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Benefity pre Púchovčanov
Podpora a pomoc obyvateľom
• podpora rodín – zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa 500 eur pri prvorodenom a 200 eur pri každom
ďalšom dieťati
• školské pomôcky pre všetkých prváčikov v ZŠ - BEZPLATNE ako pomoc rodičom, ktorých deti nastupujú do základných škôl
• BEZPLATNÉ denné tábory – projekt pomoci pre púchovské deti z finančne alebo sociálne znevýhodneného prostredia
• pokračujeme poskytovaním plaveckých výcvikov pre deti BEZPLATNE
• naďalej poskytujeme školské autobusy pre žiakov na tréningy a športoviská
• obnova detských ihrísk – v celkovej výške 263 656,- eur
• sociálny taxík – prepravná služba pre seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením
• rozšírenie služby obedy pre seniorov za 1 euro
• podpora seniorov 65 (vrátane) a viac rokov - oslobodenie od dane za psa
• pokračujeme v akcii „čaj pre seniorov“ a ďalších podujatiach pre občanov (novinka – lampiónové a iné
sprievody mestom, jubilejné sobáše, stretnutie s jubilantami...)
• pomoc počas pandémie – rozvoz rúšok, respirátorov a stravy, zabezpečenie nákupov, zabezpečenie testovania a očkovania
• potravinová a finančná pomoc z transparentného účtu pre občanov v tiesni a zasiahnutých pandémiou
• podpora bývania – vyplatenie individuálnej podpory na bývanie pre Púchovčanov
• BEZPLATNÁ autobusová doprava pre všetkých
• 3 nové autobusy - Žabka a Včely
• zvýšili sme podporu športu a kultúry
• BEZPLATNÁ WiFi v meste
• rozšírené priestory knižnice - bezbariérové v Župnom dome, 1 542 ks nových kníh
• rozšírenie mestského šatníka - Veci za úsmev
• rozširovanie separácie - nádoby na textil, elektroodpad, jedlé oleje, kovy, plasty,
• kuchynský odpad – košíky a vrecká zadarmo, zelený odpad - kompostéry pre rodinné domy a záhrady
(1 200 ks - 600L a 528 ks - 800L)
• monitoring znečistenia ovzdušia pri ZŠ Mládežnícka, ZŠ Gorazdova a ZŠ s MŠ Slovanská
• v meste sa vysadilo 1 322 ks stromov a krov
• spustili sme Participatívny rozpočet mesta
• založenie mládežníckeho parlamentu
a ešte k tomu
• znížili sme zadlženosť mesta
• zvýšili sme informovanosť verejnosti (Facebook, Instagram, Aplikácia SOM, Odkaz pre starostu...)
• preinvestovali sme viac ako 6,5 milióna eur
• z externých zdrojov (dotácii, eurofondov, grantov či ŠFRB) nám bolo na rôzne projekty schválených
cca 6,4 milióna eur
• vybudovali sme cca 200 nových parkovacích miest
• do cestnej infraštruktúry sme vložili takmer 2,7 milióna eur
• efektívnym verejným obstarávaním sme ušetrili pre mesto viac ako 900 000 eur
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Podpora podnikateľov
• oslobodenie od poplatku za terasy a zníženie nájomného v mestských priestoroch počas mimoriadnej
situácie
• oslobodenie od dane na stavby slúžiace na sociálne účely (domovy sociálnych služieb, centrá pre seniorov)
• zníženie dane pre stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport o 20%
• zníženie dane pre zdravotnícke zariadenia o 40%
Cieľom tejto podpory pre podnikateľov bolo aspoň čiastočne znížiť ich prevádzkové náklady v ťažkom období, a tým zároveň pomôcť občanom, aby sa ešte viac nenavyšovali poplatky za služby poskytované v týchto zariadeniach.

Dajme STOP klamstvám, strachu a populizmu
Celé funkčné obdobie som sa intenzívne
venovala rozvoju mesta, zapájala do života
všetkých komunít, načúvala požiadavkám,
podporovala podujatia a akcie v meste a aj
napriek všetkým tým nezmyselným štvorročným útokom, klamstvám a ohováraniam zostal Púchov v mojom srdci. Žijem tu so svojou
rodinou, ktorú nadovšetko milujem a snažím
sa s plným nasadením plniť s láskou aj svoje
povinnosti matky, dcéry, manželky... a aj keď
je to náročné, dá sa to zvládnuť, keď máte odhodlanie a pozitívny prístup.
Celé tie roky a teraz obzvlášť sa valí mestom
nenávisť, pomsta, útoky a sľubovanie nesplniteľného. Odolávať nie je jednoduché,
zvlášť, keď vidíte, kam nenávisť a ľudská zloba či populizmus môže zájsť. Nie som nejaký
„snílek“, žijúci mimo realitu, ktorý by nevedel zvážiť ekonomické možnosti mesta a posúdiť, do ktorých oblastí predovšetkým treba
smerovať financie. Preto mi kampaň a sľuby
niektorých protikandidátov pripadajú ako
z iného sveta. Za iných okolností by som sa
nad nimi pousmiala a mávla nad nimi rukou
s vedomím, že nemajú ani poňatia o skutočných problémoch mesta, ktoré určite nevyriešia ich lacné predvolebné slogany. Ale situácia je vážna, ideme si voliť vedenie mesta na
ďalšie obdobie a rozhodnúť sa musí občan, pre
ktorého je to ťažké, pretože zo všetkých strán
sa valia na ľudí klamstvá a plané nesplniteľné
sľuby v štýle už populárneho výrazu „nikto
vám nedá toľko, koľko vám ja sľúbim“. Rozdávanie peňazí a príspevkov ľuďom, budovanie a rozvoj bez finančného krytia, zabezpečenie lekárov pre detskú pohotovosť, dohody
s developermi o odovzdaní bytov mestu, či nič
nehovoriace sľubovanie lepšieho života bez
konkrétnych návrhov a riešení, a ďalšie prázdne frázy a slogany, ktoré vychádzajú buď
z neznalosti, alebo čo je ešte horšie z čistého zámeru „za každú cenu vyhrať“, môžu síce niekoho ohúriť, ale nemôžu presvedčiť žiadneho
racionálne zmýšľajúceho človeka.
Predmetom vydania tohto dokumentu bolo
z mojej strany odprezentovať výsledky spoločnej práce počas uplynulých štyroch rokov,
a to v oblasti ekonomickej, hospodárskej, sociálnej, investičnej... a zároveň predstaviť niektoré najvýznamnejšie plány do ďalšieho obdobia, ktoré sú už v stave prípravy a niektoré aj

v štádiu samotnej realizácie. V tejto súvislosti
musím povedať, že výsledky, ale aj naše plány
do budúcnosti, sú dôkazom aktívneho prístupu poslaneckého zboru a odbornosti či osobnej
iniciatívy kolegov z mestského úradu a mestských spoločností. Bez spolupráce a vzájomnej
symbiózy poslancov, pracovníkov mestského
úradu, mestských spoločností, neziskových
organizácií, dobrovoľníkov, mládežníkov, seniorov a samozrejme občanov, by mesto toho
veľa nezvládlo.
Posledná časť tohto dokumentu je venovaná
osobnej podpore ľudí, osobností, nášho mesta.
Veľmi si vážim názor každého, kto prejavil odvahu a napísal pár slov, ktorými ma podporil
v mojej opätovnej kandidatúre na primátorku
mesta. Zvlášť v súčasnom období, plnom hnevu a zloby šíriacej sa sociálnymi sieťami, je
nádherné a povzbudzujúce vidieť, že sú ľudia,
čo vedia napísať svoje myšlienky, aj keď ich
niekto iný nezdieľa rovnako.
Netajím, že je pred nami ťažké obdobie, ktoré

zapríčinila energetická, ale i vládna kríza, vysoká inflácia a zdražovanie, ale práve predchádzajúce roky, keď sme spoločne zvládli
krízu spojenú s pandémiou či vojnovým konfliktom, Vás mohli presvedčiť, že to „dáme“
a spoločne zvládneme aj toto obdobie. Ja som
na to pripravená aj so svojim odborným tímom
kolegov z úradu, poslancov, konateľov... Je len
na nás, ako sa rozhodneme žiť nasledujúce
obdobie: v strachu, v pomste, útokoch a neustálej konfrontácii v neznalosti, nerozhodnosti,
korupcii, osobnej ziskuchtivosti, návratu „našich ľudí “, alebo INAK. Ja ponúkam pokoj,
odbornosť a skúsenosť, empatický prístup ale
aj rozhodnosť a odvahu zásadných veciach.
Nebojme sa prejaviť svoj názor vo voľbách.
Ja o Vašu priazeň v týchto voľbách bojujem,
pretože ako povedal Tomáš Baťa: „Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať“, rozdiel je však vo forme
a spôsoboch boja. Je na každom z nás, čo si vyberieme...
Vaša Katarína Heneková
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Hospodárenie a investície mesta
Financie
Mesto Púchov počas aktuálneho volebného obdobia hospodárilo veľmi zodpovedne. Znížilo
svoju úverovú zaťaženosť percentuálne voči bežným príjmom, aj absolútne medziročne.
V rámci hospodárenia každý rok popri znižovaní zadlženosti, ktorým si vytváralo podmienky
na prípadné ďalšie investovanie prostredníctvom
úveru, hospodárilo prebytkovo. Prebytok tvorený z veľkej časti úsporou bežných výdavkov mesto následne mohlo použiť na investície do svojho majetku – každoročne preinvestovalo viac
ako milión eur, za 4 roky je to cca 4,9 mil. eur
z vlastných prostriedkov.

Parkovné a cestná
infraštruktúra
Mesto používa výnos z parkovného na opravy
a rekonštrukcie ciest, parkovísk, údržbu komunikácií a výstavbu nových parkovacích miest.
Vybudovali sme v meste za štyri roky cca 200
nových parkovacích miest.
Príjem z parkovného za posledné 4 roky je
cca 1, 2 milióna eur, pričom výdavky na opravu
a rekonštrukciu miestnych komunikácií a budovanie parkovísk predstavujú sumu 2, 7 milióna
eur.
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Sociálna pomoc
V meste Púchov sme počas uplynulých 4 rokov
mali silný sociálny program, pretože pomoc obyvateľom, ktorí sú na túto pomoc odkázaní, alebo
sú v sociálnej či finančnej núdzi, považujeme za
jednu z priorít. Výdavky na sociálnu službu predstavujú najmä náklady mesta na Opatrovateľskú
službu (546 tis. eur), stravovanie seniorov za 1 eur
(55 tis. eur), dávky v hmotnej núdzi (94 tisíc eur),
príspevok pri narodení dieťaťa (30 tisíc eur), bezplatné letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, sociálny taxík, bezplatné
poskytnutie školských pomôcok pre prváčikov
vo všetkých základných školách, bezplatná
MHD, školské autobusy, oslobodenie od dane
a zníženie poplatkov na komunálny odpad
v zmysle platného VZN.

