladajú vyplnené 

žiadosti v termíne od 1. januára žiadosti v termíne od 1. januára 
najneskôr do 31. marca bežného najneskôr do 31. marca bežného 
roka (v prípade zasielania poštou roka (v prípade zasielania poštou 
rozhoduje dátum na podacej pečiat-rozhoduje dátum na podacej pečiat-
ke pošty).ke pošty).

Grant je možné poskytnúť na Grant je možné poskytnúť na 
akciu/projekt, ktorý sa realizuje  akciu/projekt, ktorý sa realizuje  
a ukončuje v zmysle schváleného a ukončuje v zmysle schváleného 
procesu PaKR TSK v mesiacoch jún procesu PaKR TSK v mesiacoch jún 
až november príslušného kalen-až november príslušného kalen-
dárneho roku. Žiadateľ je povinný dárneho roku. Žiadateľ je povinný 
pri podávaní žiadosti o poskytnutie pri podávaní žiadosti o poskytnutie 
grantu z PaKR postupovať v súlade  grantu z PaKR postupovať v súlade  
s platným VZN.s platným VZN.

Oprávnený navrhovateľ je:  obce Oprávnený navrhovateľ je:  obce 
a mestá na území TSK, právnické a mestá na území TSK, právnické 
osoby – so samostatnou právnou osoby – so samostatnou právnou 
subjektivitou, ktoré majú sídlo subjektivitou, ktoré majú sídlo 
podnikania na území TSK alebo podnikania na území TSK alebo 
vykonávajú činnosť na území TSK, vykonávajú činnosť na území TSK, 
alebo poskytujú služby obyvate-alebo poskytujú služby obyvate-
ľom TSK, fyzické osoby – podnika-ľom TSK, fyzické osoby – podnika-
telia, ktorí majú pridelené IČO, ktorí telia, ktorí majú pridelené IČO, ktorí 
majú sídlo alebo miesto podnikania majú sídlo alebo miesto podnikania 
na území TSK, alebo ktorí pôsobia, na území TSK, alebo ktorí pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území TSK, vykonávajú činnosť na území TSK, 
alebo poskytujú služby obyvate-alebo poskytujú služby obyvate-
ľom TSK, navrhovateľ, ktorý spĺňa ľom TSK, navrhovateľ, ktorý spĺňa 
podmienky platného VZN.podmienky platného VZN.

Súčasťou predkladaného projektu Súčasťou predkladaného projektu 
musí byť písomný súhlas minimálne musí byť písomný súhlas minimálne 
30-tich ďalších dospelých občanov, 30-tich ďalších dospelých občanov, 
ktorí majú záujem o podporu pred-ktorí majú záujem o podporu pred-
loženého projektu s uvedením mena loženého projektu s uvedením mena 
a priezviska, adresy, súhlasu so spra-a priezviska, adresy, súhlasu so spra-
covaním osobných údajov a podpi-covaním osobných údajov a podpi-

su občana.su občana.
Proces Participatívneho-komu-Proces Participatívneho-komu-

nitného rozpočtu:nitného rozpočtu:
• Zasielanie/predkladanie projek-• Zasielanie/predkladanie projek-

tov - január - marectov - január - marec
• Zasadnutie Rady pre PaKR a • Zasadnutie Rady pre PaKR a 

posúdenie predložených projektov - posúdenie predložených projektov - 
do 20. aprílado 20. apríla

• Zverejnenie projektov - 25. apríl• Zverejnenie projektov - 25. apríl
• Verejné zvažovanie - apríl - máj• Verejné zvažovanie - apríl - máj
• Verejné hlasovanie - 15. – 30. máj• Verejné hlasovanie - 15. – 30. máj
• Vyhlásenie výsledkov hlasovania • Vyhlásenie výsledkov hlasovania 

- 10. júna- 10. júna
• Uzatvorenie zmluvných vzťahov - • Uzatvorenie zmluvných vzťahov - 

31. augusta31. augusta
• Realizácia - jún – november• Realizácia - jún – november
• Zúčtovanie projektov - do 15. 12. • Zúčtovanie projektov - do 15. 12. 

príslušného kalendárneho rokapríslušného kalendárneho roka
• Zverejnenie vyhodnotenia • Zverejnenie vyhodnotenia 

projektov - do 31. 12. príslušného projektov - do 31. 12. príslušného 
kalendárneho rokakalendárneho roka

Rozhodovanie prebieha dvoma Rozhodovanie prebieha dvoma 
spôsobmi:spôsobmi:

• Hodnotenie projektov na verej-• Hodnotenie projektov na verej-
nom zvažovanínom zvažovaní

• SMS hlasovanie (všetky náklady • SMS hlasovanie (všetky náklady 
za SMS hlasovanie občanov hradí za SMS hlasovanie občanov hradí 
TSK)TSK)

Projekt je víťazný po získaní Projekt je víťazný po získaní 
minimálne 150 hlasov vo verej-minimálne 150 hlasov vo verej-
nom hlasovaní!nom hlasovaní!

Pre uzatvorenie zmluvy s navrho-Pre uzatvorenie zmluvy s navrho-
vateľom na poskytnutie grantu je vateľom na poskytnutie grantu je 
navrhovateľ po vyhlásení víťazné-navrhovateľ po vyhlásení víťazné-
ho projektu, ktorý získal minimálne ho projektu, ktorý získal minimálne 
150 hlasov vo verejnom hlasovaní, 150 hlasov vo verejnom hlasovaní, 

povinný na základe písomnej alebo povinný na základe písomnej alebo 
elektronickej výzvy predložiť TSK do elektronickej výzvy predložiť TSK do 
7 pracovných dní odo dňa odoslania 7 pracovných dní odo dňa odoslania 
výzvy nasledovné doklady:výzvy nasledovné doklady:

• originál alebo overenú kópiu • originál alebo overenú kópiu 
dokladu o vzniku navrhovateľa (ku dokladu o vzniku navrhovateľa (ku 
dňu podania žiadosti nie starší ako  dňu podania žiadosti nie starší ako  
3 mesiace) - výpis z príslušného 3 mesiace) - výpis z príslušného 
registra.registra.

• doklad preukazujúci oprávnené • doklad preukazujúci oprávnené 
osoby konať v mene navrhovateľa osoby konať v mene navrhovateľa 
(kópiu platných stanov alebo štatútu (kópiu platných stanov alebo štatútu 
vrátane dodatkov, kópiu zápisnice  vrátane dodatkov, kópiu zápisnice  
z voľby štatutárneho zástupcu, z voľby štatutárneho zástupcu, 
kópiu menovania alebo poverenia kópiu menovania alebo poverenia 
štatutára),štatutára),

• potvrdenie o zriadení bankové-• potvrdenie o zriadení bankové-
ho účtu, kópiu aktuálneho výpisu ho účtu, kópiu aktuálneho výpisu 
bankového účtu, na ktorom musí bankového účtu, na ktorom musí 
byť ako vlastník uvedený navrhova-byť ako vlastník uvedený navrhova-
teľ a číslo účtu v tvare IBAN,teľ a číslo účtu v tvare IBAN,

• potvrdenie spolufinancovateľov • potvrdenie spolufinancovateľov 
projektu o výške garantovanej čiast-projektu o výške garantovanej čiast-
ky na spolufinancovanie projektu.ky na spolufinancovanie projektu.

V prípade zmeny harmonogramu V prípade zmeny harmonogramu 
realizácie projektu z objektívnych realizácie projektu z objektívnych 
príčin (napr. nepriaznivé počasie, príčin (napr. nepriaznivé počasie, 
dôvody na strane dodávateľa, zhoto-dôvody na strane dodávateľa, zhoto-
viteľa a pod.) je možné dodatkom  viteľa a pod.) je možné dodatkom  
k zmluve zmeniť lehotu v prísluš-k zmluve zmeniť lehotu v prísluš-
nom kalendárnom roku, v ktorej nom kalendárnom roku, v ktorej 
možno použiť grant.možno použiť grant.

Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Mgr. Petra Mgr. Petra 
Hinková Čimová, e-mail: petra.Hinková Čimová, e-mail: petra.
hinkova@tsk.sk, tel.: 0901 918 151hinkova@tsk.sk, tel.: 0901 918 151

TSKTSK

TSK zbiera zaujímavé komunitné nápady v rámci 
Participatívneho-komunitného rozpočtu

Krajské 
kolo
súťaže 
Šaliansky 
Maťko
Dňa 23. februára 2023 sa v Trenčíne Dňa 23. februára 2023 sa v Trenčíne 
konalo krajské kolo v prednese sloven-konalo krajské kolo v prednese sloven-
ských povestí Šaliansky Maťko. Našu ských povestí Šaliansky Maťko. Našu 
školu reprezentovala v I. kategórii Ta-školu reprezentovala v I. kategórii Ta-
mara Pšenáková (3.A), ktorá sa v silnej mara Pšenáková (3.A), ktorá sa v silnej 
konkurencii umiestnila na krásnom konkurencii umiestnila na krásnom 
1. mieste a postupuje do celosloven-1. mieste a postupuje do celosloven-
ského kola. V III. kategórii Natália Ob-ského kola. V III. kategórii Natália Ob-
šivanová (6.B) získala od poroty veľkú šivanová (6.B) získala od poroty veľkú 
pochvalu a účastnícky list. Na úspechu pochvalu a účastnícky list. Na úspechu 
dievčat majú zásluhu pani učiteľky dievčat majú zásluhu pani učiteľky 
Račková a Klinovská, ktoré ich pripra-Račková a Klinovská, ktoré ich pripra-
vovali. Blahoželáme!vovali. Blahoželáme!

ZŠ GorazdovaZŠ Gorazdova



spravodajstvospravodajstvo1010

Mesto Púchov prostredníctvom spoločnosti Mesto Púchov prostredníctvom spoločnosti 
Trafin Oil SK v lete minulého roka umiestnilo 37 Trafin Oil SK v lete minulého roka umiestnilo 37 
ks čiernych zberných nádob na zber potravinár-ks čiernych zberných nádob na zber potravinár-
skych použitých olejov a tukov z domácností. skych použitých olejov a tukov z domácností. 

Čierne zberné nádoby s oranžovým vekom sú Čierne zberné nádoby s oranžovým vekom sú 
situované na existujúcich stojiskách komunálnych situované na existujúcich stojiskách komunálnych 
odpadov pre občanov v meste ako aj vo všetkých odpadov pre občanov v meste ako aj vo všetkých 
mestských častiach. mestských častiach. 

Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylie-Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylie-
vaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, vaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, 
čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre život-čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre život-
né prostredie.né prostredie.

Hlavným cieľom zavedenia zberu použitých jedlých Hlavným cieľom zavedenia zberu použitých jedlých 
olejov a tukov je zabrániť vylievaniu zvyškov olejov olejov a tukov je zabrániť vylievaniu zvyškov olejov 
do odpadov v domácnostiach, zabezpečiť ich efek-do odpadov v domácnostiach, zabezpečiť ich efek-
tívne spracovanie a recykláciu na hodnotnú surovi-tívne spracovanie a recykláciu na hodnotnú surovi-
nu, ktorá slúži na výrobu biopalív a v neposlednom nu, ktorá slúži na výrobu biopalív a v neposlednom 
rade tiež triedením ďalšieho druhu komunálneho rade tiež triedením ďalšieho druhu komunálneho 
odpadu zvýšiť mieru separácie a tým znížiť množstvo odpadu zvýšiť mieru separácie a tým znížiť množstvo 
odpadu uloženého na skládku.odpadu uloženého na skládku.

V mesiacoch október a december 2022 prebehli V mesiacoch október a december 2022 prebehli 
prvé vývozy všetkých nádob určených na kuchynské prvé vývozy všetkých nádob určených na kuchynské 
oleje a tuky, pričom celkom bolo zvezených približne oleje a tuky, pričom celkom bolo zvezených približne 
307 kg použitého oleja. 307 kg použitého oleja. 

V priebehu februára 2023 sme zrealizovali prie-V priebehu februára 2023 sme zrealizovali prie-
bežnú kontrolu zberných nádob pre kuchynské bežnú kontrolu zberných nádob pre kuchynské 
oleje na vybraných lokalitách: oleje na vybraných lokalitách: 

- Ulica Kpt. Jaroša,- Ulica Kpt. Jaroša,
- Ulica Komenského, stojisko oproti cintorínu, pred - Ulica Komenského, stojisko oproti cintorínu, pred 

bytovým domom č. 1626, č. 1627, č. 1629,bytovým domom č. 1626, č. 1627, č. 1629,
- Dvory, stojisko pred bytovým domom č. 1950,- Dvory, stojisko pred bytovým domom č. 1950,
- Ulica Okružná, stojisko polopodzemných kontaj-- Ulica Okružná, stojisko polopodzemných kontaj-

nerov medzi bytovými domami č. 1419 a č. 1420,nerov medzi bytovými domami č. 1419 a č. 1420,
- Ulica Mládežnícka stojisko polopodzemných - Ulica Mládežnícka stojisko polopodzemných 

kontajnerov pre bytové domy č. 1430, č. 1431 a č. kontajnerov pre bytové domy č. 1430, č. 1431 a č. 
1435. 1435. 

Okrem olejov a tukov v plastových fľašiach boli však Okrem olejov a tukov v plastových fľašiach boli však 
v čiernych zberných nádobách ukladané tiež rôzne v čiernych zberných nádobách ukladané tiež rôzne 
iné druhy komunálneho odpadu - kuchynský odpad iné druhy komunálneho odpadu - kuchynský odpad 
v igelitových vreckách, plasty, sklo, topánky, konzer-v igelitových vreckách, plasty, sklo, topánky, konzer-
vy a plechovky a tiež zvlečená hadia koža (fotodoku-vy a plechovky a tiež zvlečená hadia koža (fotodoku-
mentácia z vybraných lokalít), ktoré do týchto nádob mentácia z vybraných lokalít), ktoré do týchto nádob 
nepatria!nepatria!

