
ZÁPIS DO KRONIKY MESTA PÚCHOV ZA ROK 2013 

 

I. VEREJNÝ ŽIVOT 

 

PÚCHOV – NAJKRAJŠIE MESTO SLOVENSKA 

Po tom, čo sa v roku 2012 Púchov prvý raz prepracoval medzi trojicu najkrajších miest 

Slovenska, v roku 2013 ovládol hlasovanie registrovaných užívateľov internetového portálu 

slovakregion. V konkurencii takmer 140 slovenských miest Púchov zvíťazil pred Bardejovom 

a Turčianskymi Teplicami. Púchov v hlasovaní získal celkovo 37 212 hlasov. 

 

DÔCHODCOVIA V NOVÝCH PRIESTOROCH 

Ešte v septembri 2012 rozhodlo mestské zastupiteľstvo o odpredaji budovy práčovne na Ulici 

obrancov mieru do súkromných rúk. Dôchodcovia a organizácie zdravotne postihnutých sa 

tak museli vysťahovať z priestorov, v ktorých sa dlhodobo stretávali. Nové zázemie našli v 

priestoroch Strediska občianskej vybavenosti na Námestí slobody, ktoré prednedávnom 

opustila púchovská správa katastra. Všetky organizácie dostali svoju vlastnú kanceláriu. V 

súlade s Komunitným plánom rozvoja sociálnych služieb zriadilo Mesto Púchov aj Denné 

centrum seniorov, ktoré bolo slávnostne otvorené 13. marca. 

 

POKLES CENY TEPLA 

Kým v roku 2012 sa cena tepla v Púchove vyšplhala po prepočítaní na 899,90 Sk/GJ, pre rok 

2013 ohlásilo vedenie Mestského bytového podniku znižovanie cien. Pri celoslovenskom 

zvyšovaní ceny tepla je jej pokles v Púchove vzácnou výnimkou. Cenová kalkulácia, ktorú 

pre rok 2013 pripravil púchovský dodávateľ tepla, počítal so znížením ceny o šesť percent. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví odobril návrh, aby cena tepla pre odberateľov v 

Púchove klesla po prepočítaní na 850,10 Sk/GJ. Len pre porovnanie, v susednej Považskej 

Bystrici cena tepla stúpla na 985,40 Sk/GJ. 

 

VEĽKONOČNÝ JARMOK 

Stabilné miesto v kultúrnom dianí Púchova má aj Veľkonočný jarmok. V poradí tretie 

privolávanie jari sa uskutočnilo na pešej zóne 16. marca. Pulty stánkov priťahovali oči a 

obsah peňaženiek pestrými farbami a prísľubom, že jarné dekorácie a symboly veľkonočných 

sviatkov už čoskoro vnesú teplo do púchovských domácností. Po kultúrny program načreli 

organizátori do domácich zásob - predstavili sa škôlkari, žiaci zo Základnej umeleckej školy, 



ale aj tanečníci z Folklórneho súboru Váh, ktorí predstavili publiku výsledok 

niekoľkomesačnej práce na novej choreografii. Vrcholom programu bolo vystúpenie 

súrodencov Hany a Petra Ulrychovcov so skupinou Javory Beat. 

 

NOVÝ REKTOR TRENČIANSKEJ UNIVERZITY 

Vlaňajší okupačný štrajk na púchovskej Fakulte priemyselných technológií pripravil o 

funkciu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ivana Kneppa. Minister školstva 

Dušan Čaplovič poveril riadením univerzity Jozefa Habánika, ktorý sa ako jediný uchádzal o 

funkciu rektora aj v následných voľbách pred Akademickým senátom. Prezident Ivan 

Gašparovič vymenoval Jozefa Habánika do funkcie 13. mája. Funkčné obdobie rektora je 

štvorročné. Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu rektora 

najviac v dvoch po sebe nasledujúcich volebných obdobiach. 