Podpora prvákom

Pomoc pri pandémii

Rozšírili sme spektrum sociálnej pomoci občanom mesta ďalším pilotným programom, určeným pre prvákov základných škôl v meste
Púchov. Som veľmi rada, že sa podarila ďalšia
skvelá vec pre naše deti a rodiny, ktorým sme
mohli ako mesto v tejto neľahkej dobe pomôcť,
a to nákupom školských pomôcok pre prváčikov,
ktorí od septembra začali navštevovať základné
školy v meste.
Rodičia prvákov majú všeobecne veľké finančné výdavky, spojené s nástupom ich detí do školy, a ak sme im aspoň trošku zmiernili dopady na
ich rozpočet, tak má tento pilotný projekt zmysel,
a to bude jednoznačný dôvod v ňom pokračovať
aj v ďalšom školskom roku. Hodnota balíčka
predstavovala sumu 25 eur na každého žiaka.

Sociálny taxík
Od 1. februára 2021 začala v Púchove pre občanov vo veku nad 65 rokov (vrátane), s trvalým
či prechodným pobytom v meste Púchov, s preukazom ŤZP, fungovať služba „Sociálny taxík“,
ktorú využívali občania veľmi radi, o čom svedčí
aj aktuálna štatistika dispečera terénnej prepravnej služby. O túto službu požiadalo už viac ako
176 klientov, pričom doposiaľ najstarší žiadateľ/ka mala 94 rokov. Za obdobie od 1.2.2021
do 30.9.2022 najazdilo auto „sociálneho taxíka“
1933 jázd, čo je v prepočte 16 138 kilometrov.
Myšlienka „sociálneho taxíka“ v Púchove sa zrodila už v roku 2019, a to za veľmi prozaického
stretnutia so zástupcom Slovenského červeného
kríža, keď sme spoločne riešili oceňovanie darcov
krvi v meste a celom regióne. Vzájomný pozitívny prístup SČK a mesta prispel až k rozvinutiu
tohto projektu, ktorý sa v Púchove teší výraznej
obľube. Sociálny taxík je veľkým prínosom pre
mesto, keďže môžeme pomôcť prepraviť sa do
zdravotníckeho či sociálneho zariadenia nielen
seniorom, ale aj občanom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú pripútaní na invalidný vozík.
Vzhľadom na to, že je o službu veľký záujem, je
aj mojím cieľom v tejto činnosti ďalej pokračovať
a rozšíriť pôsobnosť danej služby v meste zabezpečením ďalšieho vozidla, zároveň túto službu
poskytovať aj pre okolité obce. Minulý mesiac

som mala stretnutie so zástupcom Červeného
kríža, kde sme si dohodli spoluprácu pre ďalšie
obdobie s tým, že plánujeme vzájomnú spoluprácu rozšíriť aj o ďalšie projekty, ktorých cieľom je
pomôcť tým, čo to najviac potrebujú. Ďakujem
dispečerovi prepravnej služby a organizácii Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov
za profesionálny prístup ako aj Slovenskému
Červenému krížu za plnohodnotnú spoluprácu
a zabezpečenie vozidla.

Verím, že už je to za nami. Obdobie, na ktoré
by sme všetci najradšej zabudli - pandémia, nosenie rúšok a respirátorov, povinné testovanie
a strach z ochorenia, ktoré prinášalo i smrť a doživotné zdravotné následky. Ja však na toto obdobie pozerám aj ako na obrovskú skúšku, ktorú
sme zvládli - spoločne, trpezlivo a častokrát aj
s veľkým sebazaprením, pretože covid výrazne
zasiahol do našich životov. Mojou snahou a celého tímu ľudí na úrade bolo pomáhať, napriek
tomu, že sme mali zo štátu nižší príjem daní, že
sme nemali nemocnicu a dostatok lekárov a zdravotníkov… nevzdali sme sa a zabezpečili sme
pre ľudí všetko, čo potrebovali: rúška, dezinfekciu, respirátory, testovanie, očkovanie, rozvozy
obedov, zabezpečenie nákupov, zriadili sme
transparentný účet, kde som nielen ja ale aj mnohí kolegovia z úradu, či niektorí poslanci, podnikatelia a občania posielali peniaze na pomoc ľuďom zasiahnutých smrťou, chorobou či znížením
príjmov z dôvodov zavretia pracovísk.
Ale zvládli sme to a zvládli sme spoločne aj
nával utečencov či zvýšené náklady na stavebné materiály... a viete čo? Zvládneme aj infláciu
a energetickú krízu... pretože sme tím... tím
odborníkov a sociálne zmýšľajúcich ľudí, pre
ktorých Človek znamená najvyššiu hodnotu.
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Energetika
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. je výrobca
a dodávateľ tepla v meste Púchov pre obyvateľov
v bytových domoch, základné a materské školy,
domovy sociálnych služieb, mestské objekty,
mestské organizácie a obchodné spoločnosti pôsobiace v meste Púchov.
Pri nástupe do funkcie primátorky mesta
Púchov v roku 2018 som sa ako pri iných mestských spoločnostiach zaujímala podrobne aj
o činnosť MsBP Púchov. S vedením spoločnosti
a s dozornou radou sme mali veľa pracovných
stretnutí , môžem dnes povedať, že naozaj náročných. Stanovili sme si jasné priority a strategické kroky na najbližšie roky. Okrem udržania
ceny tepla v primeraných medziach, bolo potrebné aj postupne investovať do CZT (centrálne
zásobovanie teplom). Populistické vyhlásenia,
že máme novú sústavu CZT sa nezakladajú na
pravde. Dnes môžeme hovoriť o zariadeniach
a technológii, ktorá má 17 rokov. To pri súčasČo sa týka najbližšej budúcnosti, máme na
kúpený zemný plyn až do roku 2026 za cenu,
ktorá je dnes cca 1/5 oproti cene na burze. To
dáva výborný predpoklad nielen pre udržanie
ceny tepla pre ďalšie roky, ale vybudovaním
účinného zdroja tepla aj pre jej výrazne znižovanie.
V účinnom zdroji tepla okrem tepla vyrobíme
aj elektrinu, ktorá sa použije pre vlastnú spotrebu
teplárne, čím sa znížia náklady na nákup elektriny použitej v cene tepla. Prebytky vyrobenej
elektriny by sme chceli s pomocou obchodníkov
s elektrinou použiť v prospech mesta, napr. pre
verejné osvetlenie, školy a pod. a tým ušetriť ďalšie financie mesta.
Verím, že spoločnými silami a úsilím sa nám
podarí tieto ciele dosiahnuť. Ďakujem všetkým
zamestnancom a pracovníkom servisu za skvelú
spoluprácu a pomoc pre občanov nášho mesta.

nom tempe rozvoja technológii je už naozaj dosť.
Ako nevyhnutné a prioritné sa javia investície
smerujúce k pripájaniu nových objektov do sústavy CZT. Podrobnejší rozpis investičných akcií
v tejto oblasti nájdete na mojej webovej stránke.
Priebežne pripájame do našej sústavy nových
odberateľov tepla a dokončujeme prípojku pre
novú výstavbu bytových domov „Pod Zábrehom“, kde je predpoklad napojenia postupne až
700 bytov a polyfunkčných objektov.
Počas môjho celého funkčného obdobia sa
nám podarilo udržať jednu z najnižších cien
tepla z plynu v regióne. V grafe č. 1 je porovnanie cien tepla na rok 2022 v €/MWh v regióne.
Všetky údaje je možné si overiť zo zdrojov Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví.
Okrem toho, že máme v regióne stále najnižšiu cenu tepla, každoročne sme všetkým odberateľom tepla v Púchove vrátili nemalé čiastky
financií, spolu až 800 000 eur.
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Medzi najvýznamnejšie investície predchádzajúcich štyroch rokov určite patrí výstavba 36 nájomných bytov, ktoré vznikli rekonštrukciou dvoch
objektov bývalej strednej školy na Kolonke, ktoré
sme v roku 2019 odkúpili od TSK. V týchto dňoch
prebieha prevzatie tohto diela a príprava kolaudačného konania, po ktorom bude nasledovať
proces prideľovania bytov do užívania občanom.
Výstavba Amfiteátra na Ilonke ako súčasť vznikajúceho Lesoparku, spolu s vyhliadkou „Pamäť
lesa“ a prístupovým chodníkom je ďalším spoločným úspechom a ich využitie sme si už odskúšali
na slávnostnom otvorení,koncerte i večernom premietaní.

Nová prístupová cesta k amfiteátru

Amfiteáter v Lesoparku na Ilonke

Pamäť lesa - Lesopark na Lachovci

36 nových mestských nájomných bytov v dvoch bytových domoch na Kolonke
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Školské zariadenia si vyžadujú našu pozornosť
neustále a som hrdá na to, že sa podarilo počas
predchádzajúcich rokov investovať aj do obnovy týchto zariadení. Rekonštrukciou ZUŠ sme
okrem iného získali ďalšie nové učebne a výtvarný ateliér pre deti a pedagógov a taktiež verejné
priestranstvo v okolí. Rekonštrukcie a rozšírenia
priestorov sa dočkala aj MŠ Lienka, kde vznikla
nová trieda. Pokračovať teraz budeme s MŠ Po
žiarna 1292. Do obnovy detských ihrísk bolo investovaných za štyri roky cca 250.000 eur (detské
ihriská napr. na uliciach Štefánikova, Pribinova,
Mojmírova, Mládežnicka, Novonosická, Obrancov mieru, na Námestí slobody, v Marzcibányho
záhrade, na Slovanskej...).