Preto si zopakujme, čo do čiernych zberných Preto si zopakujme, čo do čiernych zberných 
nádob patrí: nádob patrí: 

• všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používate pri • všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používate pri 
príprave jedla,príprave jedla,

• všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, • všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, 
olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový),olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový),

• tuky (maslo, margarín alebo masť), • tuky (maslo, margarín alebo masť), 
• všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, • všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, 

fritovania, zo zeleniny, mäsa, rýb, syrov či húb nakla-fritovania, zo zeleniny, mäsa, rýb, syrov či húb nakla-
daných v oleji alebo marinád na grilovanie.daných v oleji alebo marinád na grilovanie.

Do jedlých olejov a tukov nepatria: Do jedlých olejov a tukov nepatria: 
• Motorové, hydraulické či iné oleje a tuky, ktoré • Motorové, hydraulické či iné oleje a tuky, ktoré 

neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípra-neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípra-
vu jedla, vu jedla, 

• kuchynský bioodpad, • kuchynský bioodpad, 
• ostatné triedené zložky komunálneho odpadu, • ostatné triedené zložky komunálneho odpadu, 

pre ktoré sú určené odlišné smetné nádoby na stojis-pre ktoré sú určené odlišné smetné nádoby na stojis-
kách. kách. 

Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET 
fľaše, ktorú ste doma zvyknutí triediť. Plnú a dobre fľaše, ktorú ste doma zvyknutí triediť. Plnú a dobre 
uzavretú PET fľašu odneste do najbližšej označenej uzavretú PET fľašu odneste do najbližšej označenej 
zbernej nádoby na triedenie oleja – viď obrázky zber-zbernej nádoby na triedenie oleja – viď obrázky zber-
nej nádoby.nej nádoby.

Vytriedený olej bude z nádob na stojiskách aj naďa-Vytriedený olej bude z nádob na stojiskách aj naďa-
lej zvážaný v pravidelných intervaloch, prípadne lej zvážaný v pravidelných intervaloch, prípadne 
podľa potreby a naplnenosti jednotlivých nádob.podľa potreby a naplnenosti jednotlivých nádob.

Zapojte sa do triedenia jedlých olejov a tukov, Zapojte sa do triedenia jedlých olejov a tukov, 
pretože každá kvapka sa počíta!pretože každá kvapka sa počíta!

Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí.Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí.
Natália JaníčkováNatália Janíčková

referent odpadového hospodárstvareferent odpadového hospodárstva

Triedenie jedlých olejov a tukov z domácností
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Mesto Púchov v roku 2022 dosiahlo 49,80 Mesto Púchov v roku 2022 dosiahlo 49,80 
% mieru vytriedenia komunálnych odpadov.  % mieru vytriedenia komunálnych odpadov.  
V porovnaní s rokom 2021, kedy mesto dosiahlo V porovnaní s rokom 2021, kedy mesto dosiahlo 
49,75 % mieru triedenia, došlo opäť iba k mierne-49,75 % mieru triedenia, došlo opäť iba k mierne-
mu nárastu.mu nárastu.

Miera separácie komunálnych odpadov priamo Miera separácie komunálnych odpadov priamo 
úmerne ovplyvňuje výšku poplatku za uloženie úmerne ovplyvňuje výšku poplatku za uloženie 
odpadov na skládku. Vzhľadom na to, že sa mestu odpadov na skládku. Vzhľadom na to, že sa mestu 
nepodarilo prekročiť 50 % mieru vytriedenia, popla-nepodarilo prekročiť 50 % mieru vytriedenia, popla-
tok za uloženie zostáva rovnaký ako v predchádzajú-tok za uloženie zostáva rovnaký ako v predchádzajú-
com roku, a to 18 eur za 1 tonu odpadu uloženú na com roku, a to 18 eur za 1 tonu odpadu uloženú na 
skládke. Po dosiahnutí miery vytriedenia nad 50 % skládke. Po dosiahnutí miery vytriedenia nad 50 % 
by mesto zaplatilo za 1 tonu odpadu uloženého na by mesto zaplatilo za 1 tonu odpadu uloženého na 
skládke 15 eur.skládke 15 eur.

Podľa dostupných prieskumov je najväčšou zložkou Podľa dostupných prieskumov je najväčšou zložkou 
zmesového odpadu, ktorá sa dá vytriediť biologický zmesového odpadu, ktorá sa dá vytriediť biologický 
odpad. Mesto v roku 2021 zaviedlo v komplexnej odpad. Mesto v roku 2021 zaviedlo v komplexnej 
bytovej výstavbe práve zber kuchynského bioodpa-bytovej výstavbe práve zber kuchynského bioodpa-
du, v súvislosti s čím prebiehala aj distribúcia koší-du, v súvislosti s čím prebiehala aj distribúcia koší-
kov a kompostovateľných vreciek pre jednoduchšie  kov a kompostovateľných vreciek pre jednoduchšie  
a pohodlnejšie triedenie bioodpadu, priamo pri a pohodlnejšie triedenie bioodpadu, priamo pri 
zdroji jeho vzniku, teda doma v kuchyni. zdroji jeho vzniku, teda doma v kuchyni. 

Od zavedenia zberu Od zavedenia zberu kuchynského bioodpadu kuchynského bioodpadu 
(september 2021) prostredníctvom hnedých zber-(september 2021) prostredníctvom hnedých zber-
ných nádob na stojiskách, sa nám podarilo vytriediť ných nádob na stojiskách, sa nám podarilo vytriediť 
takmer 380 t bioodpadu. Bioodpad je však nutné takmer 380 t bioodpadu. Bioodpad je však nutné 
triediť bez akýchkoľvek nečistôt, sáčkov a obalov.triediť bez akýchkoľvek nečistôt, sáčkov a obalov.

V priebehu minulého roka bol v meste zavedený V priebehu minulého roka bol v meste zavedený 
zber ďalšej zložky bioodpadu, a to zber ďalšej zložky bioodpadu, a to kuchynského kuchynského 
olejaoleja z domácností. Mesto prostredníctvom spoloč- z domácností. Mesto prostredníctvom spoloč-

nosti Trafin Oil SK umiestnilo 37 ks čiernych zberných nosti Trafin Oil SK umiestnilo 37 ks čiernych zberných 
nádob na zber potravinárskych použitých olejov  nádob na zber potravinárskych použitých olejov  
a tukov z domácností. Čierne zberné nádoby s oran-a tukov z domácností. Čierne zberné nádoby s oran-
žovým vekom sú situované na existujúcich stojis-žovým vekom sú situované na existujúcich stojis-
kách komunálnych odpadov pre občanov v meste kách komunálnych odpadov pre občanov v meste 
ako aj vo všetkých mestských častiach.ako aj vo všetkých mestských častiach.

Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylie-Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylie-
vaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, vaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, 
čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre 
životné prostredie. V mesiacoch október a decem-životné prostredie. V mesiacoch október a decem-
ber 2022 prebehli prvé vývozy všetkých nádob urče-ber 2022 prebehli prvé vývozy všetkých nádob urče-
ných na kuchynské oleje a tuky, pričom celkom bolo ných na kuchynské oleje a tuky, pričom celkom bolo 
zvezených približne 307 kg použitého oleja.zvezených približne 307 kg použitého oleja.

Pre zvýšenie miery separácie komunálnych Pre zvýšenie miery separácie komunálnych 
odpadov je dôležitá aktívna spoluúčasť každého odpadov je dôležitá aktívna spoluúčasť každého 
občana, aj pri triedení ďalších zložiek komunál-občana, aj pri triedení ďalších zložiek komunál-
nych odpadov:nych odpadov:

Papierové obalyPapierové obaly a krabice, pokiaľ nie sú mastné   a krabice, pokiaľ nie sú mastné  
a znečistené patria do modrého kontajnera. Pred a znečistené patria do modrého kontajnera. Pred 
tým je ale nutné ich stlačiť, aby sa zmenšil ich objem. tým je ale nutné ich stlačiť, aby sa zmenšil ich objem. 
Väčšie kartóny je možné odovzdať na zbernom dvore Väčšie kartóny je možné odovzdať na zbernom dvore 
PTSM. Uložením papierových krabíc vedľa kontaj-PTSM. Uložením papierových krabíc vedľa kontaj-
nera dochádza k ich znehodnoteniu a následne už nera dochádza k ich znehodnoteniu a následne už 
nemôžu byť recyklované.nemôžu byť recyklované.

Plastové obalyPlastové obaly z kozmetiky, potravín a darčekov  z kozmetiky, potravín a darčekov 
patria do žltého kontajnera. Aj tu platí, že obaly patria do žltého kontajnera. Aj tu platí, že obaly 
treba pred vyhodením zošliapnuť a zmenšiť tak ich treba pred vyhodením zošliapnuť a zmenšiť tak ich 
objem. Nesmú však obsahovať zvyšky jedla, tekutín  objem. Nesmú však obsahovať zvyšky jedla, tekutín  
a kozmetiky. Do žltého kontajnera patria tiež a kozmetiky. Do žltého kontajnera patria tiež 
plechovkyplechovky a nápojové kartóny. a nápojové kartóny.

Textil a obuvTextil a obuv môžu občania vhodiť do bielych  môžu občania vhodiť do bielych 
nádob určených na textil. V prípade preplnenia nádob určených na textil. V prípade preplnenia 
týchto nádob, prosíme ale občanov aby vytriedené týchto nádob, prosíme ale občanov aby vytriedené 
oblečenie nehádzali vedľa kontajnerov, ale podľa oblečenie nehádzali vedľa kontajnerov, ale podľa 
možností s jeho odovzdaním počkali, kým budú možností s jeho odovzdaním počkali, kým budú 
biele kontajnery vyprázdnené. Takto pohodené  biele kontajnery vyprázdnené. Takto pohodené  
a hlavne nezabalené šatstvo a textil sa vplyvom a hlavne nezabalené šatstvo a textil sa vplyvom 
počasia znehodnocuje, v konečnom dôsledku počasia znehodnocuje, v konečnom dôsledku 
nemôže byť použité na ďalšie zhodnotenie a končí nemôže byť použité na ďalšie zhodnotenie a končí 
v zmesovom odpade – čiže na skládke. V roku 2022 v zmesovom odpade – čiže na skládke. V roku 2022 
bolo odovzdaných do zberných nádob na textil bolo odovzdaných do zberných nádob na textil 
takmer 50 ton textilu a šatstva na zhodnotenie.takmer 50 ton textilu a šatstva na zhodnotenie.

ElektroodpadElektroodpad je aj naďalej možné v meste triediť  je aj naďalej možné v meste triediť 
do červeno-bielych kontajnerov, ktoré sú umiest-do červeno-bielych kontajnerov, ktoré sú umiest-
nené na siedmych vybraných lokalitách stojísk nené na siedmych vybraných lokalitách stojísk 
komunálneho odpadu. Elektroodpadu sme v meste komunálneho odpadu. Elektroodpadu sme v meste 
vytriedili viac ako 5 ton.vytriedili viac ako 5 ton.

Najlepším riešením je však eliminovať množstvo Najlepším riešením je však eliminovať množstvo 
vyprodukovaného odpadu, prípadne netvoriť odpad vyprodukovaného odpadu, prípadne netvoriť odpad 
vôbec.vôbec.

Pri triedení dodržiavať farebnú abecedu triede-Pri triedení dodržiavať farebnú abecedu triede-
nia – sklu patrí zelená, plastom, kovom a nápojo-nia – sklu patrí zelená, plastom, kovom a nápojo-
vým kartónom žltá, papieru modrá, kuchynskému vým kartónom žltá, papieru modrá, kuchynskému 
odpadu hnedá a olejom z kuchyne v prípade nášho odpadu hnedá a olejom z kuchyne v prípade nášho 
mesta čierna zberná nádoba s oranžovým vekom. mesta čierna zberná nádoba s oranžovým vekom. 

Podrobné údaje o separácii jednotlivých kategórií Podrobné údaje o separácii jednotlivých kategórií 
komunálneho odpadu sú zverejnené na webe mesta komunálneho odpadu sú zverejnené na webe mesta 
Púchov.Púchov.

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

Miera separácie komunálnych odpadov v meste 
Púchov za rok 2022 je 49,8%
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DIVADLO
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Streda 15.3., 22.3., 29.3  tanečná sála   18.30 h 
Pondelok  20.3., 27.3.   tanečná sála   18.30 h
1 vstup 4 €. Info na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk 
JOGA 
Streda 15.3., 22.3., 29.3. tanečná sála 9.30 h 
Utorok 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 15.3., 22.3., 29.3. tanečná sála 17.00 h
1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info: kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794.
MODERNÁ KALANETIKA 
Štvrtok 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.
PRVKY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SÍDELNOM PROSTREDÍ 
Streda 8.3. - 27.8.2023  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. Vstup voľný.
MAREC MESIAC KNIHY – TVORIVÝ WORKSHOP
Streda 15.3.     veľká sála     8.00 h., 10.00 h 
Tvorivý workshop pre žiakov ZŠ, na motívy knihy „V detskej ambulancii“ od Ja-
roslava Martiša, spojený s výstavkou ilustrácii, čítaním knižiek a kreatívnou tvor-
bou. Podujatie organizuje Púchovská kultúra s.r.o. v spolupráci s CVČ Včielka 
Púchov a Jaroslavom Martišom. Organizované.
FÍHA TRALALA - PESNIČKOVÁ SHOW PRE NAJMENŠÍCH DIVÁKOV
Štvrtok 16. 3.       veľká sála  17.00 h
Dĺžka predstavenia: cca 60 minút. Každý účastník podujatia musí mať zakúpenú 
platnú vstupenku bez ohľadu na vek. Vstupné 14 €. Prístavky, balkón 13 €, pre-
daj vstupeniek cez www.ticketportal.sk
SVET OKOLO NÁS
Piatok 17. 3.    veľká sála   11.30 h
Čína – ríša za Veľkým múrom. Vzdelávací program pre žiakov a študentov. Mo-
derovaná projekcia v kombinácií fotografií, animácií, plánikov a mapiek. Orga-
nizované pre SŠ.
POD PERINOU, NA PERINE
Nedeľa 19.3.  budova SOV na Námestí slobody   15.00 h   PREMIÉRA
Nedeľa 26.3.  budova SOV na Námestí slobody   15.00 h a 17:00 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
Úvod spestria žiaci ZŠ J.A. Komenského Púchov. Do tanca a na počúvanie hrá HS 
KORAL. Každý si odnesie pamiatku v podobe ihneď vytlačenej FOTKY z fotokúti-
ku. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 6.3. v pokladni kina od 16.30 h.
VÍTANIE JARI V PÚCHOVE - VEĽKONOČNÝ JARMOK
Sobota 25.3.    pešia zóna    10.00-17.00 h
DEŇ  UČITEĽOV
Utorok  28.3.     veľká sála    14.00 h
Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je 
poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. 
Organizované podujatie - Mesto Púchov
PODOBA ŽENY
Štvrtok 30.3.2023      vestibul  18.00 h    Vstup voľný
Vernisáž k výročiu sochára Jaroslava Martiša. Výstava potrvá do 30.4.2023.