 

ZASNEŽENÁ VEĽKÁ NOC 

Deti vonku stavajú zo snehu veľkonočného zajaca a okoloidúci kúpači majú v jednej ruke 

korbáče a v druhej lyže. To nie je nová bláznivá slovenská komédia, ale výjav z ľubovoľnej 

púchovskej domácnosti ráno vo Veľkonočný pondelok roku 2013. Z nedele 31. marca na 

pondelok 1. apríla nasnežilo v Púchove viac snehu ako na Vianoce. Teplota vzduchu sa 

pohybovala pod nulou. V Beluši dokonca meteorológovia zaznamenali mínus 8,6 stupňa a 

táto hodnota viac ako o päť stupňov prekonala rekord z roku 1993.  

 

PÚCHOVSKÝ MÄSOVÝ PRIEMYSEL  

V ELITNOM KLUBE TOP 500 

Spoločnosť Púchovský mäsový priemysel, a. s. (PMP) sa dostala do elitného klubu 500 

najrýchlejšie sa rozvíjajúcich podnikateľských spoločností a firiem v Európe. Ako jediný 

slovenský zástupca v najlepšej európskej päťstovke sa PMP umiestnil na 86. mieste. TOP 500 

európskych spoločností vyhodnotili na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. Nezávislá 

organizácia hodnotila podnikateľské prostredie, tvorbu pracovných pozícií, finančnú stabilitu 

a podnikateľskú angažovanosť. Púchovský mäsový priemysel, a. s. je spoločnosť s výhradne 

slovenským kapitálom a od roku 2007 ju vlastní rodinná firma Antona Fabuša. 

 

OSLAVOVALO SA 68 ROKOV MIERU 

Tohtoročné stavanie mája sprevádzalo slnečné počasie, ktoré do rozkvitnutých ulíc prilákalo 

veľký počet Púchovčanov. Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta začali pietnym aktom pri 



pomníku padlých v Europarku, kam sa obetiam vojny prišli pokloniť a položiť vence 

predstavitelia mesta, zväzu protifašistických bojovníkov i pamätníci vojnových rokov. 

Program osláv pokračoval na pešej zóne hodinovým koncertom Viliama Gabča a jeho country 

zoskupenia. Nasledovalo spustenie fontány a samotné stavanie mája, na pódiu potom 

folklórny súbor Váh ponúkol choreografie, ktoré budú mať oficiálnu premiéru na Folklórnom 

Púchove. Najväčším lákadlom bola už tradične večerná Vatra oslobodenia v oddychovom 

areáli v Horných Kočkovciach. 

 

MININÁMESTIE V HORNÝCH KOČKOVCIACH 

Oddychová zóna oproti kostolu v Horných Kočkovciach prejde zásadnými zmenami. V 

spolupráci v Mestom Púchov ju Miestna akčná skupina Naše Považie premení na "námestie". 

V rámci projektu bude v priestore osovo riešený krížový prechod, ktorý povýši funkciu 

kostola, nachádzajúceho sa na druhej strane. Priestranstvo bude doplnené výsadbou zelene, 

letničkami a plastikou s kresťanským motívom. Na druhej strane cesty sa bude realizovať 

výsadba zelene, ale aj nové parkovacie miesta. Na spoločný projekt MAS Naše Považie a 

púchovskej radnice pôjde z eurofondov okolo 80 tisíc eur. 

 

ZMENA VO VEDENÍ MIKROREGIÓNU 

Na májovom stretnutí starostov Združenia obcí mikroregiónu Púchov riešili starostovia 

otázku voľby nového predsedu, keďže doterajší predseda Ľuboš Savara sa funkcie vzdal. 

Rada združenia navrhla na uvoľnený post starostu Lúk Antona Hrebíka, ten ponuku neprijal. 

Horúcimi kandidátmi na funkciu predsedu združenia sa potom stali Peter Regina z Dolných 

Kočkoviec a Juraj Hrišo zo Streženíc, obaja ju z pracovných, resp. rodinných dôvodov 

odmietli. Nakoniec sa predsedníctva ujal Ján Prekop z Beluše. O pár mesiacov však 

starostovia museli predsednícky rébus riešiť opäť, keďže Obec Beluša vystúpila z 

púchovského mikroregiónu. Obce z Púchovskej doliny v druhej polovici roka založili vlastné 

združenie. Predsedníctvo v púchovskom mikroregióne v priebehu roka 2013 nakoniec 

pripadlo Púchovu. 

