
ZÁPIS DO KRONIKY MESTA PÚCHOV ZA ROK 2008

I. VEREJNÝ ŽIVOT

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Mesto Púchov je okresným mestom Trenčianskeho kraja. Z rozlohy územia mesta o výmere 

4149 ha je vo vlastníctve mesta 1347 ha. V meste žilo ku dňu 31. decembra 2008 celkom 18 

521 obyvateľov. Počet obyvateľov mesta sa v roku 2008 oproti rovnakému času v roku 2007 

znížil o 110 obyvateľov. V roku 2008 hospodárilo mesto vyrovnaným spôsobom 

s prebytkovým rozpočtom. Hodnota dlhodobého majetku mesta je 1 miliarda 164 miliónov Sk 

v obstarávacích cenách, čo je oproti roku 2007 nárast o 1,57%, a po uplatnení odpisov 777 

miliónov Sk.

ZMENY V POSLANECKOM ZBORE

V roku 2008 došlo k dvom zmenám v poslaneckom zbore. Svojej funkcie sa postupne vzdali 

poslankyne Viera Flimmelová a Janka Blažejová. Na ich posty nastúpili náhradníci: vo 

volebnom obvode č. 2 Pavol Ušiak a vo volebnom obvode č. 4 Jarmila Andreánska.

NOVÉ NÁJOMNÉ BYTY

V roku sa 48 púchovských rodín mohlo tešiť z prevzatia nových nájomných bytov. Nový 

osempodlažný panelák je súčasťou obytnej zástavby v lokalite Dvory. Výmera bytov sa 

pohybuje od 30,97 m² do 69 m² a od toho sa odvíja aj cena nájomného. Vrátane služieb 

mesačné platby predstavujú 4 262 Sk za najmenší a 10 490 korún za najväčší byt. Na 

výstavbu bytov získalo mesto sumu 55 miliónov korún zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

Okrem výstavby nájomných bytov v lokalite na Dvoroch figurovali v investičných plánoch 

mestského úradu aj ďalšie dôležité investičné akcie. Ukončili sa budovanie infraštruktúry na 

Moravskej ulici v okolí domu H2 a na Námestí slobody, kde bolo vybudovaných 83 nových 

parkovacích miest, nové chodníky a zeleň, a boli zrekonštruované detské ihriská. Najväčšou 

akciou tohto druhu bola úplná obnova a prebudovanie detského ihriska a oddychového 

priestoru v obytnom vnútrobloku na Moravskej ulici. V Nosiciach a v Hoštinej boli nanovo 

zrekonštruované vozovky, v Hrabovke vybudovaná nová vetva vodovodu, v Horných 



Kočkovciach bol zrekonštruovaný prvý významný úsek chodníkov a parčík na Vajanského 

ulici, ale  rekonštrukcie chodníkov prebiehali aj v ďalších častiach mesta. V Púchove boli 

v roku 2008 ukončené a sprevádzkované nové predajne Tesco a Stop shop, ktoré rozširujú 

komfort i ponuku tovarov pre obyvateľov mesta a celého regiónu. 

REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU NA MORAVSKEJ ULICI

S dobudovávaním centra mesta určite súvisí aj generálna rekonštrukcia vnútrobloku na 

Moravskej ulici. Obyvatelia museli čakať viac ako 5 rokov, než sa nájdu financie. Poslanci 

však pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2008 dali tomuto projektu zelenú. Pribudlo tu 

multifunkčné ihrisko pre loptové hry, hojdačky pre malé deti, lavičky a nový chodník pre 

korčuliarov. Rekonštrukcia vnútrobloku, ktorá stála takmer 4 milióny korún, je prínosná 

nielen pre samotných obyvateľov, ale aj pre vizáž mesta, ktoré sa v priebehu uplynulých 

rokov zmenilo na nepoznanie. 

PARKOVANIE PO NOVOM

Vzhľadom na obmedzujúcu legislatívu pre výber poplatkov za platené parkovanie v prospech 

samosprávy sa systém plateného parkovania v Púchove zmenil na dočasné regulované státie 

cityPARK. Tento systém v Púchove spravuje Mestský športový klub, s. r. o. Centrálna 

mestská zóna je rozdelená do dvoch platobných pásiem. Okrem jednorazových lístkov 

z parkomatov majú vodiči možnosť si zakúpiť aj celoročné, resp. ročné parkovacie 

permanentky.