Rekonštrukcia budovy ZUŠ a úprava verejného
priestranstva

Podkrovie ZUŠ - výtvarný ateliér

Rekonštrukcia budovy MŠ Lienka a rozšírenie
priestorov o ďalšiu triedu pre 20 detí

Nová učebňa MŠ Lienka

Obnova ihriska na Štefánikovej ul.
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Celé obdobie sme intenzívne pracovali aj na obnovách ciest a chodníkov a budovaní parkovacích
miest. Celkovo bolo do tejto činnosti investovaných takmer 2,7 mil. eur.
Spomeniem aspoň niektoré obnovené cesty:
Štefánikova, Svätoplukova, Štúrova, Nábrežie
slobody, Terézie Vansovej, Hoštínska, Školská,
Novonosická, v Nosiciach od Hydrocentrály,
Športovcov, Okružná, Komenského, Mládežnícka, Moravská, Požiarna, Janka Kráľa, Obrancov
mieru...
Nové parkovacie miesta vznikli na uliciach Štefánikova, Obrancov mieru, Komenského, Okružná, Mládežnícka, Nábrežie slobody, Pribinova,
Rastislavova, 1. mája...

Obnova cesty pred Divadlom

Obnova komunikácií na Ul. športovcov

Rekonštrukcia cesty na Okružnej ul.

Nové parkovisko na Sedlišti

Cesta a parkovisko na Komenského ul.
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Nezabúdame ani na mestské časti. Spomeniem aspoň niektoré zrealizované akcie. Horné Kočkovce: obnova objektu
výboru miestnej časti a jej okolia, komunikácie - T. Vansovej, Štúrova, Školská, autobusové prístrešky, nová palubovka v telocvični a nové ihrisko ZŠ a MŠ Slovanská, rekonštrukcia Domu smútku, výstavba nových bytov na Kolonke.
Nosice: oprava Novonosickej ul, autobusové prístrešky,
opravy chodníkov detské ihrisko, futbalové ihrisko, rekonštrukcia cesty od Hydrocentrály po starú školu, revitalizácia plotu pri MŠ Nosice, trávny koberec pre DHZ, oprava
komunikácii pred cintorínom, oprava komunikácie Cérov.
Vieska: oprava cesty a chodníkov, pingpongový stôl, autobusový prístrešok, obnova detského ihriska, Hoštiná: obnova DK Hoština, doplnenie kuchyne v DK a hracích prvkov
na ihrisku, obnova komunikácií, Ihrište: stavebné úpravy
hasičská zbrojnica, zvonica, garáž, oprava a rekonštrukcia
ciest, nová motorová mašina pre DHZ, autobusový prístrešok. Hrabovka: oprava a spevnenie komunikácie Svätoplukova, rekonštrukcia oplotenia na cintoríne v Hrabovke.

Obnova sídla VMČ v H. Kočkovciach

Nová cesta v Nosiciach

Nová cesta v Ihrišťoch

Obnova kuchyne v DK Hoštiná

Detské ihrisko na Vieske
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Významnú oblasť, ktorej sme sa venovali je odpadové hospodárstvo. V meste pribudlo 7 stojísk pre polopodzemné kontajnery (Mojmírova, Obrancov mieru, Chmelinec, Okružná, Mládežnícka a dve stojiská
na Námestí Slobody). Štyri stojiská sú v súčasnosti
v procese realizácie a to na Pribinovej, v Marczibanyho
záhrade, na Okružnej a na Obrancov mieru. V týchto
aktivitách plánujeme pokračovať, aby okrem estetického efektu sme dosiahli aj zjednotenie nádob na odpad,čo ušetrí náklady na zber a vývoz odpadu. V meste
pribudli okrem už zaužívaných nádob na sklo, plasty
a papier aj nové separačné nádoby na textil, na použitý olej a tuky, kuchynský odpad a bioodpad, ale aj na
elektroodpad. Plánujeme postupne zaviesť množstevný zber, pričom začneme s rodinnými domami v meste
a mestských častiach.

Polopodzemné stojiská na odpad

Nové auto PTSM na zvoz odpadu

Mesto separuje komunálny odpad

Nová separačna linka PTSM

Nové stroje do kompostárne
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Veľmi ma teší, že mesto Púchov je čisté a je plné
kvetov a zelene, a to počas celého roka. Je to zás
luha najmä pracovníkov Podniku technických
služieb mesta Púchov, s.r.o. a kolegov z MsÚ, ktorí
si svoju prácu plnia zodpovedne. Aj vďaka tomu,
získalo naše mesto ocenenie Enviromesto 2021.
Už o pár dní začne v meste nová výsadba stromov (81 ks na Sedlišti, Zábrehu a pri privádzači)
v súvislosti s projektom „Zelené obce“.
Do spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia sa zapájajú aj naši mládežníci z CVČ –
Mládežnícky parlament a ja som hrdá, že sme im
ako mesto mohli pomôcť vytvoriť nové priestory
pre ich činnosť a tiež priestory pre cvičisko pre
psíkov.

Obnovený kruháč na Rožáku

Jarné kvety pred Divadlom

Letné kvety na pešej zóne

Nový priestor pre mládežníkov v SOV

Hau park pri Bielej vode
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Mesto Púchov ročne investuje do športovej a prevádzkovej činnosti viac ako 1,4 mil. eur. Veľmi ma
teší, aké úspechy dosahujú volejbalisti, futbalisti
i hokejisti. Nebolo to však tak dávno, keď šport
v meste „kýchal“, stačí si len spomenúť. Až Rasťo
Henek so svojim tímom zabojoval v tejto oblasti
a mesto vybojovalo licencie a zabezpečilo pokoj
a kľud v týchto športoch. Ako? Najmä tým, že organizáciu nielen prevádzkovej ale i športovej činnosti si vzal pod seba MŠK Púchov. Mojim cieľom
je pokračovať v rozvoji športu v meste, tak aby
naše deti a mládež nielen z Púchova ale i celého
okolia sa mohli športovo rozvíjať. Podporujeme
formou dotačnej činnosti aj ostatné športové disciplíny a verím, že sa podarí zabezpečiť dostatok
finančných prostriedkov na ich rozšírenie.

Nové futbalové ihrisko v Nosiciach

Atletická tartanová dráha ZŠ Mládežnícka

Nová rolba a nové úsporné osvetlenie na zimnom
štadióne

Rekonštrukcia sauny na plavárni

Nová tenisová klubovňa na tenisových dvorcoch
MŠK
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Verejným priestranstvám súvisiacimi s pietnymi
miestami sme venovali taktiež veľa pozornosti,
pretože našou snahou bolo zachovať dôstojnosť
a úctu tomuto priestoru a myšlienkam, ktoré
v týchto miestach venujeme svojim blízkym. Všetky domy smútku v meste i mestských častiach
prešli úpravami. Dom smútku v Horných Kočkovciach prešiel väčšou rekonštrukciou, inde sme
len maľovali, či robili nevyhnutné opravy. Cesty
a chodníky k cintorínom v Horných Kočkovciach,
Nosiciach prešli obnovou a na hlavnom cintoríne
v meste pribudli nové miesta v kolumbáriu, ktoré
sme v dvoch etapách rozširovali. A budeme pokračovať ďalej, pričom cieľom je vybudovať kolumbárium aj v Horných Kočkovciach a rozšíriť
prístrešok pred domom smútku v Nosiciach.

Dom smútku v Horných Kočkovciach

Obnova hlavného kríža na cintoríne

Rozšírenie kolumbária

Parkovisko pred cintorínom v H. Kočkovciach

Obnova plotu cintorína v Hrabovke
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Aké sú moje ciele do ďalšieho obdobia?
Moje ciele do nadchádzajúceho obdobia vychádzajú z reálneho poznania potrieb občanov
a problémov, ktoré v meste máme a ktoré je pot
rebné riešiť. Pokiaľ ide o investičné projekty,
sú to primárne také, ktoré je možné financovať
z externých zdrojov cez výzvy z Plánu obnovy a odolnosti, nového operačného programu
Slovensko 2021-2027, z Envirofondu, Fondu na
podporu športu či iných grantov a dotácií. Ako
prioritu vnímam dokončenie projektov, ktoré sú
už rozpracované, ich financovanie je zabezpečené z externých zdrojov alebo rozpočtu mesta, sú
v procese realizácie a čakajú na dokončenie. Medzi najväčšie patria:
• modernizácia autobusovej stanice
• výstavba modernej kompostárne
• rekonštrukcia vnútrobloku Ferka Urbánka
• jasle pre deti do 3 rokov v areáli ZŠ Slovanská v Horných Kočkovciach
• revitalizácia verejného priestranstva na Sedlišti (v blízkosti ZŠ Mládežnícka)
• vybudovanie parkovacích miest na Obrancov mieru a Gorazdovej ulici
• vybudovania verejnej kanalizácie a vodovodu v lokalite Potôčky a Samoty (etapy)
Za jednu z najdôležitejších výziev súčasnosti
považujem znižovanie energetickej náročnosti
objektov s cieľom zníženia finančných nákladov
na ich prevádzku a údržbu. V tejto oblasti sme
už na meste začali s projektovou prípravou na
rekonštrukciu materskej škôlky Požiarna 1292
a mestskej plavárne a kúpaliska. Rátame tiež
s obnovou ďalších verejných budov, medzi priority patrí zateplenie budov v areáli ZŠ a MŠ Slovanská, či telocvičňa a jedáleň pri ZŠ Komenského. Veľká výzva je rekonštrukcia Župného domu,
ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Okrem toho už teraz sú v štádiu prípravy niektoré ďalšie investície, ktoré chceme v meste zrealizovať:
• výstavba parkovacieho domu na hlavnom
parkovisku s podzemným parkovaním, tak
aby nadzemný priestor tvoril otvorené verejné
priestranstvo sčasti zastavané multifunkčným
objektom
• rekonštrukcia chodníkov a komunikácie na
Štefánikovej ulici, vrátane revitalizácie zelene
• vyriešenie statickej a dynamickej dopravy
na Ulici Obrancov mieru (Pokračovanie v rozširovaní parkovacích miest)
• dobudovanie infraštruktúry v častiach Samoty a Potôčky (vodovod, kanalizácia - ďalšia
etapa, miestne komunikácie)
• dobudovanie siete vodovodu a kanalizácie
na Vieske
• smart riešenia v oblasti verejného osvetlenia
• rozvoj cyklodopravy v meste so zameraním
na budovanie cyklochodníkov v zmysle Koncepcie cyklodopravy
• nákup nových elektroautobusov
Nadštandardným spôsobom sa mesto za pos
ledné roky venovalo rozvoju športu a športovej
infraštruktúry a chceme v tom pokračovať, preto
okrem rekonštrukcie plavárne a kúpaliska plánujeme:
• obnovu celého športového areálu MŠK vrá-