 

VYSOKÝ PREBYTOK - VÄČŠIE INVESTÍCIE 

Hospodárenie mesta za uplynulý rok 2012 dosiahlo rekordný prebytok presahujúci poldruha 

milióna eur. Takýto verdikt prijali púchovskí poslanci pri prerokovaní záverečného účtu na 

svojom májovom rokovaní. Na hospodársky výsledok mesta mal vplyv nielen lepší výber 

daní, ale aj vymoženie daňovej pohľadávky od akciovej spoločnosti Makyta. Ďalšie eurá 



pribudli do mestskej pokladnice vďaka predaju budov práčovne a Hradiska v Horných 

Kočkovciach, o ktorý sa radnica neúspešne pokúšala v predchádzajúcich rokoch. Celý 

prebytok bol presunutý do rezervného fondu, kde však dlho nevydržal a časť z neho sa 

poslanci rozhodli použiť na vyriešenie aktuálnych problémov, a to predovšetkým pri opravách 

ciest a chodníkov. V tomto roku bola naplánovaná úplná rekonštrukcia Továrenskej ulice, 

vďaka dobrému hospodáreniu z vlaňajška bude možné rekonštruovať aj Požiarnu ulicu, časť 

Sládkovičovej ulice a cestu vedúcu do Záskalia. Okrem toho mesto vyčlenilo ďalších viac ako 

pol milióna eur na opravy niektorých úsekov ciest nielen v centrálnej časti mesta, ale aj v 

miestnych častiach. Viac ako 200 tisíc eur bude použitých na opravu tržnice, ktorá zhorela v 

decembri 2011. 

 

55 ROKOV NOSICKEJ PRIEHRADY 

Už 55 rokov plní svoju protipovodňovú funkciu Nosická priehrada. S výstavbou najstaršej 

priehrady na Váhu síce začali v roku 1949, dokončili ju však až v roku 1958. Dôvodom bol 

nález uhličitej vody, kvôli ktorej museli stavbu prerušiť a zmeniť technológiu výstavby. 

Opodstatnenosť výstavby priehrady sa ukázali už dva roky po odovzdaní do užívania, počas 

povodne v roku 1960 pritekalo do nádrže okolo 3000 metrov kubických vody za sekundu a 

hladina stúpala o meter za hodinu. Tým, že bola priehrada vyprázdnená, odtok z nádrže 

predstavoval už len okolo 1900 kubických metrov za sekundu. Ak by vodné dielo nestálo, 

povodeň by pravdepodobne zmietla Púchov a priľahlé obce. Vodná nádrž Nosice sa 

rozprestiera na ploche 5,7 kilometra štvorcového, maximálna hĺbka vody je 18 metrov. 

Priehradný múr je vysoký 36 metrov a dlhý takmer 500 metrov. 

 

ODMIETNUTÝ PROTEST PROKURÁTORA 

S protestom proti VZN o miestnych daniach č. 9/2012 predstúpila v júni pred mestské 

zastupiteľstvo okresná prokurátorka Gabriela Zlochová. Spomínané nariadenie prijalo 

zastupiteľstvo v decembri roku 2012 a do platnosti vstúpilo v prvý januárový deň roku 2013. 

Za porušenie zákona považovala Gabriela Zlochová tri odstavce nariadenia, ktorými sa 

ustanovujú sadzby dane pri priemyselných stavbách, stavbách na ostatné podnikanie a pri 

ostatných stavbách. Poslanci trinástimi hlasmi z pätnástich protest prokurátorky zamietli. 

 

 

 

 



NOVÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 

Spoločnosť Continental rozširuje svoje výskumno-vývojové kapacity v Púchove. Za účasti 

podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra a predstaviteľov spoločnosti položili 

základný kameň nového kampusu Technologického centra. Súčasťou projektu v hodnote viac 

ako sedem miliónov eur, prebiehajúceho v rokoch 2012 - 2016, bude výstavba dvoch nových 

budov Technologického centra a testovacej dráhy. 