KINO
CREED III
Streda  15.3.   19:45 h      Nedeľa  19.3.   17:30 h  
MP od 12 rokov – Continentalfilm – 118 min. – dráma – životopisný – titulky. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
INVALID – PRIDANÉ PREMIETANIE
Streda  15.3.  o 17:30 h -
MP od 15 rokov – Cinemart – čierna komédia – OV – SR. Vstupné 6 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
SHAZAM! HNEV BOHOV

Piatok  17.3.  19:45 h  
MP od 12 rokov – Continentalfilm – 132 min. – akčný – dobrodružný – SD – USA. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
EXPEDIČNÁ KAMERA
Sobota  18.3.   17:00 h 
Filmový festival - počas jedného večera si diváci pozrú šesť filmov, ktoré ich za-
vedú do rôznych kútov sveta a vypočujú jednu cestovateľskú prednášku. Predaj 
vstupeniek iba na mieste, v deň konania festivalu.
V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM – KINO ZA BABKU 
Pondelok 20.3.   19:30 h  
MP od 12 rokov – Continentalfilm – 111 min. – romantická komédia – SD. Jed-
notné vstupné  3 €. 
VEĽRYBA 
Streda  22.3.   17:30 h  
MP od 12 rokov – ASFK – 117 min. – dráma – titulky. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. Člen FK 5 €. 
65
Streda  22.3.   19:45 h   
MP od 12 rokov – Itafilm – 94 min. – scifi – thriller – titulky – USA. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
OSTROV
Piatok  24.3.   17:30 h   
MP od 12 rokov – Cinemart – 100 min. – komédia – ČR. Vstupné 6 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
JOHN WICK 4 
Piatok  24.3.  19:45 h     Pondelok  27.3.   17:30 h 
MP od 15 rokov – Forumfilm – 169 min. – akčný – titulky – USA. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
Úžasný Mauric
Nedeľa 26.3. o 15:30 h 
MP – Bontonfilm – 93 min. – animovaný – rodinný – komédia – SD – VB – DE. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
BUĎ CHLAP 
Nedeľa  26.3.   17:30 h   Streda  29.3.   17:30 h   
MP – Magicbox – 96 min. – komédia – ČD – ČR. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €. 
V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM – KINO PRE DCS
Streda  29.3.   10:00 h  
MP od 12 rokov – Continentalfilm – 111 min. – romant. – komédia – SD. Vstupné 3 €. 
ALIBI NA MIERU 2
Piatok  31.3.   17:30 h
MP od 12 rokov – Bontonfilm – 88 min. – komédia – ČD – FR. Vstupné 6 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
DUNGEONS@DRAGONS: ČESŤ ZLODEJOV
Piatok  31.3.   19:45 h 
MP od 12 rokov – Cinemart – 134 min. – dobrodužný – fantastický – komédia – 
SD – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

ŽUPNÝ DOM
DOSLOVA: diskusia s reportérom a fotografom Andrejom Bánom    
štvrtok 16.3. 2023 o 18:00 h, OZ PODIVNÝ BARÓN
A. Bán sa venuje najmä reportážam z krízových oblastí sveta, ako je napríklad 
Kosovo, Izrael, Gruzínsko, Afganistan, Pakistan, Ukrajina či Haity. Vstupné: 3€.
EKO TVORIVÁ DIELNIČKA: VYRADENÝ TEXTIL 
utorok 21.3. 2023  o 17:00 h, OZ PODIVNÝ BARÓN
Pre rodičov s deťmi do 6 rokov Budete tvoriť spolu s deťmi z odpadového materiá-
lu. Dielničkou vás bude sprevádzať lektorky z OZ POTVORA (POď TVOriť RAdostne).  
Čitáreň Župného domu. Vstupné: 3€/dieťa..
MYŠLIENKOVO: ŠTB PRÍSNE TAJNÉ – diskusia s tvorcami seriálu 
piatok 31.3. 2023 o 18:00 h, OZ PODIVNÝ BARÓN
Hosťami bude producent seriálu, publicista a aktivista Fedor Blaščák, režisér epi-
zódy Punk is not ŠTB Braňo Špaček a bývalý politik, sociológ a prognostik Fedor 
Gál. Čitáreň Župného domu. Vstupné: 3 €.
KONCERT: DRŤ A FEDOR GÁL   
piatok 31.3. 202 20:00 h, OZ Mŕtva kosť 
Podkrovie Župného domu. Vstupné: 5€.

MALÝ ŽUPNÝ DOM
ŽIACKY KONCERT ZUŠ Púchov
štvrtok 23.3. 2023 o 16:00 h

CVČ VČIELKA 
S poslancami na slovíčko - diskusia
17.3. a 31.3. o 18.00 v Klube mladých
Stand up comedy
31.3. o 19.30 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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Nepriestrelný  
gólman Šály

ERASMUS + obohacujeme životy, rozširujeme obzory

Ekonomická olympiáda – držíme si palce! 

Viete o tom, že v našej škole rastie super Viete o tom, že v našej škole rastie super 
posila do slovenskej hokejovej „repre“? posila do slovenskej hokejovej „repre“? 
Náš študent Ondrej Šály z 1.B (odbor mecha-Náš študent Ondrej Šály z 1.B (odbor mecha-
nik, mechatronik) veľmi pekne reprezentoval nik, mechatronik) veľmi pekne reprezentoval 
Slovensko na hokejovom Turnaji troch náro-Slovensko na hokejovom Turnaji troch náro-
dov v Lotyšsku – v Rige. Slováci šampionát dov v Lotyšsku – v Rige. Slováci šampionát 
vyhrali a Ondrej chytal celý zápas mužstiev do vyhrali a Ondrej chytal celý zápas mužstiev do 
16 rokov, prispel tak k výhre nášho tímu 7:2. 16 rokov, prispel tak k výhre nášho tímu 7:2. 

Do bránky sa postavil aj v boji proti Do bránky sa postavil aj v boji proti 
17-ročným lotyšským hokejistom – udržal si 17-ročným lotyšským hokejistom – udržal si 
čisté konto – vyhrali sme 1:0. čisté konto – vyhrali sme 1:0. 

Priemernú úspešnosť za oba zápasy mal Priemernú úspešnosť za oba zápasy mal 
neuveriteľných 95,74%. neuveriteľných 95,74%. 

Ondrej, držíme ti palce! Skvelá práca! Len tak Ondrej, držíme ti palce! Skvelá práca! Len tak 
ďalej... Hašek, Brodeur a spol... traste sa!ďalej... Hašek, Brodeur a spol... traste sa!

O čo ide? Je to celoslovenská súťaž v znalostiach O čo ide? Je to celoslovenská súťaž v znalostiach 
z ekonómie a financií. Svojím poňatím prispieva k z ekonómie a financií. Svojím poňatím prispieva k 
ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí 
stredoškolákov v tomto odbore. Otázky do súťaže stredoškolákov v tomto odbore. Otázky do súťaže 
a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvá-a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvá-
rajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekono-rajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekono-
mických a spoločenských analýz (INESS), Českej mických a spoločenských analýz (INESS), Českej 
národnej banky a Inštitútu ekonomického vzde-národnej banky a Inštitútu ekonomického vzde-
lávania (INEV).lávania (INEV).

Cieľom Ekonomickej olympiády je podporovať Cieľom Ekonomickej olympiády je podporovať 
ekonomické vzdelávanie na slovenských školách ekonomické vzdelávanie na slovenských školách 
a vzbudiť záujem o ekonomické témy u mladých a vzbudiť záujem o ekonomické témy u mladých 
ľudí. Vyhľadávame medzi slovenskými stredoško-ľudí. Vyhľadávame medzi slovenskými stredoško-
lákmi nadaných budúcich ekonómov a následne lákmi nadaných budúcich ekonómov a následne 
ich chcem podporovať v ďalšom rozvoji. Celoná-ich chcem podporovať v ďalšom rozvoji. Celoná-
rodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami rodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami 
a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpi-a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpi-
rovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. rovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. 
Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné 
ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú 
partneri projektu.partneri projektu.

Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé 
územie Slovenskej republiky. Ide o  postupovú územie Slovenskej republiky. Ide o  postupovú 
súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je 
úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do 
finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia 
test s uzavretými a otvorenými otázkami. test s uzavretými a otvorenými otázkami. 

V tomto roku sa do školských kôl 6. ročníka V tomto roku sa do školských kôl 6. ročníka 
Ekonomickej olympiády 2022/2023 zapojilo  Ekonomickej olympiády 2022/2023 zapojilo  
10 120 stredoškolákov.  V Trenčianskom kraji to 10 120 stredoškolákov.  V Trenčianskom kraji to 
bolo 1243 riešiteľov. Úspešných (ktorí získali 77 %) bolo 1243 riešiteľov. Úspešných (ktorí získali 77 %) 
bolo len 66 študentov.bolo len 66 študentov.

Z našej školy – SŠ I. Krasku v Púchove, olympi-Z našej školy – SŠ I. Krasku v Púchove, olympi-
ádu absolvovalo 20 študentov z odboru komerč-ádu absolvovalo 20 študentov z odboru komerč-
ný pracovník v doprave. Do krajského kola, ktoré ný pracovník v doprave. Do krajského kola, ktoré 
sa konalo 09. 02. 2023 na Trenčianskej univer-sa konalo 09. 02. 2023 na Trenčianskej univer-
zite Alexandra Dubčeka v Trenčíne,  postúpila zite Alexandra Dubčeka v Trenčíne,  postúpila 
študentka Natália Hamalová zo 4.C. študentka Natália Hamalová zo 4.C. 

Výsledky budú v apríli, tak Natálke držíme palce. Výsledky budú v apríli, tak Natálke držíme palce. 
Určite to však pre ňu bola výborná skúsenosť Určite to však pre ňu bola výborná skúsenosť 
porovnať si zručnosti v oblasti ekonomiky medzi porovnať si zručnosti v oblasti ekonomiky medzi 
66 najlepšími žiakmi v Trenčianskom kraji.66 najlepšími žiakmi v Trenčianskom kraji.

Vo februári vybraní žiaci druhého ročníka, odbo-Vo februári vybraní žiaci druhého ročníka, odbo-
ru informačné a sieťové technológie – Denis ru informačné a sieťové technológie – Denis 
Mičuda, Michal Ondrišík, Adam Stopka z 2.A, strá-Mičuda, Michal Ondrišík, Adam Stopka z 2.A, strá-
vili svoju odbornú stáž v našej partnerskej škole, vili svoju odbornú stáž v našej partnerskej škole, 
Střední škole informačních technologií, vo Frýdku Střední škole informačních technologií, vo Frýdku 
Místku v Českej republike.Místku v Českej republike.

Naši žiaci boli pridelení do skupiny žiakov tretieho  Naši žiaci boli pridelení do skupiny žiakov tretieho  
ročníka, odbor informačné technológie, a s nimi ročníka, odbor informačné technológie, a s nimi 
navštevovali predmety: mechatronika, sieťový navštevovali predmety: mechatronika, sieťový 
hardware, programovanie, informačné techno-hardware, programovanie, informačné techno-
lógie v praxi, operačný systém v praxi, operačný lógie v praxi, operačný systém v praxi, operačný 
systém Windows a operačný systém Linux. Počas systém Windows a operačný systém Linux. Počas 
praktického vyučovania sa tak venovali aj pred-praktického vyučovania sa tak venovali aj pred-
metom, ktoré v našej škole nemajú (mechatronike metom, ktoré v našej škole nemajú (mechatronike 
a programovaniu v programovacom jazyku C#). a programovaniu v programovacom jazyku C#). 

Střední škola informačních technologií je zapo-Střední škola informačních technologií je zapo-
jená do operačného programu Jána Amosa jená do operačného programu Jána Amosa 
Komenského. Ide o inovatívnu formu výučby, Komenského. Ide o inovatívnu formu výučby, 
kde sa žiaci stretávajú s odborníkmi z praxe. Naši kde sa žiaci stretávajú s odborníkmi z praxe. Naši 
IST-čkari mali možnosť stretnúť sa na týchto hodi-IST-čkari mali možnosť stretnúť sa na týchto hodi-
nách s programátormi serverov, ktorí im ukázali, nách s programátormi serverov, ktorí im ukázali, 
ako vyzerá vytvorenie aplikácie priamo na serveri. ako vyzerá vytvorenie aplikácie priamo na serveri. 
Iný odborník im predstavil svet „ajťáckeho“ sla -Iný odborník im predstavil svet „ajťáckeho“ sla -
ngu, svet plný skratiek, ktoré programátori medzi ngu, svet plný skratiek, ktoré programátori medzi 
sebou používajú.sebou používajú.

Chalani si vyskúšali nové programovacie jazyky  Chalani si vyskúšali nové programovacie jazyky  
a pomocou nich skúšali naprogramovať časť apli-a pomocou nich skúšali naprogramovať časť apli-
kácie. Keďže zo školy poznajú C a Python-e, bolo kácie. Keďže zo školy poznajú C a Python-e, bolo 
pre nich zaujímavé porovnávať spoločné prvky pre nich zaujímavé porovnávať spoločné prvky 
programovacích jazykov. programovacích jazykov. 