Budúci rok pribudne na Sedlišti nové detské ihrisko „Rodinka“.
tane vybudovanie nového kultúrneho centra
na novovzniknutom verejnom priestranstve
s pódiom (súčasť areálu, kde sa budú môcť konať veľké verejné podujatia - koncerty, vystúpenia)
• obnovu bikrosovej dráhy a skateparku
• vybudovanie pump-trackovej dráhy
• rozšírenie podpory činnosti športových klubov pôsobiacich nielen pod MŠK a CVČ, ale aj
ďalších cez navýšenie dotačnej schémy
Veľký dôraz sme v predchádzajúcom období
kládli na sociálnu oblasť. Nehovorím o období
počas pandémie, kedy sme zabezpečovali naozaj rozsiahlu a intenzívnu pomoc. Hovorím
o komplexnej a systematickej pomoci seniorom,
zdravotne znevýhodneným osobám, rodinám
s deťmi, sociálne slabším skupinám, ktorú chceme rozvíjať a okrem už existujúcich služieb
a schém pomoci ponúknuť nové ako napr.:
• vytvorenie centra plánovanej integrovanej
sociálnej starostlivosti
• rozširovanie opatrovateľskej služby, dopl
nenie kvalifikácie pre opatrovateľky napr. na
opatrovania klienta s alzheimerovým ochorením a pod.
• rozšírenie činnosti sociálneho taxíka o ďalší automobil a jeho využitie aj pre obyvateľov
obcí v našom okrese
• vybudovanie ubytovne pre ľudí ohrozených
chudobou, sociálnym vylúčením, či pre inak
znevýhodnené osoby a týrané matky s deťmi
• v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym
krajom uviesť do praxe projekt IDA – inteligentná domáca asistentka, ktorá nepretržite zaznamenáva údaje o pohybe osamelého seniora
v domácnosti
• vytvorenie priestoru pre zvyšovanie IT zručností seniorov
• výstavba nových nájomných bytov na Námestí slobody (budova SOV)
Mesto nie je len budovanie a investície, je to
priestor, ktorého súčasťou je ochrana a podpora

životného prostredia, kde jeho obyvatelia musia
nájsť dostatok možností na kultúrne, športové
a oddychové aktivity, miesto kde naše deti budú
tráviť zmysluplne čas, miesto, kde sa bude dobre
žiť... Nezabúdam na to, preto Vám ponúkam:
• rozšírenie kultúrnych a spoločenských podujatí, napr. letný gastrofestival, premietanie
pod holým nebom – v areáli amfiteátru, vybudovanie „tanečného domu“ - pravidelné tanečné workshopy
• pokračovanie v obľúbenom podujatí „Čaj
pre seniorov“
• pokračovanie vo výstavbe a obnove detských ihrísk v meste
• zabezpečenie vhodných priestorov pre všetky aktivity CVČ
• vytvorenie oddychovej zóny pri Váhu
a v časti pri Odhánkach
• pokračovanie v postupnom zavádzaní WIFI
FREE zón v meste
• pokračovanie v rozširovaní možností spôsobu separácie odpadov
• pokračovanie v budovaní polopodzemných
kontajnerov a na miestach, kde ich nie je možné
umiestniť budovanie nových a úprava existujúcich nadzemných stojísk
• doplňanie prvkov Lesoparku Lachovec (rozhľadňa, lavička zamilovaných, detské ihrisko,
náučný chodník...) tak, aby lesopark predstavoval miesto, kde každý nájde priestor pre oddych
Toto je len časť mojich plánov a cieľov do budúceho obdobia, ktoré som Vám predstavila. Je toho
veľa, čo je možné pre naše mesto a jeho obyvateľov ešte uskutočniť. Ja už viem, že na to treba
veľkú dávku húževnatosti a pracovitosti, nezlomného ducha, ohľaduplnosť a ochotu pomáhať druhým, disciplinovanosť voči sebe, neustále
si pripomínanie zodpovednosti za prejavenú
dôveru a predovšetkým slušnosť a poctivosť
v činoch. Som na to pripravená...
Dovoľte, aby som Vám predstavila najvýznamnejšie projekty:
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Obnova mestského kúpaliska
Obnova letného kúpaliska a plavárne je tiež súčasťou mojich plánov.
Chcem ponúknuť verejnosti moderný a atraktívny priestor, kde by mohli
tráviť čas aktívnym plávaním alebo
oddychom. Súčasný plavecký bazén
na kúpalisku sa v rámci rekonštrukcie prerozdelí a vznikne tak viacero
bazénov. Nájdeme tu plavecký bazén
o dĺžke 25m, relaxačný bazén, detský
bazén rozdelený do dvoch častí pre rôzne vekové kategórie a pribudne tobogan, ku ktorému bude patriť malý bazén na dopad vody. Po novom v areáli
kúpaliska nájdeme celkovo 4 bazény,
ktoré budú slúžiť pre rôzne športové
a oddychové aktivity. V mestskej krytej
plavárni sme už zrekonštruovali saunu,
ktorá je verejnosťou vo veľkom využívaná a obľúbená. Mala by nasledovať
rekonštrukcia vnútorného bazéna, ale
najmä technologickej časti plavárne,
fasády a vôbec celého objektu s cieľom
energeticky zefektívniť tento objekt
a dosiahnuť pri jeho prevádzke maximálnu energetickú úsporu. Myslím, že
všetci vnímame akútnu potrebu realizovať opatrenia v oblasti úspor energií
a preto je táto rekonštrukcia nanajvýš
aktuálna a pre mesto potrebná, zvlášť
za situácie, keď všetky náklady na rekonštrukciu plavárne je možné zafinancovať z výzvy vyhlásenej na tento
účel z Plánu obnovy a odolnosti SR, do
ktorej sa mesto chce zapojiť.
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Nové autobusové nástupište
Projekt rekonštrukcie autobusovej
stanice na železničnej stanici s plánovaným financovaním z eurofondov
bol veľmi náročný na prípravu, ale
oplatilo sa. V januári tohto roku bolo
mestu doručené rozhodnutie MIRRI
SR o schválení nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu
a modernizáciu autobusovej stanice,
pričom celková investícia predstavuje 1.400.703,70 eur. Predmetom tohto
projektu sú nové pozemné objekty,
ktoré budú slúžiť predovšetkým pre
účely prestrešenia autobusového nástupišťa, vybudovanie zábradlí, zastávok, informačného kiosku aj prislúchajúce mobiliáre. Modernizáciou
AS dôjde tiež k rekonštrukcii ako aj
výstavbe niekoľkých záchytných parkovísk pre osobnú dopravu, ktoré sa
označujú ako Park & Ride pre dlhodobé státie áut a Kiss & Ride pre krátkodobé státie vozidiel. Po modernizácii
autobusovej stanice sa následne počíta so stavebnými úpravami priľahlých
križovatiek a chodníkov ako aj s realizáciou opatrení preferencie MHD.
Súčasťou projektu je aj osadenie
elektronických informačných tabúľ
s cestovným poriadkom po meste. Stavebné práce by mali začať v priebehu
mesiaca január a rekonštrukcia by
mala byť dokončená do 6 mesiacov.
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Lesopark na Lachovci
Mesto má spracovanú koncepciu Lesoparku, miesta určeného na oddych
a regeneráciu pre všetky vekové kategórie
a rodiny. Jeho súčasťou je náučný chodník
v lokalite Lachovec. Účelom tvoriaceho sa
Lesoparku a náučného chodníka je príťažlivým spôsobom spropagovať kultúrne,
historické a prírodné zaujímavosti mesta
a jeho okolia. Náučný chodník bude členený na 12 infobodov, tvorenými väčšími alebo menšími stavebnými objektmi
a informačnými tabuľami: 1. Vstupná brána, 2. Včely a iný hmyz – lesné schodisko
s lanovým zábradlím ku včelnici, 3. Prírodné pomery územia, 4. Stromy a kry
- spevnené trasy vo svahu a medzi stromami, 5. Jubilejný háj – Pamäť lesa s vyhliad
kou, 6. Les a jeho spoločenstvá - drevené
mravenisko, 7. Amfiteáter Ilonka, 8. Vtáky
nášho lesa – pozorovacie stanovište, kŕmidlá, 9. Púchovská kultúra - zážitkové Hradisko, 10. Turistické trasy a jaseň - kráľ
lesa – drevený trón, 11. Živočíchy - drevená informačná tabuľa, 12. Lesná učebňa.
Súčasťou lesoparku budú lavičky, odpadkové koše, stoly, mobilné toalety, prístrešky a voľnočasové hracie plochy ako detské
drevené prvky, preliezačky, šmykľavky
vo svahu, kyslíková dráha - cvičebné prvky, workout. Niektoré prvky sú už zrealizované, hrdí sme najmä na rekonštrukciu a rozšírenie pôvodného Amfiteátra,
ktorý dúfame že sa stane miestom konania rôznych spoločenských a kultúrnych
podujatí. V jarných mesiacoch sa začne
s budovaním ďalších prvkov a veríme, že
v priebehu roka sa postupne doplnia všetky plánované body.
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Parkovací dom na Rožáku
Predstavujem Vám viacfunkčný parkovací dom „Rožák“ na hlavnom parkovisku. V minulých mesiacoch prebehol na
pozemku hydrogeologický prieskum a vytýčenie sietí, ktoré potvrdili, že je možné
v tejto lokalite uvažovať o objekte s podzemným parkovaním,čo by umožnilo, aby
nadzemný priestor tvorilo otvorené verejné priestranstvo (námestie) sčasti zastavané objektom určeným na poskytovanie
služieb verejnosti (napr. Slovenská pošta). Vypracovaná architektonická štúdia
pracuje s dvoma variantami. Prvý variant
uvažuje v podzemnej stavbe s čisto parkovacími podlažiami a v nadzemnej časti
kombinuje parkovacie podlažia s vybavenosťou. Objekt je navrhnutý tak, aby bolo
do budúcna možné nadzemné podlažia
transformovať z parkovacích kapacít na
vybavenosť, prípadne inú potrebnú funkciu. Druhý variant uvažuje s parkovacími
kapacitami len v spodnej (podzemnej)
stavbe. V hornej stavbe sa s parkovaním
neráta, kombinujú sa tam rôzne typy vybavenosti a priestorov (napr. Centrum
voľného času), ktoré dopĺňajú potreby
mesta. Oba varianty ponúkajú na najvyššom podlaží zelenú terasu s ihriskom
a vyhliadkou. Sme si vedomí, že umiest
nením navrhovaného objektu v centre
mesta dôjde k výraznej zmene vo vzhľade
a funkčnosti tohto priestoru, preto budú
oba varianty predmetom širokej verejnej
diskusie, v rámci ktorej sa bude môcť aj
verejnosť vyjadriť, ktorý variant považuje za vhodnejší a pre mesto a jeho obyvateľov potrebnejší.
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Rekonštrukcia futbalového štadióna
Rekonštrukcia futbalového štadióna je súčasťou plánovaných rekonštrukcií športovísk nachádzajúcich
sa v areáli MŠK s cieľom nielen zatraktívniť ich vzhľad a využitie, ale
najmä znížiť energetickú náročnosť
týchto objektov. Jej význam spočíva
taktiež v tom, že okrem vybudovania
futbalového štadióna spĺňajúceho
požiadavky SFZ a UEFA, ktorým sa
vytvorí dôstojné zázemie pre činnosť
futbalového klubu, vznikne verejné
priestranstvo, ktoré sa bude využívať
na konanie mestských kultúrnych
a spoločenských podujatí. Toto miesto sa tak stane centrom nielen športového ale aj spoločenského diania
v meste. Nakoľko ide o komplexnú
a rozsiahlu rekonštrukciu bude rozdelená na viaceré etapy, pričom postupne sa budú budovať nové tribúny,
šatne pre hráčov, administratívna budova s kanceláriami, reštauráciou, komerčnými prevádzkami a fanshopom,
pódium určené na vystúpenia, ktoré
bude umiestnené pred štadiónom
a samozrejme samotná hracia plocha.
Financovanie projektu bude viaczdrojové, rátame s podporou od Slovenského futbalového zväzu, z Fondu na
podporu športu, zapojíme sa do Plánu
obnovy a využijeme všetky grantové
výzvy, ktoré budú na tento účel vyhlásené.
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Tí, čo ma podporujú
Vážim si podporu kolegov z úradu, konateľov, poslancov, zástupcov rôznych
seniorských, športových, mládežníckych a kultúrnych organizácií pôso
biacich v meste, kolegov starostov z okolitých obcí, ale i Združenia podnikateľov
v regióne Púchov a samozrejme ostatných,
ktorých považujem za svojich priateľov.
Ďakujem, za Vaše slová podpory! Výsledky doterajšej práce sú spoločnými výsledkami a spája nás jedno. Máme radi toto
mesto, tento Púchovský región, ľudí, ktorí
tu žijú a chceme aj naďalej pokračovať
v jeho rozvoji.