 

ČESTNÍ OBČANIA MESTA PÚCHOV 

Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Púchove predložil primátor mesta 

mestskému zastupiteľstvu návrh na udeleniu titulu "Čestný občan mesta Púchov" štyrom 

osobnostiam. Prvou z nich bol divadelník Viliam Hodoň, ktorý jediný dostal toto ocenenie In 

memoriam. Titul "čestný občan" bol udelený aj dlhoročnému prvému mužovi gumárenského 

priemyslu Štefanovi Rosinovi za jeho zásluhy o rozvoj mesta a regiónu. Za vzornú 

reprezentáciu a šírenie dobrého mena Púchova v zahraničí čakal rovnaký titul i na 

cyklistických bratov Petra a Martina Velitsovcov. Tituly boli odovzdané na slávnostnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva v deň otvorenia budovy nového mestského divadla. 

Slávnosť pokračovala odovzdávaním "Ceny mesta", ktorú si prevzali Jozef Portášik, Emília 

Čibenková a Eva Kováčová. Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Púchove 

boli udelené aj Verejné uznania. Získali ich Vavrinec Slovák, Jaroslav Čech, Štefan Ridoško, 

Jozef Kvasnica, Miroslav Lako, Štefan Kračuník, Július Bradáč, Ladislav Loužecký, Jaroslav 

Rosina, Juraj Paliesek, Alena Antalová, Anna Gališová, Anna Línerová, Viera Flimmelová, 

Anna Janíková, Marcela Podymáková, Pavol Šponiar, Ivan Sadloň, Tibor Velits, Helena 

Dunková a Rudolf Gabriš. 

 

OTVORENIE DIVADLA 

Piatok 20. septembra bol pre Púchov výnimočným dňom - dňom otvorenia budovy nového 

divadla. Päť rokov trvajúca výstavba dospela do slávnostného otvorenia budovy, ktorá má k 

dispozícii najmodernejšie technológie pre realizáciu javiskového prejavu. Pôvodný projekt sa 

rozšíril o osobitnú kinosálu, ktorá nebola jeho počiatočnom súčasťou a je v nej nainštalovaná 

už digitálna technológia.  Nové púchovské mestské divadlo sa otváralo niekoľkými 

sprievodnými akciami. Počnúc slávnostným otvorením a spustením digitalizovaného kina, 

dňom otvorených dverí, slávnostným otvorením Hoenningovho námestia a spustením novej 

unikátnej fontány s 96 tryskami, pokračujúc večerným galaprogramom, ktorým Divadlo po 



prvý raz privítalo vo veľkej sále hostí a končiac predstavením "Pamäť vody", ktorým známi 

herci zo Slovenského národného divadla pokrstili nové javisko. 

 

XV. PÚCHOVSKÝ JARMOK 

V jarmočnú sobotu sa Púchov prebudil do zamračeného rána, nad jubilejným Púchovským 

jarmokom sa však predsa len rozjasnilo. O desiatej hodine sa hlavné pódium zaplnilo 

zahraničnými hosťami, nechýbal na ňom člen rozvetvenej rodiny "podivného baróna" 

Hoenninga - barón Johann Carl Friedrich von Hoenning O´Caroll. Púchovčanov prišli 

pozdraviť aj zástupcovia družobných miest - ruského Omska, ukrajinskej Bielej Cerkvi, 

srbskej Starej Pazovy a českého Hlinska. Prvú návštevu Púchova absolvovala Miriam 

Rabaneda Gudiel, primátorka španielskeho mesta Pinto, ktoré je najnovším družobným 

mestom Púchova. Okrem dobrého jedla a burčiaku nechýbal tradičný jarmočný sortiment, zo 

štyristo stánkov bola viac ako polovica remeselníckych. Pre návštevníkov bol pripravený 

sprievodný program - okrem spoločnosti historických umení Bojník zavítalo do Púchova 

Vranovské chodúľové divadlo, folkloristi z Valašských Klobouk, zlatým klincom večera bolo 

vystúpenie kapely Čechomor. Ani jubilejný 15. Púchovský jarmok sa nezaobišiel bez varenia 

družobných polievok - tento rok sa varil ruský a ukrajinský boršč, srbský guláš a španielska 

čokoláda. 

 

OPÄŤ OKRESNÝ ÚRAD 

V prvý októbrový deň sa z Obvodného úradu v Púchove stal Okresný úrad. Zmeny priniesla 

úradnícka reforma, ktorú naštartovala vláda SR. Takzvaná reforma ESO - efektívna, 

spoľahlivá a otvorená verejná správa má priniesť úspory, zvýšiť efektivitu a znížiť byrokraciu. 