PETIČNÁ AKCIA NA PODPORU NEMOCNICE

Od polovice januára prebiehala petícia na podporu púchovskej nemocnice. Impulzom na 

začatie zbierania petičných podpisov bolo rozhodnutie Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

nepodpísať pre tento rok zmluvu s púchovskou Nemocnicou Zdravie. Primátor Marián 

Michalec spolu so skupinou ďalších Púchovčanov, medzi ktorými boli aj vozíčkar Lukáš 

Kucej, riaditeľka CVČ Eva Kováčová či Ondrej Kubirita zo Zväzu zdravotne postihnutých 

občanov, odovzdal na podateľni Úradu vlády SR petičné hárky s celkovým počtom 13 502 

podpisov. Aj keď Všeobecná zdravotná poisťovňa sa cestou svojej hovorkyne Petry Balážovej 

opätovne  nechala počuť, že z jej strany ide o definitívne rozhodnutie, iniciátori púchovskej 

petície počítajú s podporou premiéra Roberta Fica. 

PÚCHOVSKÝ DEKANÁT V ŽILINSKEJ DIECÉZE



Od 14. februára 2008 došlo na Slovensku k reorganizácii diecéz latinského obradu. Dekrétom 

o tom rozhodol pápež Benedikt XVI.. Svätý otec rozhodol o zriadení novej Bratislavskej 

arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Práve vznik Žilinskej diecézy sa dotýka i púchovského 

rímskokatolíckeho dekanátu. Ten tak po dlhých rokoch opúšťa diecézu v Nitre. Za nového 

žilinského biskupa bol vymenovaný  Mons. Tomáš Galis. 

NOVÉ AUTOBUSY

Ešte v máji sa rozhodol prevádzkovanie púchovskej hromadnej dopravy ukončiť dlhoročný 

poskytovateľ dopravných služieb – podnik SAD Trenčín. Viedol ho k tomu verdikt 

Najvyššieho súdu, ktorý dal vo vzájomnom spore za pravdu práve Púchovu. Mesto totiž 

spoločnosti SAD, ktorá na jeho území prevádzkovala štyri linky MHD, vypovedalo licenciu 

z titulu neprimeraných finančných nárokov, podnik sa proti rozhodnutiu ohradil a dopravu 

bez zmluvného vzťahu s mestom zabezpečoval aj naďalej. Po verdikte súdu však jediným 

prevádzkovateľom MHD v Púchove zostala Autobusová doprava a. s., v ktorej má mesto 34 – 

percentný balík akcií a ktorá licenciu od radnice získala už v roku 2006. Do vozového parku 

ADP a.s. pribudli v júli štyri nové zlaté bieloruské autobusy MAZ 2006, ktoré dostali novú a 

neprehliadnuteľnú vizáž.   

DVE NOVÉ NÁMESTIA

Poslanecký zbor na augustovom rokovaní mestského zastupiteľstva rozhodlo o určení názvov 

pre dve nové námestia. Priestranstvo v okolí Domu kultúry, ktorý ohraničuje územie 

obslužnej komunikácie za obchodným strediskom „Plecháč“, ale aj parkovisko za DK, 

Štefánikova ulica a budova bývalej detskej polikliniky, dostalo názov Hoenningovo námestie. 

Ďalšie námestie - s názvom Župné - vzniklo pri Župnom dome. Zahŕňa  priestor od Nábrežia 

slobody až po prístupovú cestu k Tatra Banke.

EVANJELICKÝ KOSTOL V NOVOM ŠATE

Do rozsiahlej opravy fasád evanjelického kostola sa pustili pracovníci miestnej stavebnej firmy. 

Historická budova sa opravovala v minulosti niekoľkokrát, naposledy v roku 1989. Kostol bude 

na budúci rok oslavovať 145. výročie založenia. Toto jubileum by mal vítať s vynovenými 

omietkami, novými oknami a novou farbou. Najväčším problémom tejto historickej stavby 

z druhej polovice 19. storočia boli vlhnúce múry, ktoré vodu doslova nasávali. Dôsledkom boli 

vypadávajúce omietky i plesne. Tento problém vyriešilo dôsledné odizolovanie základov a nový 



systém odvodnenia stavby. Okrem opravy exteriéru čaká kostol i ďalšia investícia vo vnútri. 