Na hodinách predmetu sieťový hardware sa Na hodinách predmetu sieťový hardware sa 
cítili ako doma – bez problémov simulovali cítili ako doma – bez problémov simulovali 
nastavenie LAN siete. Najzaujímavejšími a zdá nastavenie LAN siete. Najzaujímavejšími a zdá 
sa aj najbližšími témami pre našich „ajťákov“ boli sa aj najbližšími témami pre našich „ajťákov“ boli 
operačné systémy Windows a Linux, ktoré sú ako operačné systémy Windows a Linux, ktoré sú ako 
na mieru ušité pre študijný odbor informačné  na mieru ušité pre študijný odbor informačné  
a sieťové technológie. a sieťové technológie. 

Okrem toho sa zoznámili aj s PLC a programom Okrem toho sa zoznámili aj s PLC a programom 

SAP, ktorý používajú veľké výrobné spoločnosti. SAP, ktorý používajú veľké výrobné spoločnosti. 
Hoci je odborná stáž zameraná hlavne na získa-Hoci je odborná stáž zameraná hlavne na získa-

vanie odborných vedomostí a praktických zru -vanie odborných vedomostí a praktických zru -
čností, chlapci mali čas aj na voľno-časové aktivity. čností, chlapci mali čas aj na voľno-časové aktivity. 
Svoje popoludnia trávili hlavne v miestnom „skate-Svoje popoludnia trávili hlavne v miestnom „skate-
parku“, kde sa do sýtosti vyšantili a spoznali aj parku“, kde sa do sýtosti vyšantili a spoznali aj 
zopár zaujímavých ľudí. Pri prechádzkach mestom zopár zaujímavých ľudí. Pri prechádzkach mestom 
Frýdek Místek spoznávali jeho krásy a kultúru.Frýdek Místek spoznávali jeho krásy a kultúru.

Denisovi, Michalovi a Adamovi sa veľmi páčil Denisovi, Michalovi a Adamovi sa veľmi páčil 
prístup učiteľov a žiakov a boli nadmieru spokojní prístup učiteľov a žiakov a boli nadmieru spokojní 
aj s vyučovaním, pričom technické vybavenie part-aj s vyučovaním, pričom technické vybavenie part-
nerskej školy prekonalo ich očakávania.nerskej školy prekonalo ich očakávania.

Domov si odniesli hromadu nových vedomostí, Domov si odniesli hromadu nových vedomostí, 
ktoré využijú pri ďalšom štúdiu, a kto vie, možno ktoré využijú pri ďalšom štúdiu, a kto vie, možno 
získali tie najlepšie základy pre svoje budúce získali tie najlepšie základy pre svoje budúce 
povolanie v oblasti programovania a sieťových povolanie v oblasti programovania a sieťových 
technológií.technológií.

Tak čo, skúsiš to aj ty?Tak čo, skúsiš to aj ty?
Na začiatku marca prídu zase žiaci z Frýdku- Na začiatku marca prídu zase žiaci z Frýdku- 

Místku k nám – v rámci projektu Interreg – a v tomto Místku k nám – v rámci projektu Interreg – a v tomto 
 čase sa bude konať aj záverečná konferencia tejto  čase sa bude konať aj záverečná konferencia tejto 
našej spoločnej projektovej spolupráce. Veľmi sa našej spoločnej projektovej spolupráce. Veľmi sa 
už na to tešíme a všetky podrobnosti pre vás opäť už na to tešíme a všetky podrobnosti pre vás opäť 
zmapujeme v marcovom vydaní Edutech novi-zmapujeme v marcovom vydaní Edutech novi-
niek.  Nezmeškajte to! niek.  Nezmeškajte to! 

Redakčná rada: Adam Stopka, Denis Mičuda, Michal Ondrišík, Ondrej Šály, 
Tomáš Mikoláš, Silvia Horváthová, Dominika Gašparová, Tamara Vetešková, 
Vladimíra Maslanová  Odborný dozor: Mgr. Lucia Brídziková, vyšlo v marci 
2023 ako súčasť Púchovských novín.
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POĎ NA LOĎ – čo sme 
videli a zažili?

Deň otvorených dverí

Na raňajkách so zamestnávateľom

ZENIT v elektronike

8. február. Pre niekoho bežný deň, pre nás čas nabitý zážitkami. Chcete 8. február. Pre niekoho bežný deň, pre nás čas nabitý zážitkami. Chcete 
vedieť prečo? S pani učiteľkou Pecušovou sme navštívili slovenské hlavné vedieť prečo? S pani učiteľkou Pecušovou sme navštívili slovenské hlavné 
mesto.  Naše  kroky viedli na Fajnorovo nábrežie. Kiež by ste počuli to mesto.  Naše  kroky viedli na Fajnorovo nábrežie. Kiež by ste počuli to 
híkanie pri pohľade na tri výletné lode v prístave!híkanie pri pohľade na tri výletné lode v prístave!

Na prvej z nich sa prezentovali rôzne stredné a vysoké školy so zamera-Na prvej z nich sa prezentovali rôzne stredné a vysoké školy so zamera-
ním na vodnú dopravu. Navštívili sme stánok dopravného úradu, ktorý ním na vodnú dopravu. Navštívili sme stánok dopravného úradu, ktorý 
vykonáva dohlaď na vodných cestách, a zistili tiež – pre nás maturantov vykonáva dohlaď na vodných cestách, a zistili tiež – pre nás maturantov 
dôležitú informáciu – hľadajú nových zamestnancov. dôležitú informáciu – hľadajú nových zamestnancov. 

Na druhej lodi sa zase konala prehliadka výletnej lode spoločnosti Na druhej lodi sa zase konala prehliadka výletnej lode spoločnosti 
Viking River Cruises, ktorá poskytuje plavby aj na riekach a oceánoch, Viking River Cruises, ktorá poskytuje plavby aj na riekach a oceánoch, 
pričom trasy zahŕňajú európske rieky, napríklad Rýn, Mohan, Dunaj, Seina pričom trasy zahŕňajú európske rieky, napríklad Rýn, Mohan, Dunaj, Seina 
alebo Labe, a sprevádzal nás sám kapitán. Absolvovali sme prehliadku alebo Labe, a sprevádzal nás sám kapitán. Absolvovali sme prehliadku 
kajút I., II. a III. triedy, kormidlovne, jedálne, rekreačnej miestnosti, saló-kajút I., II. a III. triedy, kormidlovne, jedálne, rekreačnej miestnosti, saló-
nika pre posádku, dokonca tam majú aj malú telocvičňu či práčovňu. No nika pre posádku, dokonca tam majú aj malú telocvičňu či práčovňu. No 
hotový Titanic. hotový Titanic. 

Na tretej – poslednej lodi s 37 kajutami – nás ohúrila prehliadka od Na tretej – poslednej lodi s 37 kajutami – nás ohúrila prehliadka od 
spoločnosti Avalon waterways, realizujúcej  plavby na európskych spoločnosti Avalon waterways, realizujúcej  plavby na európskych 
riekach, ba dokonca v Afrike, Ázii či Južnej Amerike. riekach, ba dokonca v Afrike, Ázii či Južnej Amerike. 

Všetky naše zvedavé otázky boli zodpovedané a v  hlavách sa nám rodili Všetky naše zvedavé otázky boli zodpovedané a v  hlavách sa nám rodili 
myšlienky o tom, že by sme to chceli zažiť na vlastnej koži aj my! Dozve-myšlienky o tom, že by sme to chceli zažiť na vlastnej koži aj my! Dozve-
dieť sa množstvo zaujímavostí a faktov, ktoré sú podané z prvej ruky, to dieť sa množstvo zaujímavostí a faktov, ktoré sú podané z prvej ruky, to 
je na nezaplatenie!  Pevne veríme, že ešte budeme mať možnosť okúsiť je na nezaplatenie!  Pevne veríme, že ešte budeme mať možnosť okúsiť 
niečo podobnéniečo podobné

V tomto školskom roku sa konal už 39. ročník V tomto školskom roku sa konal už 39. ročník 
súťaže ZENIT v elektronike. súťaže ZENIT v elektronike. 

Do celoštátneho kola sa prebojoval aj Tomáš Do celoštátneho kola sa prebojoval aj Tomáš 
Mikoláš, štvrták, z odboru mechanik- mechatronik. Mikoláš, štvrták, z odboru mechanik- mechatronik. 

Tomáš o súťaži napísal: „Som veľmi rád, že som Tomáš o súťaži napísal: „Som veľmi rád, že som 
sa mohol zúčastniť súťaže Zenit v elektronike. sa mohol zúčastniť súťaže Zenit v elektronike. 
Nebolo to vôbec jednoduché, ale stálo to za Nebolo to vôbec jednoduché, ale stálo to za 
to. Počas štyroch dní sme vypracúvali teoretic-to. Počas štyroch dní sme vypracúvali teoretic-
ké otázky, počítali príklady, navrhovali a vyrá-ké otázky, počítali príklady, navrhovali a vyrá-
bali MMPT menič k solárnemu panelu, nabíjač bali MMPT menič k solárnemu panelu, nabíjač 
akumulátorov a sínusový menič 230 V / 630 VA. akumulátorov a sínusový menič 230 V / 630 VA. 

Doposiaľ som nič podobné nevyrábal, takže to Doposiaľ som nič podobné nevyrábal, takže to 
bola pre mňa super skúsenosť. Za krátku chvíľu bola pre mňa super skúsenosť. Za krátku chvíľu 
som sa tam naučil neskutočne veľa od skutoč-som sa tam naučil neskutočne veľa od skutoč-
ných profesionálov, pretože sprievodný program ných profesionálov, pretože sprievodný program 
tvorili rôzne zaujímavé prednášky. Spoznal som tvorili rôzne zaujímavé prednášky. Spoznal som 
veľa rovesníkov, ktorí majú rovnakú vášeň pre veľa rovesníkov, ktorí majú rovnakú vášeň pre 
elektroniku ako ja. Určite elektroniku ako ja. Určite 
odporúčam zapojiť sa do odporúčam zapojiť sa do 
súťaže Zenit v elektronike súťaže Zenit v elektronike 
každému, koho to aspoň každému, koho to aspoň 
trošku baví, vyskúšate si trošku baví, vyskúšate si 

nové veci a zmeriate si sily s rovesníkmi.“nové veci a zmeriate si sily s rovesníkmi.“
Tomáš  obsadil 10. miesto v rámci celého Sloven-Tomáš  obsadil 10. miesto v rámci celého Sloven-

ska. Úspešne tak reprezentoval školu, firmu  ska. Úspešne tak reprezentoval školu, firmu  
Continental  aj celý Trenčiansky kraj. Continental  aj celý Trenčiansky kraj. 

Ďakujeme a  blahoželáme!Ďakujeme a  blahoželáme!

V tomto školskom roku sme otvorili naše dvere pre verejnosť dokonca V tomto školskom roku sme otvorili naše dvere pre verejnosť dokonca 
dvakrát. Navštívili nás žiaci z okolitých základných škôl, ale aj veľa rodičov dvakrát. Navštívili nás žiaci z okolitých základných škôl, ale aj veľa rodičov 
zblízka i zďaleka. Je to pre nás česť, pretože sa hrdíme širokou ponukou zblízka i zďaleka. Je to pre nás česť, pretože sa hrdíme širokou ponukou 
rôznorodých odborov. Milí žiaci, patrí vám veľké poďakovanie za výborne rôznorodých odborov. Milí žiaci, patrí vám veľké poďakovanie za výborne 
zvládnutú úlohu hostiteľa!zvládnutú úlohu hostiteľa!

Aj v tomto polroku sa stretli naši dualisti na spoločných raňajkách vo firme Aj v tomto polroku sa stretli naši dualisti na spoločných raňajkách vo firme 
Continental. Išlo aj o raňajší čaj, kávu či chlebík, ale hlavne ide o stretnutie Continental. Išlo aj o raňajší čaj, kávu či chlebík, ale hlavne ide o stretnutie 
žiakov odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby a odboru mecha-žiakov odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby a odboru mecha-
nik-mechatronik spolu s majstrami odbornej výchovy, triednym učiteľom, nik-mechatronik spolu s majstrami odbornej výchovy, triednym učiteľom, 
inštruktormi a personálnym oddelením, ktoré zastrešuje spoluprácu školy inštruktormi a personálnym oddelením, ktoré zastrešuje spoluprácu školy 
a firmy. Je to príležitosť zhodnotiť polrok, vzájomne si odprezentovať, čo a firmy. Je to príležitosť zhodnotiť polrok, vzájomne si odprezentovať, čo 
funguje na výbornú a na čom treba ešte popracovať. Názory našich dualis-funguje na výbornú a na čom treba ešte popracovať. Názory našich dualis-
tov sú dôležité, teší nás ich odborný posun. tov sú dôležité, teší nás ich odborný posun. 

Spoločné raňajky pripravuje nielen firma Continental, ale aj sklárska Spoločné raňajky pripravuje nielen firma Continental, ale aj sklárska 
spoločnosť RONA, pre ktorú vychovávame budúcich sklárov. spoločnosť RONA, pre ktorú vychovávame budúcich sklárov. 