Zmeny, ktoré prebehli v Púchove, sú viac-menej formálne, na staronovom okresnom úrade 

pribudla akurát nová tabuľa a nové vedenie - prednostom okresného úradu sa stal Milan 

Štrbák. Na fungovaní úradu sa nič zásadné nemení, novinkou je akurát obnovenie odboru 

živnostenského podnikania, ktorý sa v roku 2011 z finančných dôvodov presunul z Púchova 

do Považskej Bystrice. 

 

VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA TSK 

V sobotu 9. novembra sa na Slovensku uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. V 45-

člennom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja má Púchovský okres trojčlenné 

zastúpenie. V Púchovskom okrese sa volilo v 53 okrskoch. Vo voličských zoznamoch bolo 

zapísaných 37 287 voličov, volebné lístky si však prevzalo len 6 943 voličov. Volebná účasť 



sa tak nijako nevymykala z celoslovenského priemeru a opäť sa potvrdilo, že krajské voľby sú 

spoločne s eurovoľbami mimo záujmu obyvateľstva Slovenska. Po zrátaní hlasov bolo 

rozhodnuté, že náš okres bude najbližšie štyri roky zastupovať v krajskom parlamente trojica 

Milan Panáček (Smer-SD) - získal 2 140 hlasov, Marián Michalec (NEKA) - získal 1 899 

hlasov a Miroslav Kubičár (NEKA) - získal 1 811 hlasov. Kým Milan Panáček obhájil svoju 

poslaneckú stoličku z končiaceho sa volebného obdobia, Marián Michalec a Miroslav Kubičár 

sa do krajského parlamentu vracajú po štvorročnej pauze. 

 

NOVÝM ŽUPANOM JAROSLAV BAŠKA 

Trenčiansky samosprávny kraj je jedným z troch slovenských krajov, kde si voliči zvolili 

predsedu kraja už v prvom kole. Ziskom 53,45 % odovzdaných hlasov sa novým županom 

stal exminister obrany Jaroslav Baška (Smer-SD). Hlas mu odovzdalo celkom 43 745 voličov 

a zvíťazil pred kandidátom pravicovej koalície šiestich strán, olympionikom a majstrom sveta 

v zápasení Jozefom Lohyňom. Jaroslav Baška sa ujal riadenia úradu, v ktorom vystriedal po 

ôsmich rokoch Pavla Sedláčka, 9. decembra. 

 

60 ROKOV ZBOROV PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI 

Rok 2013 je pre Zbory pre občianske záležitosti (ZPOZ) jubilejným, oslavuje sa 60 rokov od 

ich vzniku. Zbory vznikli v roku 1953 najskôr ako aktívy pre občianske záležitosti pri 

osvetových besedách, neskôr sa zmenili v názve na zbory a začali pôsobiť pri radách 

národných výborov. V začiatkoch bola ich práca zameraná na základné obrady - občiansky 

sobáš, vítanie detí do života a občiansky pohreb. Postupne sa činnosť rozširovala o občianske 

slávnosti pre deti, mládež i dospelých. Po revolúcii sa zbory dostali do nemilosti, v roku 1991 

založili osvetoví pracovníci Združenie ZPOZ Človek človeku. Mesto Púchov patrilo k jeho 

zakladajúcim členom. Pri príležitosti 60. výročia vzniku ZPOZ sa uskutočnilo v decembri 

slávnostné zasadnutie v priestoroch Župného domu, kde boli udelené ocenenia za dlhoročnú 

aktívnu prácu, okrem iného aj púchovským obradárom Miroslavovi Kubičárovi a Hedvige 

Šulcovej a recitátorke Miriam Gajdošíkovej. 

 

 

 

 

 

 



II. ŠKOLSTVO A VÝCHOVA 

 

60 ROKOV ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 

Základná umelecká škola v Púchove dosiahla vek zrelej dámy. Slávnostným koncertom 

oslávila 60. výročie svojho založenia. História ZUŠ v Púchove sa začala písať v roku 1953, o 

jej vznik sa zaslúžil rýchly priemyselný rozvoj mesta, spojený s prílevom obyvateľstva. 