Iveta Brindzová,
prednostka Mestského úradu Púchov
S Katkou sa poznám od študentských čias a aj
keď sa naše cesty na čas rozišli, pred pár rokmi
sa opäť spojili a ja teraz viem, že to nebola náhoda, ale to tak malo byť. Som za to nesmierne
vďačná, pretože som získala nielen výbornú kolegyňu, ale najmä blízku priateľku, s ktorou prežívam radosti ale aj strasti, úspechy aj náročné
a ťažké chvíle, ktorých za posledné obdobie
nebolo málo. Nechcem sa sťažovať, iba pripomenúť, že sme takmer dva roky intenzívne riešili
koronakrízu, z ktorej sme plynulo prešli do krízy spojenej s vojnovým konfliktom na Ukrajine
a utečencami a teraz sme sa ocitli v bezprecedentnej energetickej kríze spojenej s rastúcou infláciou. Na takéto nepredvídané udalosti sa nedá
pripraviť, zastihli celú krajinu a väčšiu časť sveta
a zvládnuť všetky situácie, ktoré z toho vyvstali
pre mesto bola obrovská skúška. A Katka tú skúšku dala na výbornú, samozrejme za pomoci kolegov z úradu, mestských spoločností, poslancov,
dobrovoľníkov. Som presvedčená, že keď zvládla to, čo nikto z jej predchodcov riešiť nemusel,
zvládne všetko. Skúsenosti, ktoré tým nadobudla
sú neprenosné a vzácne a spolu s jej rozhľadom,

vzdelaním a odbornosťou dávajú záruku, že mesto bude viesť s rozvahou, zodpovedne a s rozumnou a naplniteľnou víziou, bez nesplniteľných
populistických sľubov.
Jej ponuku, aby som sa stala prednostkou mestského úradu som dlho zvažovala, rozhodovanie
nebolo jednoduché, nakoniec som si povedala, že
ju predsa poznám a viem s kým budem pracovať. S osobou, ktorá je nesmierne pracovitá, disciplinovaná, odhodlaná a vytrvalá, čestná a spravodlivá, zároveň empatická a ľudská, s veľkým
srdcom , ochotná nezištne pomáhať. Všetky tieto
vlastnosti sa naplno prejavili počas jej pôsobenia
vo funkcii primátorky, čo si však ja vážim na nej
najviac je, že sa im nespreverila a že morálny
kompas, ktorý má hlboko v sebe, ju neochvejne
vedie tým správnym smerom… k pokore, vďačnosti a slušnosti.
Viesť mesto je výzva a najmä obrovská zodpovednosť, ktorú si Katka ako právnička o to viac
uvedomuje. Viesť mesto ako žena – primátorka
je okrem toho boj so stereotypmi a neustála konfrontácia s verejnou mienkou, ktorá je neúprosná,
ale s ktorou sa musí každý na takomto poste vyrovnať. Problém nie kritika v oblasti odbornosti
alebo schopnosti riadiť a rozhodovať, tam jej
schopnosti vysoko prevyšujú niektorých mužských kolegov a okrem toho má vždy po ruke
silné odborné argumenty na obhájenie alebo vysvetlenie. Problém je v osobnej sfére, keď „verejná mienka“ má presah do jej rodiny, priateľov,
známych. Dovolím si takmer s istotou tvrdiť, že
všetko, čím si za štyri roky v tejto sfére prešla,
by sa primátorovi – mužovi nestali. Ako žena,
manželka a matka bola terčom osobných útokov, nepravdivých informácii, ohovárania a kle
biet, ktoré sa týkali jej najbližších. Bolo to pre ňu
mimoriadne náročné a bolestivé o to viac, že nič
z toho nebola pravda. Napriek tomu sa nikdy nevzdala a každé ráno prišla do práce s úsmevom,
ktorý tak mnohým prekáža. Ten úsmev je pre ňu
typický, nie je to pretvárka, je to prejav úprimnej
radosti a pozitivizmu, ktorý v sebe má a ktorý je
dnešných ťažkých časoch vzácny.
Katka funkciu primátora skutočne vníma ako
verejnú službu, nevedie ju majetkový prospech
alebo túžba po moci, chce dokončiť veci a projekty, ktoré sme v meste rozbehli a ktorým veríme,
že budú prínos pre Púchov a pre Púchovčanov.
Preto si zaslúži Vašu podporu.
Mám ťa rada …

Daniel Lako, poslanec MsZ,
kandidát vo volebnom obvode č.1
Neustále si dávam otázku, prečo je svet zložený z protikladov, ktoré idú proti sebe, napríklad
choroba a zdravie, oheň a voda, sila a slabosť?
A prečo je dobro a zlo?
Na poslednú otázku mi dal odpoveď samotný
život. Dobro bojuje so zlom preto, aby sme žili.
Ak víťazí, žije sa nám dobre. Ale ak prehráva, život je utrpenie, beznádej a koniec života. Práve
preto musí mať dobro obrovskú energiu, aby porazilo zlo, aby sa nám dobre žilo. V našom meste
sa za posledných osem rokov žilo dobre. Dobro
stále porážalo zlo. A je to, Katka, hlavne Tvojou
zásluhou. Verím, že drvivá väčšina našich spo-

luobčanov v Púchove to cíti a vidí rovnako ako
ja. A aj preto Ti dáme v blížiacich sa voľbách naše
hlasy. Hlasy ľudí, ktorí chcú žiť dobre.

Mária Olšaková, pedagogička ZUŠ
Pani Katku Henekovú som spoznala ako učiteľka ZUŠ. V tom čase som ešte netušila, že raz
bude primátorkou. Keďže som pár rokov učila jej
syna, mala som možnosť ju spoznať vo vzťahu
učiteľ - rodič. Spolupráca s ňou bola vždy veľmi
dobrá. Nad mojimi požiadavkami sa vedela zamyslieť a reagovať premyslene a s rozvahou. Vedela prijať tak kritiku ako aj pochvalu s prehľadom a následne konať. Všimla som si tiež že
počas tých rokov mala srdce a dlane otvorené nielen pre svoje deti, ale aj pre deti ostatných rodičov, ktorých som učila. Jej podporu mali možnosť
neraz pocítiť. Neskôr, keď sa stala primátorkou,
sa táto podpora preniesla na celú ZUŠ. Verím, že
umelecké vzdelanie je pre rozvoj detí potrebné
a prospešné. Preto je dôležité, aby aj primátori
podporovali ZUŠ vo svojich mestách. A verte mi,
nie je to všade samozrejmosť. Prajem nám všetkým, nech sa vieme správne rozhodovať aj pri
nastávajúcich voľbách
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v dnešnej dobe nájde u málokoho. Preto môj hlas
vo voľbách bude patriť Katke Henekovej.

Ján Petro – predseda Základnej
organizácie Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v Púchove
Ako predseda ZO SZZP Púchov som začal spolupracovať s mestským úradom ešte keď bol primátorom pán Henek. Spolupráca MsÚ bola na
vysokej úrovni. Pani Henekovú som oslovil, či by
bola ochotná pomôcť seniorom a občanom mesta
Púchov formou poradenstva v právnych veciach.
Pani Heneková neváhala ani chvíľu a dohodli
sme sa, že jedenkrát v mesiaci po pracovnej dobe
bude poskytovať poradenstvo v kancelárii SZZP
– ZO Púchov. Naši seniori ale aj ostatní občania
sú za túto pomoc veľmi vďační.

„normatívom“ v politike stáva útočenie, intrigy
a neustála konfrontácia. Stretnúť sa v týchto
kruhoch so slušnosťou a úsmevom je viac a viac
vzácne. A práve preto som sa aj v týchto voľbách
rozhodla podporiť za primátorku nášho mesta
Katku Henekovú. Okrem toho, že sa mi páči jej
politický štýl, ktorý sa zameriava na konštruktívne konanie namiesto deštruktívneho útočenia, si
myslím, že Púchov potrebuje istú kontinuitu, ktorej je ona zárukou. Držím jej palce a držím ich aj
všetkým Púchovčanom.