Aj takéto malé stretnutia prispievajú k tomu, že sme získali významné Aj takéto malé stretnutia prispievajú k tomu, že sme získali významné 
ocenenie za spoluprácu „Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie”  ocenenie za spoluprácu „Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie”  
v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.
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Pozvánka VMČ č. 7Pozvánka VMČ č. 7
Dňa: 14.3.2023 /utorok/ o 19.00 hod.Dňa: 14.3.2023 /utorok/ o 19.00 hod.
Miesto: požiarna zbrojnica Horné Kočkovce, Železničná ul.Miesto: požiarna zbrojnica Horné Kočkovce, Železničná ul.
Program zasadnutia: Program zasadnutia: 1. Úvod a otvorenie zasadnutia, 2. Plnenie úloh  1. Úvod a otvorenie zasadnutia, 2. Plnenie úloh  
a vyhodnotenie akcií od posledného zasadnutia, 3. Kontrola ciest po a vyhodnotenie akcií od posledného zasadnutia, 3. Kontrola ciest po 
zimnej údržbe, nahlásenie výtlkov, kontrola dažďových vpustí, 4. Návr-zimnej údržbe, nahlásenie výtlkov, kontrola dažďových vpustí, 4. Návr-
hy doplnenia zelene, plánovaná údržba (orezy), aktivity ku Dňu zeme,  hy doplnenia zelene, plánovaná údržba (orezy), aktivity ku Dňu zeme,  
5. Príprava akcie „Na slovíčko pani primátorka“, 6. Príprava akcie „Vatra 5. Príprava akcie „Na slovíčko pani primátorka“, 6. Príprava akcie „Vatra 
oslobodenia“, 7. Situácia s prevádzkou spoločnosti SLOVDEPO, 8. Rôzneoslobodenia“, 7. Situácia s prevádzkou spoločnosti SLOVDEPO, 8. Rôzne

Ján Riško - č.t. 0903 803 198 Ján Riško - č.t. 0903 803 198 

Do pozornosti budúcim piatakom!Do pozornosti budúcim piatakom!
Základná škola Gorazdova otvára v školskom roku 2023/2024 Základná škola Gorazdova otvára v školskom roku 2023/2024 
športovú triedu pre žiakov 5. ročníka so zameraním na volejbal, športovú triedu pre žiakov 5. ročníka so zameraním na volejbal, 
plávanie a futbal.  Talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch: plávanie a futbal.  Talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch: 
28. marca 2023 a 30. marca 2023 od 14.30 do 16.30 hod. 28. marca 2023 a 30. marca 2023 od 14.30 do 16.30 hod. 
v telocvični ZŠ Gorazdova. Prineste si športovú obuv a oblečenie. v telocvični ZŠ Gorazdova. Prineste si športovú obuv a oblečenie. 
Kritériá: dobrý zdravotný stav, záujem o daný športKritériá: dobrý zdravotný stav, záujem o daný šport
Informácie na tel. č.: 042/463 13 39 Informácie na tel. č.: 042/463 13 39 
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Futbal

Púchovčania v sobotu 11.3. viedli Púchovčania v sobotu 11.3. viedli 
1:0, keď v poslednej minúte prvé-1:0, keď v poslednej minúte prvé-
ho polčasu po peknej kombinačnej ho polčasu po peknej kombinačnej 
akcii presne namieril Juraj Martin-akcii presne namieril Juraj Martin-
ček. Dohrávaný polčas sa bude ček. Dohrávaný polčas sa bude 
začínať od tohto stavu a uskutoční začínať od tohto stavu a uskutoční 
sa pravdepodobne v priebehu bu- sa pravdepodobne v priebehu bu- 

dúceho týždňa. dúceho týždňa. „V tom druhom polča-„V tom druhom polča-
se by boli tie podmienky neregulárne. se by boli tie podmienky neregulárne. 
Bohužiaľ pre nás. Zápas sa vyvíjal  Bohužiaľ pre nás. Zápas sa vyvíjal  
v náš prospech, boli sme lepší a mali v náš prospech, boli sme lepší a mali 
hru pod kontrolou, ale ťažko povedať, hru pod kontrolou, ale ťažko povedať, 
čo by bolo po polčase na tomto teré-čo by bolo po polčase na tomto teré-
ne. Futbal by sa na ňom určite nehral,“ ne. Futbal by sa na ňom určite nehral,“ 

hovorí tréner Púchova Vladimír hovorí tréner Púchova Vladimír 
Cifranič.Cifranič.

Výsledkový servis mládežeVýsledkový servis mládeže
U19: U19: MŠK prehral v Komárne 1:0MŠK prehral v Komárne 1:0
U17: U17: MŠK vyhral v Komárne 0:3, MŠK vyhral v Komárne 0:3, 
góly: Baláž 2, Vavríkgóly: Baláž 2, Vavrík

U15:U15: MŠK remizoval 1:1 na pôde  MŠK remizoval 1:1 na pôde 
lídra 1. ligy DAC Dunajská Streda, lídra 1. ligy DAC Dunajská Streda, 
gól: Ondričkagól: Ondrička
U14: U14: DAC Dunajská Streda - MŠK 2:2, DAC Dunajská Streda - MŠK 2:2, 
góly: Belák, Prekopgóly: Belák, Prekop

MŠKMŠK

Zápas s juniorkou Slovana prerušila snehová kalamita

1. liga juniorov vrcholí1. liga juniorov vrcholí
Dňa 21.1.2023 začala pre Púchov-Dňa 21.1.2023 začala pre Púchov-

ských juniorov baráž o postup do ských juniorov baráž o postup do 
extraligy juniorov. Ku dňu 5.3.2023 extraligy juniorov. Ku dňu 5.3.2023 
Púchovčania odohrali 9 zápasov  Púchovčania odohrali 9 zápasov  
z čoho bolo šesť s víťazným koncom. z čoho bolo šesť s víťazným koncom. 
Posledný domáci zápas hrali hokejis-Posledný domáci zápas hrali hokejis-
ti MŠK 5.3.2023 so súperom z Levíc. ti MŠK 5.3.2023 so súperom z Levíc. 
Prvú časť ovládli hostia keď v prvej Prvú časť ovládli hostia keď v prvej 
tretine v trinástej, štrnástej a šest-tretine v trinástej, štrnástej a šest-
nástej minúte vsietili tri rýchle góly. nástej minúte vsietili tri rýchle góly. 
Do druhej tretiny sme tak nastupo-Do druhej tretiny sme tak nastupo-

vali s trojgólovým mankom a situ-vali s trojgólovým mankom a situ-
ácia sa opakovala, ale tentokrát zo ácia sa opakovala, ale tentokrát zo 
strany Púchova.  Stav po druhej treti-strany Púchova.  Stav po druhej treti-
ne bol teda vyrovnaný 3:3 a to záslu-ne bol teda vyrovnaný 3:3 a to záslu-
hou Mišáka, Žemlu a Moravanského. hou Mišáka, Žemlu a Moravanského. 
Medzi súpermi to začalo iskriť, o čom Medzi súpermi to začalo iskriť, o čom 
svedčí aj vylúčenie hráča MŠK Fili-svedčí aj vylúčenie hráča MŠK Fili-
pa Pobežala a to do konca zápasu. pa Pobežala a to do konca zápasu. 
Poslednú tretinu sme tak začali osla-Poslednú tretinu sme tak začali osla-
bený, ale bojovnosť hráčov priniesol bený, ale bojovnosť hráčov priniesol 
v päťdesiatej druhej minúte víťazný v päťdesiatej druhej minúte víťazný 
gól v podaní Moravanského. gól v podaní Moravanského. 

Púchovskí juniori odohrali 11.3. Púchovskí juniori odohrali 11.3. 
posledný zápas baráže a to na ľade posledný zápas baráže a to na ľade 
Panterov v Považskej Bystrici.Panterov v Považskej Bystrici.

Aj keď Púchovčania nedali súpero-Aj keď Púchovčania nedali súpero-
vi žiadnu šancu a zápas vyhrali 0:7, vi žiadnu šancu a zápas vyhrali 0:7, 
nestačilo to na postup do baráže. nestačilo to na postup do baráže. 
O góly sa zaslúžili dvakrát Lazkov, O góly sa zaslúžili dvakrát Lazkov, 
neskôr dvakrát Jakub Pobežal, dva neskôr dvakrát Jakub Pobežal, dva 
góly taktiež Kohutiar a jeden gól si góly taktiež Kohutiar a jeden gól si 
pripísal Martin Pobežal. Púchovskí pripísal Martin Pobežal. Púchovskí 
juniori tak skončili na tretej priečke juniori tak skončili na tretej priečke 
celoslovenskej súťaže.celoslovenskej súťaže.

Play-out Púchovských  dorasten-Play-out Púchovských  dorasten-
cov cov 

Sezóna 2022 - 2023 pre dorasten-Sezóna 2022 - 2023 pre dorasten-
cov MŠK Púchov nevyšla podľa pred-cov MŠK Púchov nevyšla podľa pred-
stáv. Po presunoch trénerov a hráčov stáv. Po presunoch trénerov a hráčov 
podľa vekových ročníkov zostala podľa vekových ročníkov zostala 
zostava nestabilná, čo sa odzrkad-zostava nestabilná, čo sa odzrkad-
lilo na výsledkoch už v základnej lilo na výsledkoch už v základnej 
časti. Hokejisti MŠK bojujú o udrža-časti. Hokejisti MŠK bojujú o udrža-
nie sa v extralige. V dňoch 11. - nie sa v extralige. V dňoch 11. - 
12.3.2023 pokračovala nadstavbová 12.3.2023 pokračovala nadstavbová 
časť play-out extraligy dorastu, kde časť play-out extraligy dorastu, kde 
Púchov odohral dva domáce zápasy Púchov odohral dva domáce zápasy 
- a to s Trnavou, ktorej podľahol 0:4  - a to s Trnavou, ktorej podľahol 0:4  
a o deň neskôr privítal hostí zo a o deň neskôr privítal hostí zo 
Skalice a zvíťazil 4:1. O víťazstvo sa Skalice a zvíťazil 4:1. O víťazstvo sa 
postarali Koncový, dvakrát Lazkov postarali Koncový, dvakrát Lazkov 
a Pazderník. Od začiatku play-out a Pazderník. Od začiatku play-out 
odohrali dorastenci dvanásť zápa-odohrali dorastenci dvanásť zápa-
sov, z toho sedem víťazných.sov, z toho sedem víťazných.

Hokejový turnaj tretej hokejovej Hokejový turnaj tretej hokejovej 
triedytriedy

Dňa 5.3.2023 sa konal na zimnom Dňa 5.3.2023 sa konal na zimnom 
štadióne v Púchove turnaj Sloven-štadióne v Púchove turnaj Sloven-
ského zväzu ľadového hokeja roční-ského zväzu ľadového hokeja roční-
kov tretej hokejovej triedy. Turnaja kov tretej hokejovej triedy. Turnaja 
sa zúčastnili tri družstvá - HK Martin, sa zúčastnili tri družstvá - HK Martin, 
Spartak Dubnica a domáci MŠK Spartak Dubnica a domáci MŠK 
Púchov. V štyroch zápasoch, ktoré Púchov. V štyroch zápasoch, ktoré 
sa hrali po dvadsať minút nenašiel sa hrali po dvadsať minút nenašiel 
domáci Púchov premožiteľa a naši domáci Púchov premožiteľa a naši 
najmladší hokejisti tak vyhrali všetky najmladší hokejisti tak vyhrali všetky 
zápasy. Gratulujeme!             zápasy. Gratulujeme!             OZ DraciOZ Draci

Čo je nové v hokejových mládežníckych družstvách?
Hokej
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Plávanie

V sobotu 25.2.2023 sa na krytej V sobotu 25.2.2023 sa na krytej 
plavárni v Trenčíne uskutočnili plavárni v Trenčíne uskutočnili 
plavecké preteky s názvom Trenčín plavecké preteky s názvom Trenčín 
2023. Púchovské plávanie repre-2023. Púchovské plávanie repre-
zentovala skupina 11 detí, z ktorých zentovala skupina 11 detí, z ktorých 
najlepšie umiestnenie dosiah-najlepšie umiestnenie dosiah-
li títo pretekári: Karin Šmigurová li títo pretekári: Karin Šmigurová 

- 3x 1.miesto (50m, 100m, 200m - 3x 1.miesto (50m, 100m, 200m 
prsia), Matej Kucej - 2x 1.miesto prsia), Matej Kucej - 2x 1.miesto 
(50m, 200m prsia), 1x 2.miesto (50m, 200m prsia), 1x 2.miesto 
(100m prsia), Natália Strašíková - 3x (100m prsia), Natália Strašíková - 3x 
2.miesto (50m, 200m prsia, 200m 2.miesto (50m, 200m prsia, 200m 
motýlik), Terézia Labantová - 1x motýlik), Terézia Labantová - 1x 
2.miesto (50m voľný spôsob), 2x 2.miesto (50m voľný spôsob), 2x 

3.miesto (100m voľný spôsob, 50m 3.miesto (100m voľný spôsob, 50m 
prsia), Jakub Šmigura - 2x 3.miesto prsia), Jakub Šmigura - 2x 3.miesto 
(50m prsia, 50m voľný spôsob)  (50m prsia, 50m voľný spôsob)  
a Marek Hanták - 2x 3.miesto (50m a Marek Hanták - 2x 3.miesto (50m 
prsia a 200m motýlik). O týždeň prsia a 200m motýlik). O týždeň 
neskôr (4.3.2023) sa v Bratislave neskôr (4.3.2023) sa v Bratislave 
uskutočnil 1.ročník detských plavec-uskutočnil 1.ročník detských plavec-
kých pretekov s názvom 1-2-3, kde kých pretekov s názvom 1-2-3, kde 
náš klub zastupovalo duo mladých náš klub zastupovalo duo mladých 
plavkýň - Mia Mezovská a Alžbeta plavkýň - Mia Mezovská a Alžbeta 
Miková. Druhá menovaná dosiahla Miková. Druhá menovaná dosiahla 
na medailové umiestnenie v disciplí-na medailové umiestnenie v disciplí-
nach 25m prsia (3.miesto) a 50m nach 25m prsia (3.miesto) a 50m 
prsia (2.miesto). Všetkým plavcom prsia (2.miesto). Všetkým plavcom 
ďakujeme za vzornú reprezentáciu ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
klubu a dosiahnuté výkony.klubu a dosiahnuté výkony.