Opadaná omietka za oltárom i výrazné praskliny na strope kostola čakajú tiež na opravu.

JUBILEJNÁ PNEUMATIKA

V auguste vyšla z výrobného pásu spoločnosti Continental Matador Truck Tires jubilejná 15-

miliónta nákladná pneumatika. Časové odstupy medzi jubilejnými „päťkami“ sa pritom 

skracujú. V poradí päťmiliónty autoplášť sa do histórie zapísal v roku 2003, desaťmiliónty 

o tri roky neskôr a na výrobu 15. miliónteho už spoločnosť potrebovala len dva roky. 

Jubilejnú pneumatiku „vyprevadili“ z pásu zamestnanci firmy a členovia vrcholového 

manažmentu firiem CMTT a Continental Matador Rubber, ktorí jej venovali svoj podpis. 

Pneumatika sa dočkala aj symbolického krstu šampanským.

HASIČSKÁ SÚŤAŽ

V nedeľu 10. augusta bola v Púchove pri hasičskej zbrojnici azda najväčšia koncentrácia 

hasičov na Slovensku. 29 mužských a 8 ženských hasičských zborov z Čiech i Slovenska už 

po 42-krát zápolilo o Pohár primátora mesta Púchov. Väčšina zúčastnených favorizovala 

moravské tímy, no o priečky najvyššie sa podelili len Slováci. Nielen mužskému 

púchovskému tímu sa podarilo uspieť a získať druhú priečku, ale ani ženské družstvo sa 

nedalo zahanbiť a len sekunda a 31 stotín ich delila od prvých Pečeňaniek. Medzi družstvami 

dospelých sa nestratil ani púchovský dorast a obsadil 13. miesto.

JUBILEJNÝ PÚCHOVSKÝ JARMOK

Púchovský jarmok uzavrel v sobotu 20. septembra 2008 svoju desaťročnicu. Kým v roku 

1999 prišlo na prvý Púchovský jarmok 46 remeselníkov, tentoraz ich bolo trikrát viac, pričom 

pôvodne bolo prihlásených až 150 remeselníkov, lenže chladné veterné počasie predsa len 

preriedilo ich rady. Do Púchova si našli cestu jarmočníci nielen z rôznych kútov Slovenska, 

ale aj spoza rieky Moravy, z Poľska a Maďarska. A to už na budúci rok sa budú môcť 

organizátori pochváliť aj účasťou skupiny vystavovateľov zo Srbska. Tak to totiž sľúbil 

predseda družobnej obce Stará Pazova Goran Jovič, ktorý sa tohtoročného jarmoku zúčastnil 

na pozvanie primátora Mariána Michalca. V kultúrnom programe sa popri domácich súboroch 

predstavili v pozícií hostí spevák Stanislav Hložek, folklórny súbor Mostár z Brezna 

a rozprávačka Maja Velšicová.



JARMOČNÉ PODUJATIA

Púchovský jarmok je po desiatich rokoch existencie podujatím, ktoré sa teší záujmu 

domácich, ale i cezpoľných návštevníkov. Jarmok sa vyprofiloval ako miesto, kde sa moderný 

človek môže stretnúť s ľudovým umením, fortieľom zabudnutých povolaní, ale i miestom, 

kde sa môže stretnúť s priateľmi, relaxovať pri sledovaní kultúrneho programu, alebo kam si 

môže pozvať návštevu a popýšiť sa jedinečnou atmosférou.  Jarmok sa rok od roka rozrastá 

o atrakcie či nových predajcov a to práve z radov ľudových výrobcov. Organizátori tu 

dokázali vzácne skĺbiť kultúru insitného umenia s ľudskou chorobou novoveku, s túžbou 

nakupovať a tým vytvorili akciu, ktorá doslova dala mestu spoločenský život a zrejme 

pomohla i rozvoju cestovného ruchu. Jarmok je bezpochyby výkladnou skriňou podujatí na 

pešej zóne. Rovnako sa rozrastá i mladší Mikulášsky jarmok, ktorý navyše dýcha 

predvianočnou atmosférou. V plienkach je zatiaľ malé jarmočnisko počas vítania jari a tento 

rok sa pokúsila zaujať i Púchovská flóra. Ak sa i táto uchytí, Púchov bude mestom, ktoré má 

v každom ročnom období čo ponúknuť i okolitému svetu.