Ľudmila Hanuliaková – kandidátka
na poslankyňu MsZ Púchov,
volebný obvod č. 1
Cesta je cieľ.
Mám záujem pomôcť seniorom a primátorke Henekovej zriadiť v našom meste sociálno
– zdravotné centrum pre seniorov, kde budete
cítiť úctu, porozumenie, kde zabudnete seniori
na osamelosť, ponúknuť ľudský a profesionálny
prístup.
Preto kandidujem za poslankyňu v mojom obvode, mladí ľudia, urobte aj vy správny krok,
lebo cesta je cieľ.

Jozef Daniž – vedúci dopravy
Autobusovej dopravy Púchov, a.s.

Ja ako predseda SZZP Púchov usporadúvam
v našej organizácii počas roka rôzne akcie ako
napríklad športové hry, opekačku, posedenie pri
hudbe, pri guláši. A na tieto naše akcie pozývam
aj pani primátorku a poslancov z mestského zastupiteľstva. Som veľmi rád, keď pozvanie príjmu a sú ochotní zúčastniť sa a porozprávať sa
s našimi seniormi.
Som rád, že som spoznal pani Henekovú, je to
človek s veľkým srdcom. Nemám rád tie špinavé
útoky na rodinu a blízkych. Keď sa blížia voľby,
poniektorí idú aj cez mŕtvoly. Treba si pozametať pred vlastným prahom a vtedy sa pozrieť
všetkým občanom do očí. Pani Katarína Heneková si so všetkou úctou zaslúži ísť ďalej na poste
primátorky, pretože spravila pre občanov mesta Púchov toho viac než dosť a pevne verím, že
v tom bude pokračovať aj naďalej.

Peter Hinka, prezident Klubu hokejbalu
a florbalu Púchov, kandidát na poslanca
MsZ za volebný obvod č. 4
Pani Heneková má moju plnú dôveru a podporu. Za tých 5 rokov, čo sa poznáme ma presvedčila, že sa na ňu môžem so všetkým obrátiť, a to sa

Mária Jašurdová - pedagogička,
zbormajsterka, skladateľka
Nie som človek, ktorý sa hlboko zaujíma o politiku. Vzhľadom na moje povolanie na to nemám
dostatočný čas a priestor. Napriek tomu vnímam
veci okolo seba a som znepokojená, ako sa novým

Aj keď nás čakajú neľahké roky, dlhoročná vzájomná spolupráca ma oprávňuje tvrdiť, že voľba
Kataríny Henekovej je pre Púchovčanov dobrá
voľba. Katka je nekonfliktný a úprimný človek.
Poznáme sa roky a preto nemám dôvod pochybovať, že to, čo sa nepodarilo v minulých rokoch,
podarí sa teraz. Púchovu prajem hlavne nové autobusy a krásnu autobusovú stanicu.
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Tibor Luhový – konateľ Mestského
bytového podniku, s.r.o.
Ako sa nám pracovalo na MSBP Púchov za
súčasného vedenia mesta, prečo podporujem
kandidatúru JUDr. Kataríny Henekovej? Vo
funkcii konateľa mestskej spoločnosti som celé
jedno volebné obdobie terajšej primátorky mesta
Púchov. Bez nejakých dlhých úvah a zachádzania
do detailov našej práce, je možné v pár bodoch
zhrnúť túto spoluprácu.
Od začiatku nástupu do svojej funkcie sa
p. primátorka intenzívne zaujímala o naše činnosti, povinnosti, plány a stratégiu spoločnosti MSBP
ako výrobcu a dodávateľa tepla pre obyvateľov,
firmy a spoločnosti mesta Púchov. I napriek jej
právnickému vzdelaniu treba povedať, že jej záujem o technické a technologické témy bol veľmi
detailný. Nie vo všetkom sme sa vždy zhodli, ale
komunikáciou a doladzovaním konkrétnych tém
sa nakoniec našiel konsenzus. Na prvom mieste
ju vždy zaujímal dopad našich aktivít na obyvateľov, konkrétne na tie zraniteľnejšie skupiny.

Dnes treba priznať , že tlak ktorý na nás vyvíjala
v oblasti investícii sa nakoniec ukázal ako predvídavý, pretože už teraz vieme deklarovať min.
30% úspory z dôvodu medziročných cenových
nárastov. Samozrejme , že vždy je to práca celého
tímu a to čo sa nám podarilo zrealizovať je výsledkom aj všetkých zamestnancov. Máme toho
dosť ešte pred sebou na MSBP a to sa dá realizovať len za dobrého vedenia mesta Púchov.

Ján Behro – starosta obce Lúky
V poslednom období prežívame ťažké obdobia.
Najskôr nás kvárila Corona kríza, následne vojna u nášho suseda a nakoniec nás straší obrovské zdražovanie. Do toho samozrejme vstupujú
medziľudské vzťahy, ktoré sú aj vplyvom hore
vymenovaných skutočností na bode mrazu, ak
nie hlboko za bodom. A do toho vstupuje predvolebný boj, ktorý nie je vždy čestný. Povedal by
som, že je niekedy až podprahovo bolestný a dehonestujúci druhú stranu. Hlavne stranu, ktorá je
momentálne pri moci. Počúvame a čítame zázrač-

né riešenia problémov, ktoré sú témou dní. Tu mi
nedá, aby som sa nezastal jednej rodiny. Rodiny,
ktorá mi bola a je blízka nie len tým, že bola, alebo
je zrovna pri moci, ale hlavne z ľudského hľadiska. Nikdy som sa tým netajil a tajiť sa ani nejdem,
že mi bola a aj je rodina Henekovcov blízka. Blízka hodnotami a postojmi. Možno sa teraz na mňa
nahnevá pár mojich priateľov, ale som človek,
ktorý sa snaží hľadať v každom dobro a hlavne
som človek, ktorý keď počuje, že niekto klame,
snaží sa nepravdu vyvracať argumentami. Nikto
na svete nie je bez viny a ja osobne sa držím hesla
,, Kto si bez viny, hoď kameňom“. Ja osobne by
som nikdy nehodil, ale obklopuje ma teraz predvolebný smog, ktorý nie vždy hovorí pravdu. Nebudem tu menovať druhú stranu, len chcem, aby
sa volič vedel adekvátne zorientovať, že nie vždy
je pravda to, čo hovorí ten druhý.
Začal by som Rasťom Henekom. Do malej komunálnej politiky sme vstúpili spoločne v jednom roku. Na úplnom začiatku ma prekvapila
jeho ľudskosť, keď mi po vyhlásení výsledkov
vo volebnú noc zavolal a poprial mi všetko dobré
a že sa teší na spoločnú prácu. Zavolal mne, bezvýznamnému človeku, primátor okresného mesta a povedal, že sa teší na spoluprácu a je rád, že
ma spoznal. Rasťa som nikdy neriešil ako primátora, ale ako priateľa. Dokázali sme sa baviť normálne tak, ako keď sme neboli tam, kde sme sa
ocitli. Bol som rád, že som získal človeka, ktorý
mi vedel poradiť, potešiť a keď bolo treba, tak aj
povzbudiť. Časom si ho obľúbila aj moja rodina
a z nás sa stali rodinný priatelia bez akýchkoľvek
kšeftov. Len Jano a Rasťo. Každý sme si snívali
svoje sny a vymieňali skúsenosti. Jedným takým
bol aj Rasťov sen, že túži po pozemku, ktorý je
mimo ľudí(ale zase nie moc ďaleko), v blízkosti
tečie potôčik a on si tam časom, keď nebude v politike, postaví zrubový dom. Nič veľké a megalomanské. Štandardný zrub, okolo chcel vysadiť
stromy a chovať zvieratá. Aj preto ma prekvapilo, keď som zachytil informácie typu: ,,Henek
skupuje byty!“ ,,Henek skupuje pozemky pod
budúcim privádzačom….prečo asi?“ K bytom
sa vyjadrovať nejdem, pretože tie sa dajú kúpiť
úplne legálne, keď má človek podnikateľského
ducha a vidí do budúcna. Nájomné spláca hypotéku a majiteľ sa dostane k bytu len tým, že má
odvahu. Pred 17 rokmi som takto premýšľal aj ja,
ale nikdy som nenašiel odvahu, nakoľko sa vždy
bojím budúcnosti a to Rasťo vie. Pobúrilo ma ale
hodnotenie typu….kúpený pozemok pod privádzačom….prečo asi. Keby sa autor tejto myšlienky opýtal človeka, ktorého sa to bytostne týka,
dozvedel by sa pravdu. Pravdu, ktorú som aj ja
napísal. Keď Rasťo konečne našiel parcelu (podotýkam, že to bola verejná informácia na jednom
reklamnom portáli s názvom ,,B….“), tak som mu
ju pomohol stotožniť. Nič viac, nič menej za tým
v tej chvíli nebolo a nie je. Dokonca sme boli obaja
smutní, keď Rasťo prišiel s informáciou, že tam
ide privádzač (a je jedno, či 10 metrov, alebo 300
metrov od pozemku), bol sklamaný a nešťastný,
že to tiché miesto nebude až tak tiché. A vôbec
tu nebudem riešiť skutočnosť, že privádzač bude
až o neviem koľko rokov… Ak vôbec! Do toho
prišla Rasťova choroba, kedy bol rád, že prežil.
Volali sme si- ja na ceste do Nitry a on na ceste
do Košíc, kde však už dorazil skoro v bezvedomí
a len skorý zásah personálu nemocnice, ktorému
po ceste oznamovali Rasťov autentický stav, zabránil najhoršiemu. So mnou reč ani neukončil…
A to je holý fakt a kto by tvrdil niečo inšie, je hyena v ľudskej koži. A verte mi, že som vtedy takých