V sobotu 4.3.2023 sa v Žiline usku-V sobotu 4.3.2023 sa v Žiline usku-
točnili preteky severoslovenskej točnili preteky severoslovenskej 
plaveckej ligy, ktorej sa zúčastni-plaveckej ligy, ktorej sa zúčastni-
la aj malá reprezentácia plavcov  la aj malá reprezentácia plavcov  
z púchovského klubu. Aj keď výprava z púchovského klubu. Aj keď výprava 
Plaveckého klubu MATADOR Púchov Plaveckého klubu MATADOR Púchov 
bola málo početná, v konkurencií bola málo početná, v konkurencií 
18 klubov a viac ako 300 pretekárov 18 klubov a viac ako 300 pretekárov 
rozhodne „nehrali druhé husle“. Ak rozhodne „nehrali druhé husle“. Ak 

zhrniem vystúpenie na tomto podu-zhrniem vystúpenie na tomto podu-
jatí, naši plavci si domov odniesli jatí, naši plavci si domov odniesli 
zo svojich všetkých individuálnych zo svojich všetkých individuálnych 
štartov (okrem jedného) samé nové štartov (okrem jedného) samé nové 
osobné rekordy, pričom sa viackrát osobné rekordy, pričom sa viackrát 
umiestnili aj na medailových prieč-umiestnili aj na medailových prieč-
kach. Najúspešnejším našim plav-kach. Najúspešnejším našim plav-
com bol Matej Kucej, ktorý nielenže com bol Matej Kucej, ktorý nielenže 
vyhral v štyroch disciplínach (50m, vyhral v štyroch disciplínach (50m, 
100m, 200m prsia a 50m motýlik) ale 100m, 200m prsia a 50m motýlik) ale 
získal aj 3. miesto na 200m poloho-získal aj 3. miesto na 200m poloho-
vé preteky a navyše všetko v osob-vé preteky a navyše všetko v osob-
ných rekordoch. Medailovú zbierku ných rekordoch. Medailovú zbierku 
púchovského klubu doplnil Marek púchovského klubu doplnil Marek 
Hanták 3. miestom v disciplíne 50m Hanták 3. miestom v disciplíne 50m 
znak, pričom každý náš štartujúci znak, pričom každý náš štartujúci 
plavec získal umiestnenie do 6. mies-plavec získal umiestnenie do 6. mies-
ta v štartovej listine. Ďalšími našimi ta v štartovej listine. Ďalšími našimi 
reprezentantmi boli Lívia Adamičko-reprezentantmi boli Lívia Adamičko-
vá a Lucia Jurgová. Všetkým ďakuje-vá a Lucia Jurgová. Všetkým ďakuje-
me za vzornú reprezentáciu nášho me za vzornú reprezentáciu nášho 
klubu a prajeme zúročenie tréningo-klubu a prajeme zúročenie tréningo-
vej driny aj na ďalších podujatiach.vej driny aj na ďalších podujatiach.

Peter Ruman, Peter Bílik Peter Ruman, Peter Bílik 

Mladí Púchovčania úspešní v plaveckých pretekoch

Po rokoch sa opäť konal Pohár Po rokoch sa opäť konal Pohár 
Slovenskej federácie karate a bojo-Slovenskej federácie karate a bojo-
vých umení v Púchove. vých umení v Púchove. 

11.3.2023 sa v STC Aréne v Púchove 11.3.2023 sa v STC Aréne v Púchove 
stretli na ďalšom kole Pohára SFKaBU stretli na ďalšom kole Pohára SFKaBU 
priaznivci karate a kobudo z celé-priaznivci karate a kobudo z celé-

ho Slovenska. Primátorka Púchova ho Slovenska. Primátorka Púchova 
Katarína Heneková privítala v hale Katarína Heneková privítala v hale 
Prezidenta SFKaBU Daniela Barana, Prezidenta SFKaBU Daniela Barana, 
generálneho sekretára Petra Kotáska, generálneho sekretára Petra Kotáska, 
35 rozhodcov a vyše 270 pretekárov. 35 rozhodcov a vyše 270 pretekárov. 
Účasť 25 klubov a 427 štartov bola Účasť 25 klubov a 427 štartov bola 
zatiaľ najvyššia akú sme v Púchove zatiaľ najvyššia akú sme v Púchove 
mali. Usporiadatelia pripravili po prvý mali. Usporiadatelia pripravili po prvý 
raz 5 zápasísk a niekoľko rozcvičísk raz 5 zápasísk a niekoľko rozcvičísk 
s žinenkami tatami pre súťažiacich, s žinenkami tatami pre súťažiacich, 
čo priblížilo samotnú súťaž bližšie čo priblížilo samotnú súťaž bližšie 
k veľkým svetovým a európskym k veľkým svetovým a európskym 
turnajom. turnajom. 

V úvode turnaja zaznela jedna V úvode turnaja zaznela jedna 
prekvapivá informácia, ktorou Sloven-prekvapivá informácia, ktorou Sloven-
sko vo svete karate opäť vyniklo. Po sko vo svete karate opäť vyniklo. Po 
prvýkrát v histórii získali členovia prvýkrát v histórii získali členovia 
SFKaBU učiteľský titul v karate Kyoshi SFKaBU učiteľský titul v karate Kyoshi 
od Goju ryu Kokusai Karate Kobudo od Goju ryu Kokusai Karate Kobudo 
Renmei. Je to o to vzácnejšie, že dote-Renmei. Je to o to vzácnejšie, že dote-
raz táto federácia neudelila takýto raz táto federácia neudelila takýto 
titul nikomu mimo Okinavy. Sensei titul nikomu mimo Okinavy. Sensei 
Ľudovít Divinec, ktorý pred mesia-Ľudovít Divinec, ktorý pred mesia-
com viedol v Púchove celoslovenský com viedol v Púchove celoslovenský 
seminár a reprezentační tréneri Ján seminár a reprezentační tréneri Ján 
Dado, a Ľubomíra Dado Klementiso-Dado, a Ľubomíra Dado Klementiso-
vá, získali titul KYOSHI za celoživotný vá, získali titul KYOSHI za celoživotný 
prínos pre karate na Slovensku, šíre-prínos pre karate na Slovensku, šíre-
nie dobrého mena okinavského kara-nie dobrého mena okinavského kara-
te a kobudo doma i v zahraničí a za te a kobudo doma i v zahraničí a za 
dlhoročné štúdium bojových umení.dlhoročné štúdium bojových umení.

SFKaBU je federácia, ktorá trénu-SFKaBU je federácia, ktorá trénu-
je hlavne tradičné okinavské Go Ju je hlavne tradičné okinavské Go Ju 
Ryu karate a Ruey ryu kobudo, kde Ryu karate a Ruey ryu kobudo, kde 
sa bojuje hlavne a palicou Kon, veslo sa bojuje hlavne a palicou Kon, veslo 
Eku, Sai, kosákmi Kama a Timbe – Eku, Sai, kosákmi Kama a Timbe – 
kombináciou korytnačieho panciera a kombináciou korytnačieho panciera a 
krátkeho ostrého bodla. Snaha strikt-krátkeho ostrého bodla. Snaha strikt-
ne zachovávať charakter bojového ne zachovávať charakter bojového 
umenia tak, ako ho učia majstri kyuho umenia tak, ako ho učia majstri kyuho 
ŠO DO KAN školy GO JU RYU a pritom ŠO DO KAN školy GO JU RYU a pritom 
udržať aj súťaž pre mladých fanúši-udržať aj súťaž pre mladých fanúši-
kov, odlišuje túto organizáciu od čisto kov, odlišuje túto organizáciu od čisto 

športových organizácií, kde už dochá-športových organizácií, kde už dochá-
dza k miešaniu štýlov a strácajú sa dza k miešaniu štýlov a strácajú sa 
stovky rokov tvorené bojové systémy. stovky rokov tvorené bojové systémy. 
Pri zápase kumite nechceme povoliť Pri zápase kumite nechceme povoliť 
nebezpečné techniky, ktoré sú v boji nebezpečné techniky, ktoré sú v boji 
najefektívnejšie. Divácky pekné tech-najefektívnejšie. Divácky pekné tech-
niky sú zasa pre útočníka mimoriadne niky sú zasa pre útočníka mimoriadne 
riskantné. Preto sa učia hlavne staré riskantné. Preto sa učia hlavne staré 
okinavské kata, pričom aplikácie sa okinavské kata, pričom aplikácie sa 
vysvetľujú úplne len tým, ktorých si vysvetľujú úplne len tým, ktorých si 
okinavskí učitelia patrične preverili.okinavskí učitelia patrične preverili.

Čo sa týka výsledkov, Púchovčania Čo sa týka výsledkov, Púchovčania 
získali 4 zlaté, 6 strieborných a 4 bron-získali 4 zlaté, 6 strieborných a 4 bron-
zové medaile a dve pekné 4. miesta. zové medaile a dve pekné 4. miesta. 
Najcennejšia bola zlatá družstva do Najcennejšia bola zlatá družstva do 
12 rokov v Zložení Matej Jancík, Matej 12 rokov v Zložení Matej Jancík, Matej 
Behro a Ninka Zjavková, ktorá zaska-Behro a Ninka Zjavková, ktorá zaska-
kovala za neprítomnú Niki Arany. kovala za neprítomnú Niki Arany. 
Matejovi Jancíkovi ušlo v kategórii Matejovi Jancíkovi ušlo v kategórii 
Goju ryu kata 12-ročných prvé miesto Goju ryu kata 12-ročných prvé miesto 
o 2 desatinky bodu a aj Ninka Zjavko-o 2 desatinky bodu a aj Ninka Zjavko-
vá získala striebro medzi 10-ročnými vá získala striebro medzi 10-ročnými 
dievčatami do 6. kyu s veľkým násko-dievčatami do 6. kyu s veľkým násko-
kom. Všetci medailisti sú zverejnení kom. Všetci medailisti sú zverejnení 
na Facebooku púchovských karatis-na Facebooku púchovských karatis-
tov.tov.

Čo však tešilo priaznivcov karate  Čo však tešilo priaznivcov karate  
v Púchove najviac, bol perfektný v Púchove najviac, bol perfektný 
tímový duch, ktorý priniesli všetci, tímový duch, ktorý priniesli všetci, 
ktorí pomáhali pri príprave a organi-ktorí pomáhali pri príprave a organi-
zácii, pri výrobe krásnych plagátov, zácii, pri výrobe krásnych plagátov, 
výzdobe haly či príprave občerstvenia výzdobe haly či príprave občerstvenia 
pre rozhodcov a účastníkov, býva-pre rozhodcov a účastníkov, býva-
lí pretekári, ktorí prišli pomôcť pri lí pretekári, ktorí prišli pomôcť pri 
stolíkoch alebo lekárovi, alebo kama-stolíkoch alebo lekárovi, alebo kama-
ráti, ktorí požičali tatami, čo prispelo ráti, ktorí požičali tatami, čo prispelo 
v úrovni turnaja. Toto a priateľská v úrovni turnaja. Toto a priateľská 
atmosféra prispeli k tomu, že v Púcho-atmosféra prispeli k tomu, že v Púcho-
ve prebehol minulý víkend jeden, ve prebehol minulý víkend jeden, 
podľa následnej odozvy účastníkov, podľa následnej odozvy účastníkov, 
z najlepších turnajov Slovenského z najlepších turnajov Slovenského 
pohára. pohára. 

František Komora František Komora 

Karate a kobudo

Bojové umenia opäť v Púchove



športšport 1919

Volejbal

Dňa 4.3.2023 odohralo družstvo Dňa 4.3.2023 odohralo družstvo 
juniorov dvojzápas na palubov-juniorov dvojzápas na palubov-
ke momentálne prvého družstva ke momentálne prvého družstva 
súťaže, ŠVK Tatran Banská Bystrica, súťaže, ŠVK Tatran Banská Bystrica, 
ktoré na domácej palubovke zatiaľ ktoré na domácej palubovke zatiaľ 
neokúsilo porážku. Družstvo nastú-neokúsilo porážku. Družstvo nastú-
pilo v zložení Turčáni, Gabko, Maslák, pilo v zložení Turčáni, Gabko, Maslák, 
Jánoško M., Križák, Brzáč a libero Jánoško M., Križák, Brzáč a libero 
Odrčka, ale na ihrisku dostali šancu Odrčka, ale na ihrisku dostali šancu 
viacerí hráči z lavičky. Zápas bol viacerí hráči z lavičky. Zápas bol 
mimoriadne vyrovnaný, s úspešnou mimoriadne vyrovnaný, s úspešnou 
koncovkou piateho setu v prospech koncovkou piateho setu v prospech 
domácich 3:2 (-22, 18, -21, 16, 10). domácich 3:2 (-22, 18, -21, 16, 10). 
Týmto víťazstvom si domáce druž-Týmto víťazstvom si domáce druž-
stvo pripísalo do tabuľky dva body  stvo pripísalo do tabuľky dva body  
a naše družstvo jeden.a naše družstvo jeden.

V druhom zápase družstvo nastú-V druhom zápase družstvo nastú-
pilo v rovnakom zložení a do zápasu pilo v rovnakom zložení a do zápasu 
zasiahli postupne všetci hráči, okrem zasiahli postupne všetci hráči, okrem 

základnej zostavy aj Pivko, Šatka, základnej zostavy aj Pivko, Šatka, 
Medňanský, Mazák, Galánek, Žiačik Medňanský, Mazák, Galánek, Žiačik 
a Jánoško Š. Koncovka tohto zápa-a Jánoško Š. Koncovka tohto zápa-
su mala tentokrát šťastnejší koniec su mala tentokrát šťastnejší koniec 
pre nás a po víťazstve 3:2 (19, 20, 24, pre nás a po víťazstve 3:2 (19, 20, 24, 
15, 9) sme si pripísali do tabuľky dva 15, 9) sme si pripísali do tabuľky dva 
body.                                 body.                                 VO1970 MŠKVO1970 MŠK

Volejbalisti MŠK opäť bližšie k účasti na MSR

Hasiči

V meste Púchov sa dňa 4.3.2023 V meste Púchov sa dňa 4.3.2023 
uskutočnil medzinárodný športový uskutočnil medzinárodný športový 
deň mladých hasičov, ktorý usporia-deň mladých hasičov, ktorý usporia-
dal Dobrovoľný hasičský zbor mesta dal Dobrovoľný hasičský zbor mesta 
Púchov s Českým hasičským zborom Púchov s Českým hasičským zborom 
Starý Lístkovec – Brno za spoluprá-Starý Lístkovec – Brno za spoluprá-
ce Slovenských hasičských zborov ce Slovenských hasičských zborov 
DHZO Šuňava, DHZO Hranovnica DHZO Šuňava, DHZO Hranovnica 
a Slovenským zväzom hasičského a Slovenským zväzom hasičského 
športu pod názvom Zimne halové športu pod názvom Zimne halové 
kvarteto. kvarteto. 