OCENENIE PRE 38 PÚCHOVČANOV

Pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o Púchove sa v piatok 19. septembra 

2008 uskutočnilo v priestoroch hotela Wili slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Púchovský primátor Marián Michalec pred zrakmi poslancov i hosťovskej delegácie zo Starej 

Pazovy Verejným uznaním ocenil prácu 38 Púchovčanov, ktorí sa rôznou formou zaslúžili 

o rozvoj Púchova. Sú to občania, ktorí pôsobili vo verejných funkciách, ako poslanci sa 

podieľali na rozvoji jednotlivých častí mesta, pôsobili na úseku výchovy mladej generácie, 

športu, kultúry, zdravotníctva. Medzi ocenenými bola aj skupina členov Základnej 

organizácie zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí sú priamymi účastníkmi 

oslobodzovacích bojov počas II. svetovej vojny. 

Zoznam ocenených: Stanislav KOZÁČIK, Jaroslav BUČEK, Slavoj KOVÁŘ, Miroslava 

FICOVÁ, Rudolf PAGÁČ, Miroslav PAPAN, Karol MOŠKO, Jozef STRELČÍK, Ivan 

VRÁBEL, Vojtech STRÝČEK, Peter VELITS, Martin VELITS, Darina DENEŠOVÁ, Ivan 

ZAHRADOVÝ, Jozef BRAUČOK, Vladimír FRAŇO, Pavol KRŠIAK, Anton LUHOVÝ, 

Ladislav LUHOVÝ, Ondrej MARTIŠKO, Jozef PECKO, Júlia ŠTROFFEKOVÁ, Františka 

ZEMANOVÁ, Katarína JAŠKOVÁ, Pavlína KUBIČÁROVÁ, Eduard PALIESEK, Jaroslav 

MAREČEK, Milan JANCO, Mária VISELKOVÁ, Miroslav ŽIAČIK, Gabriela TÁMOVÁ, 



Vladimír GIECI, Jana GAMBOŠOVÁ, Mária RIDZIKOVÁ, Michal KOUKAL, Jozef 

PAVLECH, Karol HOLLER, Emil KURTIN.

10 ROKOV CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES

Štátny sviatok 17. 11. 2008 znamenal pre pracovníkov CMTT oslavu 10. výročia vzniku 

spoločného podniku. Vedenie podniku pri tejto príležitosti pripravilo pre svojich pracovníkov 

jubilejné stretnutie, ktorého hlavným mottom bolo poďakovať všetkým zamestnancom za 

vysoký a stabilný pracovný výkon. Všetci prispeli k tomu, že sa CMTT dostal nielen na 

špičku medzi výrobnými závodmi Continental, ale získal aj vynikajúce postavenie 

v hodnotení zamestnávateľov Slovenskej republiky. Začiatok večera patril aj oceneniu 20 

zamestnancov za ich významný prínos a výnimočné pracovné aktivity počas uplynulých 

rokov a tiež 55 pracovníkov, ktorí od začiatku existencie podniku pracovali bez jedinej 

absencie. Skutočným darčekom pre zamestnancov a partnerov podniku bolo potom 

vystúpenie známych umelcov slovenskej kultúrnej scény Sisy Sklovskej a Martina Babjaka. 

MEMORANDUM SPOLUPRÁCE PÚCHOVA A NIMNICE

Pred dvomi rokmi zakúpilo Mesto Púchov v susednej obci Nimnica rodinný dom 

a presťahovalo tam svojich neplatičov, čo prispelo k tomu, že sa vzťahy Púchova a Nimnice 

značne naštrbili. Púchovský primátor Marián Michalec sa spoločne so starostom Nimnice 

Ladislavom Ďurečkom rozhodli po dvoch rokoch ukončiť napäté vzťahy a začať opäť 

spolupracovať. V piatok 28. novembra bolo v priestoroch nimnických kúpeľov podpísané 

slávnostné memorandum o spolupráci Púchova a Nimnice. Podpísanie memoranda 

o spolupráci by malo byť zárukou toho, že podobné udalosti, aké sa diali v roku 2006, sa už 

viac nezopakujú. Marián Michalec a Ladislav Ďureček spor ukončili symbolicky vyfajčením 

fajky mieru. 