Hlavným motorom snaženia a zároveň prvým riaditeľom vznikajúcej školy sa stal pedagóg, 

organizátor hudobného života a dirigent speváckych zborov Alojz Halas. Výučba sa oficiálne 

spustila 1. septembra 1953, pod názvom Ľudová škola umenia škola sídlila na Moravskej 

ulici, mala štyroch učiteľov a tri triedy. O šesť rokov neskôr sa učitelia i žiaci, ktorých počet 

sa blížil k stovke, presťahovali do kamennej budovy z roku 1917, kde sídli dodnes. V roku 

2007 získala umelecká škola definitívne pre seba aj priestory susednej osobitnej školy, o ktoré 

sa dovtedy s ňou delila. Dnes má škola 735 žiakov a 38 učiteľov, riaditeľkou je Zdenka 

Tunegová. 

 

NAJLEPŠÍ ŽIACI ZŠ 

Pri príležitosti končiaceho sa školského roka 2012/2013 prijal primátor Marián Michalec 

v obradnej sieni Župného domu 35 žiakov základných škôl a základnej umeleckej školy, ktorí 

počas tohto školského roka dosahovali mimoriadne výsledky nielen v škole, ale aj 

v záujmovej činnosti. Najvýraznejšie zastúpenie mala Základná škola Mládežnícka - jej 

žiačka Kristína Bizoňová napríklad stihla vyhrať nielen recitačné súťaže Rozprávkové 

vretienko a Hviezdoslavov Kubín, ale uspieť aj v technickej a matematickej olympiáde. 

Primátor ocenil najlepších v predmetových olympiádach, recitátorov, športovcov, úspešných 

klaviristov či huslistov, ale napríklad aj čerstvú juniorskú majsterku Slovenska v lúštení 

sudoku Natáliu Chanovú. Ocenenie z rúk primátora si prevzali: 

ZŠ Mládežnícka: Kristína Bizoňová, Alexandra Rybáriková, Radovan Varga, Katarína 

Zieglerová, Barbora Kučíková, Mário Crkoň, Matej Baška, Lukáš Urban, Kristína Rosinová 

ZŠ Gorazdova: Vladimíra Čviriková, Matej Šimko, Dominik Ráček, Juraj Tvarožek, Marián 

Pišoja, Barbora Jurovčíková, Valéria Kysucká, Matúš Jurda 

ZŠ Komenského: Petra Bošková, Diana Janíčková, Filip Sapák, Diana Cehláriková, Jakub 

Rosina, Lenka Baricová 

ZŠ Slovanská: Alexandra Oravcová, Veronika Ďurovcová, Natália Chanová, Diana 

Gašpárková 



ZUŠ: Katarína Kožúriková, Katarína Pantoková, Linda Galová, Georgios Somarakis, Teodor 

Beriac, Rastislav Kráľ, Kristína Potáčová, Inka Jurgová 

 

ZMENA VO VEDENÍ CVČ 

Po sedemnástich rokoch končí vo funkcii riaditeľky púchovského Centra voľného času 

Včielka Eva Kováčová. V roku 1996 sa stala hlavnou tvárou CVČ, po dlhej dobe strávenej 

aktívnou prácou s deťmi i dospelými sa rozhodla odísť do dôchodku a štafetu odovzdať iným. 

Vášnivá obdivovateľka Jána Amosa Komenského a ešte vášnivejšia včelárka sa postarala o to, 

že práve včela sa stane symbolom zariadenia i súčasťou jeho názvu - od roku 1999 sa tak z 

Centra voľného času stalo CVČ Včielka. Mesto Púchov vyhlásilo na uvoľnené miesto 

výberové konanie, v ktorom uspela Alena Strýčková. 

 

MEDAILOVÁ ŽATVA MAŽORETIEK 

Mažoretkový súbor Nelly z Púchova priniesol z majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali 

v Trenčíne, sadu pätnástich medailí. Mažortky tak nadviazali na vlaňajší úspešný šampionát v 

Sabinove, odkiaľ doviezli o jednu medailu menej. Počas letných prázdnin sa potom 

"nellynky" pripravovali na európsky šampionát v maďarskej Tatabányi, kde získali sedem 

majstrovských titulov. Tie vybojovali medzi kadetkami sólistka R. Halušková, trio N. 