V deň súťaže pred športovou V deň súťaže pred športovou 
arénou STC začínali parkoviska pras-arénou STC začínali parkoviska pras-
kať vo švíkov a v hale to bolo ako kať vo švíkov a v hale to bolo ako 
v mravenisku. Taká udalosť tu už v mravenisku. Taká udalosť tu už 
dávno nebola - nahlásených prete-dávno nebola - nahlásených prete-
károv bolo 405 a mnoho vedúcich, károv bolo 405 a mnoho vedúcich, 
trénerov, rozhodcov a domácich trénerov, rozhodcov a domácich 
organizátorov. Konečne prišla 10.00 organizátorov. Konečne prišla 10.00 
hodina, kde sa to všetko nástu-hodina, kde sa to všetko nástu-
pom začínalo, aby sa taká veľká pom začínalo, aby sa taká veľká 

účasť zmestila do stanoveného účasť zmestila do stanoveného 
limitu. Súťaž otvoril domáci pred-limitu. Súťaž otvoril domáci pred-
seda DHZM Púchov Jozef Ridzik seda DHZM Púchov Jozef Ridzik 
st. s veliteľom súťaže Alexandrom st. s veliteľom súťaže Alexandrom 
Filipčikom SDH Starý Listkovec  Filipčikom SDH Starý Listkovec  
a pozvanými hosťami – medzi ktorý-a pozvanými hosťami – medzi ktorý-
mi boli poslanec MsZ PaeDr. Miroslav mi boli poslanec MsZ PaeDr. Miroslav 
Kubičár, ktorý zastúpil p. primátorku Kubičár, ktorý zastúpil p. primátorku 
JUDr. Katarínu Henekovú, predse-JUDr. Katarínu Henekovú, predse-
da Slovenského zväzu hasičského da Slovenského zväzu hasičského 
športu Ing. Ján Borievka, predseda športu Ing. Ján Borievka, predseda 
územného celku DPO SR pre Púchov územného celku DPO SR pre Púchov 
Pavol Papuča, veliteľ DHZM Púchov Pavol Papuča, veliteľ DHZM Púchov 
Ing. Michal Koukal, Ing. Jaroslav Ing. Michal Koukal, Ing. Jaroslav 
Kapusniak z Vysokej školy v Žiline, Kapusniak z Vysokej školy v Žiline, 
odbor požiarna ochrana. Moderá-odbor požiarna ochrana. Moderá-
tor akcie bol Ing. František Ďurkáč  tor akcie bol Ing. František Ďurkáč  
a časomieru na kvartete zabezpečo-a časomieru na kvartete zabezpečo-
val Petr Dvořák z Listkovca. val Petr Dvořák z Listkovca. 

Súťaž sa mohla začať na oboch Súťaž sa mohla začať na oboch 
stranách haly. Na jednej kvarteto stranách haly. Na jednej kvarteto 

na druhej medzinárodná uzlovač-na druhej medzinárodná uzlovač-
ka. Súťaž sa skladala z 11 kategórií ka. Súťaž sa skladala z 11 kategórií 
+ uzlovačka. Slovensko zastupova-+ uzlovačka. Slovensko zastupova-
lo 13 družstiev: Púchov, Hranov-lo 13 družstiev: Púchov, Hranov-
nica, Šuňava, Senica, Harichovce, nica, Šuňava, Senica, Harichovce, 
Spišská nov Ves, Kolarovice, Hlinik Spišská nov Ves, Kolarovice, Hlinik 
nad Váhom, Podvysoká, Letanovce, nad Váhom, Podvysoká, Letanovce, 
Danišovce, Spišská Teplica a Kanian-Danišovce, Spišská Teplica a Kanian-
ka. Je to prvý krát na Slovensku, čo sa ka. Je to prvý krát na Slovensku, čo sa 
táto akcia uskutočnila. Zároveň patri táto akcia uskutočnila. Zároveň patri 
veľké poďakovanie naším deťom za veľké poďakovanie naším deťom za 
pekné výkony, ďalej dobrovoľnému pekné výkony, ďalej dobrovoľnému 
hasičskému zboru mesta Púchov za hasičskému zboru mesta Púchov za 
organizačnú činnosť, p. primátorke organizačnú činnosť, p. primátorke 
JUDr. Kataríne Henekovej za repre-JUDr. Kataríne Henekovej za repre-
zentačné predmety mesta Púchov zentačné predmety mesta Púchov 
a všetkým organizátorom z Českej a všetkým organizátorom z Českej 
republiky, p. riaditeľke PaeDr. Alene republiky, p. riaditeľke PaeDr. Alene 
Strýčkovej s CVČ Púchov, ktorí na Strýčkovej s CVČ Púchov, ktorí na 
tom podujatí pracovali, ako i všet-tom podujatí pracovali, ako i všet-

kým, čo podporili túto náročnú kým, čo podporili túto náročnú 
akciu v našom regióne. akciu v našom regióne. 
Výsledky uzlovačkyVýsledky uzlovačky
Uzlovačky sa zúčastnilo 110 prete-Uzlovačky sa zúčastnilo 110 prete-
károv károv 
Kategória dievčatá:Kategória dievčatá:
1. miesto Púchov Simona Sečkárová 1. miesto Púchov Simona Sečkárová 
16,2916,29
2. miesto Markvatice Nikola Musilo-2. miesto Markvatice Nikola Musilo-
vá 16,47vá 16,47
3. miesto Hermanice Johana Žmoli-3. miesto Hermanice Johana Žmoli-
ková 17,20 ková 17,20 
Kategória chlapci: Kategória chlapci: 
1. miesto Púchov Alexander Ridzik 1. miesto Púchov Alexander Ridzik 
17,0217,02
2. miesto Púchov Matej Valach 17,902. miesto Púchov Matej Valach 17,90
3. miesto Púchov Max Chovanček 3. miesto Púchov Max Chovanček 
18,40 18,40 

Jozef Ridzik st. Jozef Ridzik st. 
predseda DHZM Púchov predseda DHZM Púchov 

Zimné kvarteto a Púchovská uzlovačka medzinárodne
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OČNÁ OPTIKA
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MORAVSKÁ 11 - PÚCHOV

IBA IBA 16.-17. MARCA16.-17. MARCA
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SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 4. marca sme si pripo-Dňa 4. marca sme si pripo-
menuli 4. výročie úmrtia menuli 4. výročie úmrtia 
Jaroslava TrníkaJaroslava Trníka z  Nosíc.  z  Nosíc. 
S  láskou a vďakou spomí-S láskou a vďakou spomí-
na manželka, synovia s ro-na manželka, synovia s ro-
dinami a ostatná rodina.dinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 4.3.2023 sme si pripo-Dňa 4.3.2023 sme si pripo-
menuli nedožité 73. naro-menuli nedožité 73. naro-
deniny nášho milovaného deniny nášho milovaného 
manžela, otca a  dedka manžela, otca a  dedka 
Jozefa JakubíkaJozefa Jakubíka z Nosíc.  z Nosíc. 
„K Tvojmu sviatku, tati, „K Tvojmu sviatku, tati, 
chceme Ti priať, kto poznal chceme Ti priať, kto poznal 
Ťa, ten mal Ťa rád. Vedel Ťa, ten mal Ťa rád. Vedel 
si pomôcť, rozosmiať, po-si pomôcť, rozosmiať, po-
tešiť, v našom srdci ostaneš a navždy budeš žiť.“  tešiť, v našom srdci ostaneš a navždy budeš žiť.“  
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syno-S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syno-
via s rodinami.via s rodinami.

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.“ spomienky a v srdci žiaľ.“ 
Dňa 7.3.2023 sme si pripo-Dňa 7.3.2023 sme si pripo-
menuli 10. výročie úmrtia menuli 10. výročie úmrtia 
drahého manžela, otca, drahého manžela, otca, 
syna a brata syna a brata Petra Solíka.Petra Solíka.  
S láskou spomína manžel-S láskou spomína manžel-
ka Mirka, syn Tadeáš, rodi-ka Mirka, syn Tadeáš, rodi-
čia a celá rodina.čia a celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Sú chvíle, keď ticho bolí, „Sú chvíle, keď ticho bolí, 
keď odídu tí, s ktorými sme keď odídu tí, s ktorými sme 
radi boli.“ Dňa 20.3. si pripo-radi boli.“ Dňa 20.3. si pripo-
míname smutné 20. výročie míname smutné 20. výročie 
úmrtia nášho otca a dedka úmrtia nášho otca a dedka 
Štefana Rovňaníka.Štefana Rovňaníka. S lás- S lás-
kou a úctou spomína syn kou a úctou spomína syn 
a dcéra s rodinami.a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 22.3.2023 si pripome-Dňa 22.3.2023 si pripome-
nieme 3. výročie, kedy nás nieme 3. výročie, kedy nás 
opustil náš manžel, otec opustil náš manžel, otec 
a  dedko a  dedko Ladislav RosinaLadislav Rosina. . 
Kto ste ho poznali, venujte Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Smú-mu tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.tiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 9.3.2023 uplynul rok, Dňa 9.3.2023 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil čo nás navždy opustil 
manžel, otec a  starý otec  manžel, otec a  starý otec  
Miroslav NovotnýMiroslav Novotný. Kto ste . Kto ste 
ho poznali, venujte mu ti-ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.chú spomienku.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Dotĺklo srdce, stíchol Tvoj „Dotĺklo srdce, stíchol Tvoj 
hlas, zaplakal každý, kto Ťa hlas, zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád.“ mal rád.“ Pavol StrapkoPavol Strapko  
z Lednických Rovní bol by si z Lednických Rovní bol by si 
sa dožil 11.3.2023 61 rokov. sa dožil 11.3.2023 61 rokov. 
Náhle si nás opustil pred 2 Náhle si nás opustil pred 2 
rokmi. S  láskou spomínajú rokmi. S  láskou spomínajú 
synovia, dcéry, manželka synovia, dcéry, manželka 
a babka s celou rodinou.a babka s celou rodinou.SPOMIENKA SPOMIENKA 

„Ruku už Vám nepodáme, „Ruku už Vám nepodáme, 
aby sme k  narodeninám aby sme k  narodeninám 
mohli popriať. Len kytič-mohli popriať. Len kytič-
ku Vám na hrob dáme ku Vám na hrob dáme 
a s láskou budeme na Vás, a s láskou budeme na Vás, 
mama, spomínať.“ Dňa mama, spomínať.“ Dňa 
23.3.2023 si pripomenie-23.3.2023 si pripomenie-
me nedožité 83. narode-me nedožité 83. narode-
niny našej mamy a babky niny našej mamy a babky 
Anny VraniakovejAnny Vraniakovej z Púchova. S úctou spomínajú  z Púchova. S úctou spomínajú 
syn Ľuboš s manželkou Jankou a vnúčatá Ľuboš, syn Ľuboš s manželkou Jankou a vnúčatá Ľuboš, 
Marek a Lenka.Marek a Lenka.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 9.3.2023 sme si pripo-Dňa 9.3.2023 sme si pripo-
menuli 5. smutné výročie, menuli 5. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil man-čo nás navždy opustil man-
žel, otec, dedko, pradedko žel, otec, dedko, pradedko 
a dlhoročný pedagóg a ria-a dlhoročný pedagóg a ria-
diteľ Gymnázia v  Púchove diteľ Gymnázia v  Púchove 
RNDr. Jozef Kukučka.RNDr. Jozef Kukučka.  
S láskou a úctou spomínajú S láskou a úctou spomínajú 
manželka Hilda, syn Jozef manželka Hilda, syn Jozef 
a dcéra Iveta s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte a dcéra Iveta s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Tisícky slov by som Ti rada „Tisícky slov by som Ti rada 
povedala, chýbaš nám povedala, chýbaš nám 
veľmi, babka, mama. Už  veľmi, babka, mama. Už  
9 rokov nepočuť Tvoj hlas, 9 rokov nepočuť Tvoj hlas, 
Ty, navždy v srdciach našich Ty, navždy v srdciach našich 
ostávaš.“  Dňa 27.2. sme si ostávaš.“  Dňa 27.2. sme si 
pripomenuli smutné výro-pripomenuli smutné výro-
čie, kedy nás navždy opus-čie, kedy nás navždy opus-
tila tila Oľga SujováOľga Sujová. S láskou . S láskou 
spomína dcéra Beáta, syn Juraj s rodinami.spomína dcéra Beáta, syn Juraj s rodinami.