KRÍZA V ZDRAVÍ POKRAČUJE

Vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne priznalo, že dôvodom nezazmluvnenia lôžkovej 

starostlivosti v nemocnici Zdravie sa stalo príliš nízke, len 20%-né zastúpenie poistencov 

VšZP v okrese Púchov. Začiatkom mája prišla neveselá správa aj z poisťovne Dôvera, ktorá 

púchovské Zdravie vyškrtla zo svojho zoznamu. Dôvodom sa podľa oficiálneho stanoviska 

poisťovne stalo to, že púchovská nemocnica nezabezpečuje komplexnú zdravotnú 

starostlivosť, má iba dve oddelenia – chirurgické a doliečovacie a v prípade komplikácií musí 

pacienta previezť do inej nemocnice. O pár týždňov neskôr požiadal riaditeľ nemocnice Oto 



Smatana VÚC o zrušenie jedného z dvoch oddelení nemocnice – konkrétne oddelenia pre 

dlhodobo chorých, na ktoré mala podľa jeho slov po neuzatvorení dostatočného počtu 

hospitalizácií od poisťovní, doplácať prevádzka chirurgie a ambulancií. Zdravie, ktoré malo 

mesačne prichádzať o cca 200 tis. Sk, tak prišlo o 22 lôžok,  opustilo ho 19 zamestnancov – 

lekári, sestry i pomocný personál. 

DVAJA VICEPRIMÁTORI

Zmenou 17 článku Štatútu Mesta Púchov poslanci na decembrovom rokovaní mestského 

zastupiteľstva odsúhlasili naplnenie Zákona č. 334/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 o obecnom zriadení a umožnili tak sfunkčnenie 

ďalšieho postu zástupcu primátora mesta. Na návrh Mariána Michalca sa ním stal poslanec 

Miroslav Kubičár, ktorý sa o funkciu bude deliť spolu s doterajším viceprimátorom Ivanom 

Kmošenom. 

II. ŠKOLSTVO A VÝCHOVA

DEŇ UČITEĽOV

Šestnásť pedagógov z materských a základných škôl, zo Základnej umeleckej školy i z Centra 

voľného času z rúk primátora prijalo pedagogické ocenenie vo forme ďakovného listu 

a podpísalo sa do pamätnej knihy mesta. Po príhovoroch zaznela hudba v podaní manželov 

Sadloňovcov a pedagógovia boli pozvaní na slávnostný obed. Deň učiteľov zavŕšil koncert 

Základnej umeleckej školy venovaný práve im. 

Zoznam ocenených učiteľov: Mária Vítková – CVČ Včielka, Eva Zemanová – MŠ na 

Mládežníckej ulici, Marta Šomková – MŠ na Ulici 1. mája, Darina Čeligová – MŠ 

Chmelinec, Mgr. Andrea Golejová – MŠ Chmelinec, Iveta Hudecová – MŠ na Požiarnej ulici, 

Ľubomíra Pekarová  - MŠ na Požiarnej ulici, Mgr. Jana Michalíková – ZUŠ Púchov, Mgr. 

Mária Dorčíková – ZUŠ Púchov, Mgr. Jana Závodná – ZŠ J. A. Komenského, Mgr. Ivan 

Urban - ZŠ J. A. Komenského, Mgr. Jozef Tanečka – ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici, Mgr. Jana 

Kucejová – ZŠ na Gorazdovej ulici, Mgr. Anna Chreňová - ZŠ na Gorazdovej ulici, Mgr. 

Daniela Švecová – ZŠ na Mládežníckej ulici, Mgr. Marta Hercegová - ZŠ na Mládežníckej 

ulici

OCENENIE NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV



33 žiakov z púchovských základných škôl si bezpochyby zaslúži oslovenie „najlepší z 

najlepších“. Byť výnimočným nie je nikdy ľahké, oni to dokázali a práve vďaka nim majú 

tunajšie školy to najlepšie hodnotenie v kraji. Na súčasnej špičke v kraji kraľuje ZŠ 

Mládežnícka. Práve z tejto školy prišlo 23. júna do Župného domu na slávnostné vyhlásenie 

najlepších žiakov základných škôl v školskom roku 2007/2008. Všetkým 33 oceneným 

žiakom sa v slávnostnej atmosfére prihovoril aj primátor mesta Marián Michalec, ktorý ich 

privítal a vyzdvihol snahu, vďaka ktorej dosiahli svoje úspechy. Ocenení žiaci: 