ľudí zažil. Niektorí sa videli už na jeho mieste
a vôbec si nepripúšťali , že sa Rasťo vráti. Chvála
Bohu sa vrátil, ale stretnutie človeka so smrťou
zmení každého. Zmenilo aj jeho. Stal sa z neho
ešte lepší človek. Človek, s ktorého sršal pokoj
a pokora. Človek, ktorý chcel žiť už len pre rodinu a žiť si svoj pokojný život v kruhu najbližších.
So cťou dovládol a odovzdal úrad svojej manželke. Aj tu sa niektorí smejú, že teraz je na rade
možno syn, potom nevesta a neviem kto ešte. Ale
v skutočnosti sa nemohlo stať nič lepšie, ako to,
že Katarína chcela pokračovať v diele, ktoré začal
jej muž.
Podľa môjho pohľadu robí niektoré veci lepšie,
ako robil Rasťo. Rasťo má mäkšie srdce a nechce
vidieť zlobu, ktorá je okolo. Katka sa chopila svojej práce dobre. Môžeme jej vyčítať všetci, koľkí
sme, zvýšenie parkovného. To som jej vyčítal aj
ja, aj moja rodina, priatelia a samozrejme všetci
obyvatelia doliny. Bolo to rozhodnutie, ktoré nebolo populárne a robí pani primátorke vrásky na
čele, ale mestský rozpočet , tak isto ako obecný,
nie je nafukovací. Tvrdenie , že má toľko a toľko
daní je pekné, ale aj mesto sa rozrastá a potrebuje

neustále dotácie a investície. Tu sa rád pridŕžam
ďalšieho,, Ak chceš vedieť, ako sa mi ide po ceste,
obuj si moje topánky“! Sám neviem, ako by som
v jej prípade reagoval, ale musím na jej obranu
povedať jedno…8 rokov späť som mal v rodine
len jedno auto. Opakujem. Len jedno. Teraz má
moja rodina štyri. Aj preto je nedostatok parkovacích miest. A nie je to problém len Púchova, ale
aj iných miest. Pokrok sa nedá zastaviť a mesto
sa nedá nafúknuť. Áno, rozrastá sa do satelitov,
ale to je všetko proces na dlhé roky. A aj tak to
nevyrieši problém centra, pretože každý ide rád
za zábavou do centier a nie na periférie. Toto je
aj v mojom prípade. Doviesť sa až pred dvere.
Ďalšou časťou, čo sa jej vyhadzuje na oči, je jej
plat. Každý, kto pracuje, tak si zaslúži výplatu.
O tom dúfam nikto nepochybuje. Aká je jej výška, záleží od pozície, na ktorej pracuje. Nikto ne-
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bude pracovať zadarmo, aj keď vždy časť platu
z nás, verejných činiteľov, ide mimo rodinu.
Veľa krát sa vozíme na vlastných autách, telefonujeme na súkromných telefónoch, venujeme
sa charite. Udivuje ma, že sa ľudia pozastavujú
nad platom. Nenápadne podsúvajú informáciu o
výške. Výške, ktorá je aj s odvodmi, daňami. Každý jeden človek, ktorý bude zvolený do verejnej funkcie bude mať taký istý plat, ako má teraz
pani primátorka. O odmenách rozhodne vždy
zastupiteľstvo. Hrdiť sa titulom, že idem robiť
funkciu ako charitu, si myslím, neobstojí u žiadneho súdneho človeka. Každý musíme platiť účty
a výkon verejnej funkcie neraz prináša aj zvýšené
výdavky, ktoré idú na úkor rodiny. Či už sú to
peniaze, alebo čas, ktorý človek vo verejnej funkcii venuje druhým. Tu si cením fakt, že Katka si
čas na každého nájde vždy. Vie človeka potešiť,
usmerniť. Všetko nezištne a s úsmevom na tvári. S úsmevom, ktorý u niekoho evokuje zášť - až
hnev, ale u nej je to jej poznávacie znamenie, za
ktorým sa neraz skrýva bolesť a strach. Hlavne
o svojich blízkych. Nechcem tu plakať a vôbec
nechcem umiestňovať pani primátorku do pozície martýrky, ale som rád, že ako moja kolegyňa
a hlavne náš vodca v okrese, dokáže s úsmevom
na tvári odrážať útoky, ktoré sa hlavne v tejto dobe
na ňu sypú a zvláda úlohu manželky a matky bez
zaváhania. Ctím si u nej, že aj napriek tomu, že sa
z každej stránky na ňu valí znôžka neprávd
a podprahových výmyslov, ide ďalej a snaží sa
pomáhať. Chápem, že nič nie je dokonalé. Ani
Katka a ani Ja. Každý máme svojich verných
priateľov a samozrejme aj nepriateľov. Zmyslom
tohto môjho ,,písanička“ je to, že chcem, aby sa
vždy hovorilo pravdivo a používali sa správne
fakty. Faktom je to, že keď Slovenská pošta nebude chcieť v Púchove zriadiť svoju pobočku (a
ona ju nechce), tak ju tam nevybaví žiaden vodca
mesta. Prosto sa pošta tak rozhodla a basta! To
že nám rastú v okolí plechové stánky na balíky
je daň za rozvoj a modernizáciu. Máme ich aj
v obciach. Koľký z nás nepíšeme listy? Koľký
z nás posielame balíky cez alternatívnych dopravcov? Kto telefonuje z búdky pri pošte? Mimochodom aj tú si tam pamätám. Bolo by správne ju tam doplniť? Faktom je to, že plat verejného
funkcionára je daný zákonom a máme ho určený
každý podľa počtu obyvateľov. A určito nikomu
netreba hovoriť, že iný bol 15 rokov späť ako je
teraz. Ja osobne som v roku 1997 tiež zarábal len
3 500 korún. Faktom je aj to, že kde sa vyskytuje
väčšia frekvencia ľudí, môže sa vyskytnúť určitý
hygienický diskomfort. Faktom zostáva aj poznanie, že pokiaľ lekár nechce slúžiť, alebo prosto lekárov nieto, nepostaví nikto ani nemocnicu
a ani pohotovosť. Viem o čom hovorím, pretože
som si ako predstaviteľ hľadaním lekára prešiel.
Dali sme veľa inzerátov a nič. Lekári sú nedostatkový ,,tovar“ Stačí niekedy len sledovať televíziu
a aj priemerne inteligentný človek pochopí, že
to inak nebude. A môže sa ten- ktorý dotyčný
predstaviteľ mesta a obce aj rozkrájať. Áno, na
ľudí to pôsobí ľúbivo a sladko. Ľudia potrebujú
počuť sľuby a nápady, ale zamerajme sa vždy na
to, čo bude po voľbách. Vytriezvenie je kruté, ale
nezvratné. Faktom je aj to, že keď budú financie,
bude sa aj budovať. Myslím, že terajšie vedenie
mesta má projekty na rozvoj. Ale čo keď peniaze prichádzajú neskôr, alebo vôbec. Faktom je,
že terajšie vedenie prinieslo do vládnutia kľud.
Nehovorím, že človek je bezchybný, nehovorím,
že zmeny netreba, ale Katka si zaslúži ísť ďalej,
pretože to naozaj myslí dobre a hlavne myslí aj

srdcom. Viem, že ma teraz budú niektorí odsu
dzovať, ale čo som napísal som napísať musel,
pretože tu neriešim vnútorný chod úradu a ani
nominácie. Na to právo nemám. Riešim ale skutočnosti, o ktorých niečo viem, lebo som neraz bol
ich súčasťou. A preto by som nebol šťastný, keby
sa Katke a Rasťovi krivdilo za niečo, čo nemohli,
alebo nemôžu ovplyvniť. Sú to dobrí ľudia a len
čas ukáže pravdivosť mojich slov. Moc si prajem,
aby som s ňou mohol pokračovať ďalej, pretože
kedykoľvek som ako štatutár obce potreboval
pomoc pre obyvateľov, nikdy mi ju neodmietla.
A myslím si, že toto hovorím aj za niektorých
svojich kolegov. Tak… a teraz si môžete buchnúť
do mňa!

Michal Kočner - konateľ
Púchov servis, s.r.o.

Pri všetkých povinnostiach, ktoré má, je veľmi
disciplinovaná a zanietená neustále sa vzdelávať a odborne rásť. Musím povedať, že od kedy
je na poste primátorky, mesto Púchov rozkvitlo
do krásy. Stačí sa len poobzerať a poprechádzať
mestom. Cením si jej snahu získať financie aj
z externých zdrojov a úprimne ďakujem Katke
a kolegom na MsÚ za úspešné projekty. S Katkou
nás spája večný optimizmus, radosť zo života
a úsmev na tvári.
Som rada, že sa ti úsmev z tváre nevytratil a máš
ho stále rovnaký ako si pamätám od detstva. Katka máš moju plnú podporu a držím Ti palce.

Ivan Kubiš – poslanec mesta Púchov,
kandidát vo volebnom obvode č. 9

Katku Henekovú poznám viac ako 15 rokov,
spoznali sme sa v bývalom zamestnaní. Vždy
bola neuveriteľný dríč, ktorý všetky starosti zvláda s úsmevom. Je vzdelaná, pracovitá, empatická,
spravodlivá, čestná a je dobrý človek. Keď som
videl ako zvládla so svojim tímom posledné štyri
roky vedenia mesta, ktoré boli jemne povedané
neštandardné a extrémne náročné, tak nemám
obavy o jej ďalšie pokračovanie vo vedení mesta.
Pre mňa je jasná voľba na tento post.

Angelika Lazorová – poslankyňa mesta
Púchov, kandidátka vo volebnom
obvode č. 5
S Katkou sa poznám od detstva nakoľko sme
spolu vyrastali v jednej bytovke. Je to osoba mne
veľmi blízka a naše priateľstvo trvá už viac ako
40 rokov. Je to žena na správnom mieste a svoju
rozvahu a pragmatizmus ukázala práve v období
neustálych zmien a nariadení. Priamo za pochodu riešila otázky a veci nepoznané a k plneniu
úloh pristupovala zodpovedne a čestne, majúc na
zreteli osudy aj tých druhých, pretože je empatická. Na Katke si vážim jej húževnatosť, cieľavedomosť, čestnosť a zmysel pre spravodlivosť.

Volám sa Ivan Kubiš a ako poslanec MsZ za
volebný obvod č. 9. verejne vyhlasujem, že podporujem Katarínu Henekovú. Je to osoba plná
pozitívnej energie, ktorej zodpovedný prístup,
odhodlanosť ausilovnosť môže byť inšpiráciou
pre nejedného z nás.
Spoločnými silami sa nám už podarilo úspešne zhmotniť niekoľko chvályhodných zámerov,
pričom mnohé rozpracované projekty zostávajú
otvorenou výzvou, s ktorou sa veľmi radi popasujeme. Za zmienku stojí napr. parkovací dom,
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revitalizácia autobusového nástupišťa, vybudovanie novýchšportových areálov a viacero ďalších zaujímavých nápadov.
Záverom by som dodal, že je to kandidátka
s racionálnymi názormi, a preto verím v úspešnú
realizáciu takýchto prínosných plánov aj v budúcnosti.