Kutejová, V. Vozáriková a A. Belásová a tiež miniformácia v zložení A. Belásová, S. 

Hudecová, R. Ondričková, R. Halušková, S. Balážová, S. Juríková a B. Gáliková, medzi 

juniorkami sólistka N. Chovančeková, trio S. Václavíková, D. Václavíková, P. Karasová a 

miniformácia v zložení S. Lukáčová, P. Karasová, S. Slemenská, D. Václavíková, S. 

Václavíková, A. Fujeríková, S. Kosáková. Siedmy titul získala veľká juniorská formácia s 

choreografiou "Mímovia" a defilé "Supermanky".  

 

 

III. KULTÚRA A UMENIE 

 

OCHOTNÍČEK NA ZLATÚ PRIADKU 

Divadelný súbor Ochotníček, pracujúci pri púchovskom Dome kultúry, si vybojoval účasť na 

celoslovenskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti "Zlatá priadka" v Šali. Na krajskej 

prehliadke v Považskej Bystrici sa púchovskí divadelníci predstavili s dvomi inscenáciami. 

Starší žiaci sa na javisko postavili s hrou "Štuchni ma" a v konkurencii ďalších piatich 

produkcií obsadili tretie miesto. Hlavnú cenu a postup do celoštátneho kola si vybojovala 



mladšia "ekipa" Ochotníčka. Hra "Džungľa", inšpirovaná Knihou džunglí od Rudyarda 

Kiplinga, svojou divadelnosťou oslovila porotu i divákov. Prvý raz v histórii prehliadky sa na 

javisku objavila aréna. Diváci sa mohli hercov dotknúť a herci naopak sa divákov aj dotýkali, 

sadali si im na kolená. "Džungľa" je nielen dobrodružným príbehom o Mauglím, ale aj 

metaforou nezdravých spoločenských vzťahov, kde každý každého ohrozuje v snahe presadiť 

sa. 

 

FOLKLÓRNY PÚCHOV 

Organizátori tohtoročného Folklórneho Púchova pre nestále počasie presťahovali podujatie do 

volejbalovej haly. O fanfáry sa postarali trombitáši z Lúk a potom sa halou niesol temer 

zabudnutý hymnus podujatia v podaní speváckej skupiny zo Záriečia. Záriečanov striedal 

folklórny súbor Klobučan. Jedinými deťmi v programe boli členovia DFS Hájiček z 

Mestečka. Diváci v premiére videli nového choreografie domáceho folklórneho súboru Váh, 

ktoré čerpali zo zvykov Púchovskej doliny - kováčsky tanec inšpirovaný Záriečím, 

Duchnárky z Dohňan a cepový tanec opäť zo Záriečia. Zlatým klincom programu bol 

čochvíľa 55-ročný FS Partizán zo Slovenskej Ľupče. Program 31. ročníka Folklórneho 

Púchova uzatvárala mládež z FS Trenčan.  

 

ŠTYRIDSIATKA DIVADLA D 121 

Bábkarský súbor D 121 spojil tento rok svoje premiérové predstavenie s oslavami 40. výročia 

vzniku súboru. Oficiálne prvé bábkové predstavenie bolo na púchovských divadelných 

doskách odohrané už v roku 1970 - o tri roky neskôr prijali bábkari názov D 121 a začali 

"nanovo". Súbor, názov ktorého bol odvodený od počtu miest pre divákov v niekdajšej 

bábkovej sále starého domu kultúry, od začiatku viedla režisérka Elena Zlatošová - Bakošová 

a vďaka spolupráci s profesionálmi sa veľmi rýchlo vyšvihol medzi ochotnícku elitu a 

pravidelne bodoval na celoslovenských prehliadkach. Počas štyridsiatich rokov odohrali 

púchovskí bábkoherci viac ako tridsať divadelných hier - rozprávka "Ako sa Nevedko stal 

umelcom..." je zatiaľ poslednou. Autorkou scenára je Martina Boleková, režisérsku taktovku 

držala v rukách Miroslava Frankovská. Jubilujúci súbor tento rok dostal aj cenu za dosiahnuté 

úspechy a rozvoj bábkového divadla - na každoročnom stretnutí kultúrno-výchovných 

pracovníkov regiónu ho divadelníkom odovzdal končiaci župan TSK Pavol Sedláček. 