ZŠ Mládežnícka: Jozef Mikovič, Kristián Šamaj, Lukáš Hafera, Andrej Rafaj, Jaroslav Gábik, 

Tamara Bučková, Ivana Ďurovcová, Zuzana Jelčicová

ZŠ J.A.Komenského: Veronika Čviriková, Júlia Mušáková, Paulína Balcarová, Lucia 

Lapšová, Dominika Jakubíková

ZŠ Gorazdova: Jakub Putala, Martin Supek, Michal Červeňák, Milan Zvonek 

ZŠ s MŠ Slovanská: Marián Knietel, Patrícia Pažitná, Marek Špaček

CVČ Včielka:  Nina Chovančeková, Miriam Belásová, Nikola Halasová, Adriana Rosinová, 

Nikola Medňanská, Miroslav Slávik, Paulína Maňáková, Eduard Janíček

ZUŠ Púchov: Katarína Pantoková, Dominika Wirthová, Zuzana Potočná, Peter Žídek, 

Michelle Pleváková

CVČ MÁ VČELNICU

Dva prístrešky chrániace úle pred nepohodou počasia a tiež malá besiedka  vyrástli v 

oplotenom priestore na svahu Lachovca za budovou bývalého infekčného oddelenia 

nemocnice v Púchove. Na sklonku novembra sa zišli zástupcovia magistrátu mesta, Centra 

voľného času, miestnej včelárskej organizácie a tiež deti z miestnych škôl, aby slávnostne 

uviedli do života ďalšie ohnivko včelárskeho snaženia CVČ. Tomuto miestu ešte nedávno 

vládla hustá vegetácia kríkov, a tak cesta k včelnici viedla cez nekonečné hodiny práce na 

klčovaní a príprave terénu, betónovaní základov i na samotnej stavbe drevených konštrukcií. 

Milovníkom včiel a prírody z CVČ Včielka a miestnej organizácie Slovenského zväzu 

včelárov sa podaril kus poctivej práce. Nápad vybudovať priestor pre včelstvá, pre výuku detí 

v prírode a zároveň revitalizovať časť mestskej prírody, realizovalo CVČ okrem iných 

i s finančnou pomocou  nadácie Ekopolis.

NAJLEPŠÍ STREDOŠKOLÁCI



Primátor Marián Michalec už tradične pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil 

tých stredoškolákov, ktorí popri štúdiu stíhajú dosahovať kvalitné výsledky aj v oblasti 

športu, kultúry a iných oblastiach. Azda najvýraznejší úspech dosiahol Ferdinand Vavrík zo 

Strednej odbornej školy na Ulici Terézie Vansovej, ktorý vyhral celoštátne kolo chemickej 

olympiády v kategórii E.

OCENENÍ ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL:

Gymnázium: Monika Kadlecová, Adriana Janíčková, Lucia Urbanová, Mário Žársky, Soňa 

Chvostíková, Natália Hantáková, Samuel Flimmel, Róbert Dej

Stredná odborná škola, 1. mája: Tomáš Chalúpek, Alžbeta Malová, Miroslav Torda, Filip 

Kumičák, Veronika Braciníková

Stredná odborná škola, T. Vansovej: Ferdinand Vavrík, Ivan Labaj, Juraj Kucej, Ľuboš Šerý, 

Tomáš Kalus, Zuzana Ciesariková

Centrum voľného času: Marcela Turzová, Eva Lajchová, Ivana Lierová, Lenka Huláková, 

Radka Ridošková, Tomáš Baška. 

GYMNÁZIUM OSLÁVILO ŠESŤDESIATKU

V utorok 2.decembra sa kinosála domu kultúry zaplnila spomienkami, kultúrou a vzácnymi 

hosťami, ktorí sa tu zišli pri príležitosti osláv 60. jubilea púchovského gymnázia. V hľadisku 

sedeli nielen súčasníci tejto školy, ale aj bývalí pedagógovia, ktorí jej zasvätili značnú časť 

svojho pracovného života. O svoje dojmy sa v rámci príhovorov podelili bývalý riaditeľ 

gymnázia Peter Horváth, ako aj jeho nástupca a súčasný riaditeľ Miroslav Kubičár. 