ROZLÚČKAROZLÚČKA  
„Čím bol si nám, vie len ten, kto stráca.“ Dňa „Čím bol si nám, vie len ten, kto stráca.“ Dňa 
12.2.2023 nás navždy opustil náš drahý 12.2.2023 nás navždy opustil náš drahý Milan Rus-Milan Rus-
ňák.ňák. Zo srdca ďakujeme všetkým za účasť na po- Zo srdca ďakujeme všetkým za účasť na po-
slednej rozrúčke  a za kvetinové dary. Poďakovanie slednej rozrúčke  a za kvetinové dary. Poďakovanie 
za dôstojný obrad patrí pánovi farárovi a pohrebnej za dôstojný obrad patrí pánovi farárovi a pohrebnej 
službe Advent. Smútiaca rodina.službe Advent. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKAROZLÚČKA  
Dňa 25.2.2023 nás náhle Dňa 25.2.2023 nás náhle 
opustil náš drahý manžel, opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko otec a dedko Miloš Kozma Miloš Kozma 
vo veku 63 rokov. „Ďakuje-vo veku 63 rokov. „Ďakuje-
me Ti za to, že si bol súčas-me Ti za to, že si bol súčas-
ťou našich životov.“ Ďaku-ťou našich životov.“ Ďaku-
jeme za prejavenú sústrasť jeme za prejavenú sústrasť 
a  kvetinové dary, pohreb-a  kvetinové dary, pohreb-
nej službe Advent a pánovi nej službe Advent a pánovi 
farárovi za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.farárovi za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Dni plynú ako tichej riečky prúd, len spomienka „Dni plynú ako tichej riečky prúd, len spomienka 
v srdci trvá a nedá zabudnúť.“ Dňa 1.3.2023 sme si v srdci trvá a nedá zabudnúť.“ Dňa 1.3.2023 sme si 
pripomenuli 7. výročie úmrtia našej mamy a bab-pripomenuli 7. výročie úmrtia našej mamy a bab-
ky ky Márie Blaškovej.Márie Blaškovej. Zároveň 13.4.2023 si pripo- Zároveň 13.4.2023 si pripo-
menieme 9. výročie úmrtia nášho otca a  dedka menieme 9. výročie úmrtia nášho otca a  dedka 
Františka BlaškuFrantiška Blašku. Kto ste ich poznali, venujte im . Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku. S láskou v modlitbách spomína tichú spomienku. S láskou v modlitbách spomína 

celá rodina.celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Spite sladko, snívajte svoj večný sen, spomína-„Spite sladko, snívajte svoj večný sen, spomína-
me na Vás každý deň.“ Dňa 9.3. uplynulo 10 rokov me na Vás každý deň.“ Dňa 9.3. uplynulo 10 rokov 
a 13.7. bude 7 rokov, čo nás navždy opustili naši a 13.7. bude 7 rokov, čo nás navždy opustili naši 
drahí rodičia drahí rodičia Evka a  Ondrej LoduhovciEvka a  Ondrej Loduhovci. Spomí-. Spomí-
najú na nich 2 dcéry, 2 synovia, 10 vnúčat, 3 prav-najú na nich 2 dcéry, 2 synovia, 10 vnúčat, 3 prav-

núčatá a ostatná rodina.núčatá a ostatná rodina.

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 
„Keby sa tak dal vrátiť čas, „Keby sa tak dal vrátiť čas, 
pohladiť Ťa, objať a znovu pohladiť Ťa, objať a znovu 
počuť Tvoj hlas. Smútok a počuť Tvoj hlas. Smútok a 
žiaľ v srdci máme a s láskou žiaľ v srdci máme a s láskou 
na Teba spomíname.“ Dňa na Teba spomíname.“ Dňa 
15.3.2023 uplynie smut-15.3.2023 uplynie smut-
ných 6 rokov, čo nás navždy ných 6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, opustil náš drahý manžel, 
ocko a deduško ocko a deduško Pavel  Pavel  
Krajči Krajči z Nosíc. S láskou spomína celá rodina.z Nosíc. S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 30.12.2022 uplynul Dňa 30.12.2022 uplynul 
rok, čo nás opustila naša mi-rok, čo nás opustila naša mi-
lovaná lovaná Janka KalužakováJanka Kalužaková  
z Horných Kočkoviec a dňa z Horných Kočkoviec a dňa 
11.3.2023 uplynul rok, čo 11.3.2023 uplynul rok, čo 
nás opustil náš milovaný nás opustil náš milovaný 
Imriško KalužakImriško Kalužak z Horných  z Horných 
Kočkoviec. „V neznámy svet Kočkoviec. „V neznámy svet 
odišli ste spať, zaplakal kaž-odišli ste spať, zaplakal kaž-
dý, kto vás mal rád. Odišli ste nečakane, rýchlo a my dý, kto vás mal rád. Odišli ste nečakane, rýchlo a my 
sme ostali v žiali. Budete v srdciach tých, ktorí vás sme ostali v žiali. Budete v srdciach tých, ktorí vás 
milovali.“ Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú milovali.“ Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku v modlitbách. S láskou a úctou spomína spomienku v modlitbách. S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.smútiaca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 20.3.2023 uplynie  Dňa 20.3.2023 uplynie  
8 rokov, čo nás navždy 8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-opustil náš drahý man-
žel, otec a  dedko žel, otec a  dedko Emil  Emil  
StruhárStruhár. Kto ste ho po-. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú znali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou a úc-spomienku. S láskou a úc-
tou spomína manželka tou spomína manželka 
a celá rodina.a celá rodina.
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Kamenárstvo LAVADO
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- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Sú chvíle, ktoré nikdy neza-„Sú chvíle, ktoré nikdy neza-
budneme, sú okamihy, na budneme, sú okamihy, na 
ktoré stále spomíname, sú ktoré stále spomíname, sú 
slová, ktoré mu už nepovie-slová, ktoré mu už nepovie-
me.“ Dňa 14.3.2023 uplynie me.“ Dňa 14.3.2023 uplynie 
12 rokov, čo nás navždy 12 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-opustil náš milovaný man-
žel, otec a  dedko žel, otec a  dedko Oldřich Oldřich 
ŠedýŠedý. S láskou a úctou spo-. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka a dcéra Jana s rodinou.mínajú manželka a dcéra Jana s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Odišiel si tíško, nie si medzi „Odišiel si tíško, nie si medzi 
nami, no v našich srdciach nami, no v našich srdciach 
zostávaš navždy s nami.“ zostávaš navždy s nami.“ 
Dňa 13.3.2023 sme si pri-Dňa 13.3.2023 sme si pri-
pomenuli nedožitých 80 pomenuli nedožitých 80 
rokov nášho drahého rokov nášho drahého Joze-Joze-
fa Jurisafa Jurisa, ktorý nás opustil , ktorý nás opustil 
24.2.2020. S láskou, vďakou 24.2.2020. S láskou, vďakou 
a úctou spomínajú manžel-a úctou spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami. ka a deti s rodinami. 

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.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• METROVÝ TEXTIL REHÁK - výroba a predaj na 
mieru: sedáky, matrace, paplóny, angín, papuče... tel. 
0911 299 366.

INÉ
• Predám zachovalý dámsky bicykel. Cena dohodou. 
Zároveň kúpim nižší dámsky bicykel v dobrom stave. 
0948 661 167.
• Výpredaj tovaru v  predajni Klingel, Dvory 1938, 
bundy a vesty od 9,99, blúzky od 3,99, kostýmy od 
12,99. č.t.: 0904 352 652.
• Ponúkam upratovanie domácností, pravidelné 
upratovanie, pomoc v domácnostiach. 0950 318 776.

PRÁCA
• Hľadám prácu na rannú smenu ako upratovačka 
alebo ako pomocná sila do kuchyne. 0944 065 120.
• Hľadám prácu ako upratovačka 1-2 hod. 
v doobedňajších hodinách, od pondelka do piatku. 
0902 828 206.
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo chyžná, aj 
súkromne. 0950 233 618.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Spi sladko, odišiel si tíško, „Spi sladko, odišiel si tíško, 
ale v našich srdciach si stále ale v našich srdciach si stále 
s nami.“ Dňa 8.3.2023 sme si s nami.“ Dňa 8.3.2023 sme si 
pripomenuli 1. smutné vý-pripomenuli 1. smutné vý-
ročie, čo nás navždy opus-ročie, čo nás navždy opus-
til náš drahý syn, manžel til náš drahý syn, manžel 
a  otec a  otec Vladimír MartinákVladimír Martinák  
z Púchova. S láskou a úctou z Púchova. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 19.3.2023 si pripomí-Dňa 19.3.2023 si pripomí-
name 2. smutné výročie, čo name 2. smutné výročie, čo 
nás navždy opustila man-nás navždy opustila man-
želka, mama a babka želka, mama a babka Mária Mária 
Juríková.Juríková. S láskou spomína  S láskou spomína 
manžel, syn Peter a  dcéra manžel, syn Peter a  dcéra 
Tatiana s  rodinami a  ostat-Tatiana s  rodinami a  ostat-
ná rodina.ná rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 21.2.2023 uplynuli tri Dňa 21.2.2023 uplynuli tri 
roky, kedy nás navždy opus-roky, kedy nás navždy opus-
til láskavý a obetavý til láskavý a obetavý Ing. Ing. 
Kaňka Rudolf.Kaňka Rudolf. S úctou a  S úctou a 
láskou si na neho spomína láskou si na neho spomína 
manželka Hanka, synovia manželka Hanka, synovia 
Peťo a Rudko s rodinami, Peťo a Rudko s rodinami, 
priatelia a známi.priatelia a známi.

ROZLÚČKAROZLÚČKA  
„Odišla si, mamička, ne-„Odišla si, mamička, ne-
vieme kam, spomienka vieme kam, spomienka 
na Teba zostane nám. na Teba zostane nám. 
Spomienka krásna, ma-Spomienka krásna, ma-
mička milá, Ty, že si mička milá, Ty, že si 
pre nás vždy len žila.“  pre nás vždy len žila.“  
S nesmiernou bolesťou  S nesmiernou bolesťou  
v srdci vám oznamujeme, v srdci vám oznamujeme, 
že dňa 27.2.2023 nás vo že dňa 27.2.2023 nás vo 
veku 84 rokov opustila naša najdrahšia mamič-veku 84 rokov opustila naša najdrahšia mamič-
ka, babička, prababička, teta a švagriná ka, babička, prababička, teta a švagriná Jožka Jožka 
MončekováMončeková z Lednických Rovní. Ďakujeme  z Lednických Rovní. Ďakujeme 
všetkým za účasť na pohrebnej rozlúčke a preja-všetkým za účasť na pohrebnej rozlúčke a preja-
venú sústrasť, kvetinové dary, rodine, susedom  venú sústrasť, kvetinové dary, rodine, susedom  
a známym, pohrebnej službe Advent za dôstoj-a známym, pohrebnej službe Advent za dôstoj-
nú rozlúčku, hudobníkom z RONA a.s., spevákom  nú rozlúčku, hudobníkom z RONA a.s., spevákom  
a pánovi kaplánovi z farnosti Pruské. Osobne ďa-a pánovi kaplánovi z farnosti Pruské. Osobne ďa-
kujeme fyzioterapeutkám od pani PhDr. Ľudmily kujeme fyzioterapeutkám od pani PhDr. Ľudmily 
Hanuliakovej, PhD. a za ošetrovateľskú starostli-Hanuliakovej, PhD. a za ošetrovateľskú starostli-
vosť personálu Senior Klub, n.o. Púchov. Smútia-vosť personálu Senior Klub, n.o. Púchov. Smútia-
ca rodina.ca rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 12.3.2023 sme si pri-Dňa 12.3.2023 sme si pri-
pomenuli 49. výročie, kedy pomenuli 49. výročie, kedy 
nás opustil nás opustil Vladislav Cha-Vladislav Cha-
nono z  Horných Kočkoviec.  z  Horných Kočkoviec. 
Kto ste ho poznali, venujte Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Spo-mu tichú spomienku. Spo-
mína brat Peter s rodinou.mína brat Peter s rodinou.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 10.3.2023 uplynuli  Dňa 10.3.2023 uplynuli  
2 roky, čo nás navždy 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša mama, bab-opustila naša mama, bab-
ka a  prababka ka a  prababka Jozefa Jozefa 
LackováLacková. S láskou a úctou . S láskou a úctou 
spomína celá rodina.spomína celá rodina.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
Dňa 1.3.2023 uplynuli  Dňa 1.3.2023 uplynuli  
3 roky, čo nás navždy 3 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, opustila naša drahá mama, 
babka a  prababka babka a  prababka Mária Mária 
JaníčkováJaníčková, rod. Kadlecová. , rod. Kadlecová. 
Kto ste ju poznali, venujte Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spo-jej spolu s nami tichú spo-
mienku. S  láskou spomí-mienku. S  láskou spomí-
najú dcéry s rodinami.najú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA SPOMIENKA 
„Ten kto Ťa poznal, spome-„Ten kto Ťa poznal, spome-
nie si, ten kto Ťa mal rád, nie si, ten kto Ťa mal rád, 
nezabudne.“ Dňa 7.3.2023 nezabudne.“ Dňa 7.3.2023 
uplynulo 21 rokov, čo nás uplynulo 21 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec navždy opustil náš otec 
a  dedko a  dedko Emil Marták Emil Marták 
z  Mostíšť. S  láskou spomí-z  Mostíšť. S  láskou spomí-
najú syn Jaroslav a Marián najú syn Jaroslav a Marián 
s celou rodinou.s celou rodinou.
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SENIORI OPÄŤ V TATRÁCH 
Tatranská Lomnica 

Apartmány WILI TATRY

Príďte zase do Vysokých Tatier. 

Mnohí si pamätáte dôchodcovské pobyty 
v hoteli Wili v Tatranskej Lomnici. 
Pripravili sme pre Vás opäť výhodné 
ceny aj v našich apartmánoch. 

PONDELOK - ŠTVRTOK 
ubytovanie od 14h, odubytovanie do 10h 

prvý termín 13.3. - 16.3. 
posledný termín 29.5. - 1.6. 

Jednospálňový apartmán 49€/noc/2 os. 
Dvojspálňový apartmán 69€/noc/4 os. 

Doprava vlakom do Popradu a odtiaľ do 
Tatranskej Lomnice je pre Vás zadarmo, zo 
stanice sú to len 3 minúty peši k apartmánom. 

Kuchynky sú plne zariadené, obedy a večere si 
môžete vychutnať v reštaurácii priamo v budove. 
Obchod je vzdialený 50m. 

Navštívte opäť miestne múzeá, prevezte sa  
električkou na Štrbské pleso alebo si užite 
prechádzky na tatranskom vzduchu. 

Viac informácií alebo priamo 
rezervácia na tel. č. 0918 707 125. 
www.wilitatry.sk 
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