 

 

 



FESTIVAL STRATENÝCH ROZPRÁVOK 

Zvýšiť záujem ľudí o miestnu ľudovú tvorbu, kultúrne tradície a históriu svojho regiónu - to 

je hlavným cieľom projektu s názvom "Stratené rozprávky Považia", ktoré pripravili miestne 

akčné skupiny Naše Považie a Mikroregión Teplička. Práve tieto dve miestne akčné skupiny 

zozbierali povery, povesti a príbehy z regiónu, upravili ich a vydali v knižnej publikácii. 

Druhým výstupom boli dva CD nosiče, na ktorých sú rozprávky načítané príjemnými hlasmi. 

Väčšina z knižiek sa porozdávala deťom na Festivale stratených rozprávok, ktorý sa konal na 

Deň detí 1. júna na pešej zóne v Púchove. Osem rozprávok bolo spracovaných do divadelných 

scenárov, ktoré so svojimi pedagógmi nacvičili deti zo štrnástich základných škôl. 

 

 

IV. ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA 

 

BUDE SA HRAŤ FUTSALOVÁ EXTRALIGA 

Futsal je v Púchove mimoriadne populárnym športom, v sezóne 2012/2013 pôsobili v druhej 

najvyššej slovenskej súťaži dokonca dve družstvá - Forever Mesto Púchov a STC Púchov. 

Oba tímy predvádzali výborné výkony a do posledného kola zvádzali súboj o postup do 

extraligovej baráže. Z miestenky v nej sa nakoniec tešil klub STC Púchov a boj o extraligu so 

žilinským Makroteamom aj zvládol. Od sezóny 2013/2014 sa teda v Púchove hráva futsalová 

extraliga. 

 

PÚCHOV MÁ DVOCH SVETOVÝCH ŠAMPIÓNOV 

Púchovčan Peter Velits sa tretí raz vo svojej cyklistickej kariére stal majstrom sveta. Pred 

šiestimi rokmi získal titul v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom v kategórii jazdcov 

do 23 rokov, v nedeľu 22. septembra 2013 obhájil titul majstra sveta v časovke družstiev s 

tímom OmegaPharma-QuickStep z roku 2012. Týždeň pred ním získala titul majsterky sveta 

v kategórii bikiny-fitness aj 20-ročná Púchovčanka Sabína Pleváková na svetovom 

šampionáte v Kyjeve. 

 

PODPORA MLÁDEŽNÍCKEHO HOKEJA 

Po spore o užívanie zimného štadióna medzi Mestom Púchov a HK Púchov iniciovalo Mesto 

Púchov založenie hokejového klubu MŠK Púchov, ktorý od sezóny 2012/2013 zastrešoval 

činnosť mládežníckych družstiev. Úspešná sezóna vrcholila výbornými výsledkami na 

turnajoch - dorastenecký tím MŠK Púchov vyhral domáci medzinárodný turnaj pred 



Dubnicou a Bratislavou. Skvelý úspech dosiahli chlapci 6. ročníka, ktorí triumfovali na turnaji 

v Bielorusku po finálovom víťazstve 3:2 nad domácim Gomeľom. 

 

FUTBAL SA VRÁTIL NA ŠTADIÓN 

Sezónu 2012/2013 odohrali futbalisti FK Púchov v IV. futbalovej lige. V jesennej časti hrávali 

v Dubnici nad Váhom, jarnú časť už absolvovali na ihrisku v Nosiciach. Zverencom trénera 

Stanislava Mráza sa podarilo vylepšiť jesennú trinástu priečku na konečné siedme miesto. V 

auguste sa futbal vrátil nielen na hlavný mestský štadión, ale aj do III. futbalovej ligy, keďže 

FK Púchov získal licenciu od zanikajúceho klubu Moravany nad Váhom. Jeseň púchovským 

futbalistom, ktorých trénovanie prevzal Jaroslav Vágner, príliš nevyšla a obsadili v tabuľke 

predposlednú priečku. 

 

 

Vypracoval: Radoslav Varga, mestský kronikár 

 