K oslavám prispel aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý pedagógom 

a vedeniu gymnázia adresoval ďakovné listy. Bez povšimnutia neostali ani bývalí profesori 

gymnázia, ktorí sa často našli nielen v spomienkach riaditeľskej dvojice, ale odniesli si aj 

symbolickú voňavú pozornosť. Po zvyšok popoludnia patrilo pódium účinkujúcim  z radov 

študentov gymnázia. Zlatým klincom programu bol štvorhlasne spievaný Gaudeámus 

v podaní gymnaziálneho speváckeho zboru.

III. KULTÚRA A UMENIE

DIVADLO D 121 OSLAVUJE 35 ROKOV

Rok 2008 bol jubilejným pre jeden z púchovských divadelných súborov. V lete 1973 bol 

založený súbor D121 – pod taktovkou Milana Tomáška a Hely Zlatošovej a začal nacvičovať 



hru Lopta hopta, za veľkého ohlasu detského i dospelého diváka, lebo to bolo niečo, čo tu ešte 

nebolo – čierne divadlo. Rok čo rok uzrelo svetlo sveta veľa inscenácii, lepších i menej 

lepších. Hry, ako Traja snehuliaci, O princeznách, O snehulienke, Ako Katka premohla čerta, 

Princezná solimánska, Princezná na hrášku, Vzácne korenie draka Jozefka, Zakliaty káčer, 

Vlakanavlakanavlak, Kamenné srdce, Biela ako sneh, Perinbaba, Čertove obrázky, či 

O budulínkovi, Jankovi Hraškovi, alebo súčasné hry, ako Láska bože láska, Sedem vecí, či 

Choď tam neviem kam, O Popolvárovi boli podfarbované a sprevádzané živou hudbou 

a spevmi z vlastnej tvorivej dielne. Hry súboru D121 vždy obsadzovali popredné miesta 

v najvyšších súťažiach, či už v Žiline, Martine, Chrudimi, Olomouci, ale aj v zahraničí, ba 

dokonca aj na profiscénach napr. v Ľublane.

MESTSKÝ BÁL

Štvrtý mestský bál sa po prvý raz konal v priestoroch hotela Wili. Aj keď boli predošlé miesta 

konania priestorovo veľkorysejšie, atmosfére tohoročného bálu nový priestor určite prial 

a podľa prítomných predčil všetky ostatné. Na troch poschodiach sa bavilo dovedna asi 220 

hostí. Všetkých určite potešila bohatá programová dramaturgia, dobrá zábava, tiež škála 

dobrých jedál a nápojov. Hviezdou programu bol nesporne spevák a skladateľ Petr Muk, 

ktorému sa dokonca podarilo rozospievať aj bálové publikum.

PREMIÉRA DETSKEJ PALETY

S myšlienkou organizovania súťažnej akcie pre výtvarne nadané deti prišiel púchovský 

výtvarník Roman Hvizdák. Nultý ročník Detskej palety bol určený deťom zo Základnej 

umeleckej školy v Púchove a jej pobočiek v Beluši, Lednických Rovniach a Záriečí, ten 

budúci už bude otvorený aj pre deti zo základných a stredných škôl púchovského regiónu. 

Viac ako 300 prác, ktoré boli na výtvarnú súťaž doručené, hodnotila odborná porota.

XXVI. FOLKLÓRNY PÚCHOV 

V presnej polovici júna sa konal už 26. ročník Folklórneho Púchova. Aj keď dážď sprvoti 

organizátorov trochu potrápil, v priebehu podujatia sa počasie umúdrilo. Program v amfiteátri 

na Lachovci už tradične spustili údery bičov v hudobnom sprievode pastierskych rohov 

a fujár. Domáce folklórne súbory Púchovček, Biela voda i Váh za doprovodu ľudových 

hudieb Malý Lachovček, Lachovček a Váh predviedli úplne nové a ešte nikým nevidené 

a nepočuté aranžmány a choreografie, dokonca v nových krojoch.  Divácky najväčší úspech 

a potlesk zožal folklórny súbor Váh, ktorého „horehronské dupáky“ nadchli naozaj všetkých. 



Celoslovensky preslávení inštrumentalisti a Ľudová hudba Folklórnej skupiny Javorník z Lúk 

ponúkli divákom a poslucháčom to najlepšie zo svojho interpretačného umenia v hre na 

fujary-trombity, gajdy, píšťaly i na drumbľu. Všetkých výborne zabavilo tiež hudobné 

a slovné vystúpenie tria Javorová Húžva z Banskej Bystrice. Na záver si diváci vychutnali 

vystúpenia DFS Poniklec z Udiče a českého súboru Hradišťan. Cimbalová hudba i tanečná 

zložka pod taktovkou umeleckého vedúceho Jiřího Pavlicu bola dôstojnou bodkou za 

tohoročným Folklórnym Púchovom. 

KULTÚRA V DK SKONČILA

Po štyroch desaťročiach skončilo pôsobenie kultúrnych súborov v budove Domu kultúry na 

Štefánikovej ulici. Koncom roka totiž vypršala pre Záujmové združenie DK Púchov nájomná 

zmluva s vlastníkom budovy a ten ju odmietol ďalej predĺžiť. Keďže výstavba nového divadla 

sa v tej chvíli ešte len pripravovala, bola radnica nútená pristúpiť k náhradnému riešeniu, a to 

k prebudovaniu priestorov v Stredisku občianskej vybavenosti na Námestí slobody. Podarilo 

sa tu zriadiť divadelnú sálu, tanečnú sálu, učebne a kompletné zázemie pre umelecké súbory. 

Posledným kultúrnym podujatím v budove DK bol vianočný rozlúčkový koncert Od srdca 

k srdcu pred vypredaným hľadiskom.

IV. ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA

VŠK PÚCHOV – 4. MIESTO

Oproti predchádzajúcim rokom má púchovský Volejbalový športový klub za sebou 

úspešnejšiu sezónu. Pod vedením trénera Miroslava Klučku absolvovali púchovskí 

volejbalisti dramatickú štvrťfinálovú sériu proti najúspešnejšiemu klubu slovenskej histórie – 

VKP Bratislava. Aj keď v nej prehrávali 0:2 na zápasy, nepoddali sa a nielenže vrátili sériu na 

Považie, ale vybojovali si aj rozhodujúci piaty zápas. V ňom síce prehrali, ale zanechali 

výborný dojem, čo neskôr potvrdili aj víťazstvom v skupine o 5. – 8. miesto. Po 

administratívnom vyradení Prešova zo súťaže nakoniec Púchov v celkovej tabuľke poskočil 

na štvrté miesto. 

FUTBALISTI KROK OD POSTUPU

Po krízovom roku v púchovskom futbale sa futbalový tím FK Púchov snažil v II. lige 

o vydobytie vyšších pozícií. K tímu bol angažovaný tréner Pavol Strapáč a ten už od začiatku 

dosahoval veľmi dobré výsledky. Predovšetkým odvetná jarná časť sezóny 2007/2008 vyšla 



púchovským futbalistom nad očakávanie dobre a výsledkom toho bol boj o postup do I. 

futbalovej ligy až do predposledného kola. V ňom postup vybojovala Dunajská Streda, 

Púchovčania si o týždeň nato víťazstvom práve na jej trávniku vybojovali konečnú druhú 

priečku. Koncom roka púchovský futbalový klub zmenil majiteľa. Doterajší stopercentný 

vlastník FK Púchov Václav Kaplan končí vo funkcii riaditeľa klubu, akcie od neho odkúpil 

Jaroslav Rosina, púchovským fanúšikom známy zo zelených trávnikov spred pätnástich 

rokov.

FUTSALOVÉ ÚSPECHY

V roku 2008 dosiahol púchovský futsal svoje prvé úspechy. Aj preto, lebo to bol prvý rok, 

kedy sa futsalový tím Forever Mesto Púchov prihlásil do registrovaných súťaží. Zverenci 

trénera Ivana Zahradového vo veľkom štýle absolvovali Pohár Stredoregiónu. Vo 

vyraďovacích kolách vyhrali všetkých osem zápasov a vo finále potom vo výbornej domácej 

atmosfére zdolali extraligový Makroteam Žilina a v klubovej vitríne sa ocitla prvá významná 

trofej. Poctou pre púchovských futsalistov bolo potom vyzvať na duel v Slovenskom pohári 

najlepší futsalový tím Slovenska Slov-matic FOFO Bratislava.

Spracoval: Radoslav Varga, mestský kronikár