Vladimír Taraba – prezident Združenia
podnikateľov regiónu Púchov a člen
Ekonomickej komisie pri MsZ Púchov,
kandidát na poslanca TSK

Irena Kováčiková – poslankyňa mesta
Púchov, kandidátka vo volebnom
obvode č. 3
Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva sa
stretávam pri výkone svojej funkcie s terajšou primátorkou mesta Púchov Katarínou Henekovou
nepretržite. Stretávame sa na úrade, v parku, na
pešej zóne, na jarmoku, na výstave, na koncerte,
v materskej škole, v základnej škole, v ZUŠ,
v CVČ Včielka, v športovom areáli…
Od začiatku sme našli spoločnú reč pri vykonávaní obradov a slávnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a duchovného života mesta . Aj jej aktívnym prístupom bol tento
rok Zbor pre občianske záležitosti mesta Púchov
ocenený za dlhoročnú prácu „Zlatým srdcom“,
ktoré udeľuje Ústredná rada ZPOZ Človek – človeku v Banskej Bystrici.
So záujmom sa stretáva s členmi Senior klubu
, neziskových a spoločenských organizácií, na
akciách, ktoré organizujú pre svojich členov, so
seniormi na akcií Čaj pre seniorov. Sú to aj mládežnícke organizácie, Mládežnícky parlament.
Prejavuje nimi veľkú pozornosť a starostlivosť
o občana .
Široké spektrum činnosti pre našich občanov,
ktoré tu nemôžem ani spomenúť z dôvodu rozsiahleho výpočtu, realizujeme s ňou spoločne
ako tím, lebo nám záleží na výsledku.

Združenie podnikateľov regiónu Púchov, dlhodobo spolupracuje s Mestským úradom Púchov
a ja osobne som členom Ekonomickej komisie
pri MsZ Púchov. Počas celého funkčného obdobia som mal možnosť v tomto poradnom orgáne
mesta, presadzovať záujmy a potreby podnikateľských subjektov v regióne. Prácu, ktorú som
vykonával bola zmysluplná a obojstranne prospešná.
Pani primátorku Katarínu Henekovú hodnotím, ako veľmi pracovitého človeka, ktorý veľa
úsilia venuje činnostiam, ktoré súvisia s riadením
mesta. Z tohto dôvodu Združenie podnikateľov
regiónu Púchov, t.j. 22 významných podnikateľských subjektov pôsobiacich v regióne Púchov,
i ja osobne bude voliť JUDr. Katarínu Henekovú.

Prezídium Združenia podnikateľov
regiónu Púchov
Na primátorku mesta Púchov podporujeme
pani Henekovú. Pani Heneková za relatívne krátku dobu vedením úradu, zabezpečila v podstate
to, že dlh mesta radikálne klesol na súčasných cca
19 %. Je to skutočne veľký krok. Ďalšia vec je, že
v meste sa pracuje spokojne, kľudne, bez akýchkoľvek emócií a tlakov na urýchlenie a vybavenie
rôznych vecí, za rôzne „všimné“. Toto je fakt, ktorý posledné roky v Púchove úplne vymizol.
Aj mnoho problémov vrátane energetických,
inflačných a ostatných a preto treba mať zdravý
rozum a podporovať predstaviteľov mesta, ktorí
nebudú rozsievať zlobu, nebudú vyhlasovať, že
budú budovať – kradnúť a myslím si, že každý
občan si má právo urobiť svoj názor a radšej voliť zmier, pokoj a normálny život, ako sľubované
populistické klamstvá, cigánstva, ktoré nemajú
žiaden reálny základ niektorých kandidátov na
primátora.

Ivan Štefko – dlhoročný tréner,
manažér a zakladateľ organizovaného
volejbalu v meste Púchov
Úloha zabezpečenia plynulého prechodu
Púchovského športu pod mesto nebola jednoduchá, ale myslím si, že veľmi dobre zvládnutá. Na
tejto prestavbe malo veľký podiel celé vedenie
mesta Púchov. Po dodatočnom zaradení Púchovského volejbalu pod MŠK Púchov, pokračovali
volejbalisti vo veľmi dobrej reprezentácii Púchova nielen na Slovensku ale i v Európe. Tieto úspechy by neboli možné bez mestom vytvorených
kvalitných podmienok pre Púchovský volejbal.
V súčasnosti je Púchovský mládežnícky volejbal
zaradený do absolútnej Slovenskej špičky, čo
dokazuje i zisk množstva majstrovských medailí
z Majstrovstiev Slovenskej republiky. Tieto výborné výsledky by samozrejme neboli možné bez
výdatnej podpory mesta na čele s pani primátorkou Katarínou Henekovou, ktorá trvale vytvárala
a vytvára tieto veľmi dobré podmienky smerujú-

ce k úspešnej reprezentácii nášho mesta. I touto
cestou ďakujeme za rodičov a športovcov za trvalú podporu športu – volejbalu v meste Púchov.
Ďakujem.

Eleonóra Marečková – pedagogička
a recitátorka
Milá Katka,
želám ti anjela, ktorý ťa chytí za ruku, keď sa
budeš báť, aby si sa neutopila vo svojich starostiach, aby sa hnev a zármutok nikdy neobrátili
proti tebe.
Želám ti anjela, ktorý sa ťa vždy uzdravujúco
dotkne, aby ti dodal silu, keď budeš unavená
a sklamaná z ľudí.
Želám ti oči, ktoré by spoznávali a oceňovali
tvoje zázraky sveta.
Želám ti uši, ktoré by začuli aj tiché tóny života
a lásky.
Želám ti srdce, ktoré by sa vždy otvorilo pre
všetkých potrebných.
Želám ti ruky, ktoré by boli štedré ku všetkým,
ktorí sú hladní, smädní a mrznú od zimy alebo
od samoty.
Želám ti nohy, ktoré by ťa viedli a niesli k tým,
ktorí sú sklamaní, ktorých odstrčili, o ktorých sa
nikto nestará. Buď ty pre nich nositeľom radosti.
Želám ti teda dobré oči, dobré uši, dobré nohy
ale predovšetkým a zakaždým úprimný úsmev
a dobré srdce.
Nechaj sa povzbudiť dobrými želaniami od
tých ľudí, ktorí sú na teba hrdí, ktorí ťa majú radi
a ktorí sú vďační za to, že si.
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Emil a Milka Hakáčovci – Púchovčania
S Henekovcami sa poznáme veľa rokov, je nám
známy Katkin morálny a ľudský rozmer. K tomu
je silnou a odolnou osobnosťou.

nepovolenej prevádzky.
Je málo primátorov a starostov, ktorí sú ochotní
postaviť sa na stranu svojich občanov, vypočuť
si ich, otvorene a ústretovo s nimi komunikovať
a konzistentne zotrvať na svojich postojoch bez
ohľadu na tlak ostatných. Vyhraté síce ešte nemáme, ale dúfam, že pretrvávajúcou vzájomnou
spoluprácou sa nám veci podarí dotiahnuť do pozitívneho konca.
Ďakujem veľmi pekne a držím palce!

Marta Galánková – členka ZO
Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých Púchov
Nedávno naša organizácia „zdravotne postihnutých“ poriadala akciu OPEKAČKA, ktorej sa
zúčastnila aj pani primátorka Heneková, keď si
kľudne kľakla k ohnisku a spolu s nami opekala,
uvedomila som si aká je to ľudská a empatická
bytosť, ktorá je vždy ochotná s úsmevom pomáhať aj v súkromných problémoch.
Pani primátorka sa ochotne zúčastňuje takmer
na každej akcii nielen našej organizácie, ale aj
iných organizácii v meste, čo je iste náročné pri jej
funkcii primátorky ale aj manželky a matky, za čo
ju obdivujem a vyslovujem vďaku celej rodine, že
sú jej v tomto podporou a oporou.

Riadi sa heslom – „čo nechceš aby im robili tebe,
nerob ani ty iným”. Z toho vyplýva, že nerobí ataky voči iným.
Preto volíme za primátorku č. 3 – Katarínu Henekovú.

Daniel Koncový – kandidát
na poslanca MsZ Púchov,
volebný obvod č. 7
S pani primátorkou som sa ešte prednedávnom osobne ani pracovne nepoznal. Naše prvé
stretnutie sa uskutočnilo až vtedy, keď sme ako
obyvatelia mestskej časti Horné Kočkovce potrebovali partnera a pomoc pri riešení problémov
s čiernymi stavbami v areáli súkromného podnikateľa, ktorý nás každodenne obťažoval intenzívnym hlukom a zápachom šíriacim sa z jeho

Veľmi si vážim, že sa vo svojej predvolebnej
kampani neznížila k osočovaniu svojich protikandidátov, ale slušne a vecne poukázala na to čo
sa počas jej pôsobenia podarilo vykonať a čo ešte
so svojím kolektívom má v pláne urobiť.
Prajeme jej veľa síl, ÚSPECH a dobré zdravie
i nervy, nech sa jej to podarí!
PS: Verím, že môj názor zdieľa veľa spoluobčanov najmä ktorí nosia jej vyznanie „Púchov je
stále v mojom srdci“.

Vladimír Kuchař – bývalý predseda TK
Púchov a neúnavný a nezastaviteľný
tenisový nadšenec
Rozumní ľudia vytvárajú rozumné riešenia
S Katkou Henekovou som sa prvýkrát stretol
pred viac, ako 15-timi rokmi, ešte v čase, keď pô-

sobila ako právnička spoločnosti Prima Zdroj. Od
prvého momentu vo mne vyvolala pocit dôveryhodného človeka. K nášmu ďalšiemu stretnutiu
došlo v čase, kedy získala dôveru občanov Púchova ako primátorka mesta a ja pre zmenu dôveru
tenisových nadšencov v pozícii predsedu Tenisového klubu Púchov. Mal som jasnú víziu: dostať
areál za kúpaliskom na takú úroveň, za ktorú by
sa mesto nemuselo hanbiť pred návštevníkmi
turnajov z rôznych končín Slovenska a predovšetkým pomôcť klubu vybudovať zázemie, kde
by deti, ich rodičia, dospelí aj seniori mali dôstojné podmienky pre tenisový šport. V areáli nebola
dostupná pitná voda, toalety a sprcha bola spoločná v kontajneri pre dievčatá, chlapcov, ženy aj
mužov v stiesnených priestoroch, bez možnosti
zachovania elementárneho stupňa súkromia.
Som rád za všetkých súčasných aj budúcich tenistov Púchova, že zhoda okolností nás spojila
v projekte, ktorý je ukážkovým vzorom spolupráce občianskeho združenia a mesta; nielen, že
sme spojili finančné prostriedky klubu a mesta, no predovšetkým sme spolu so zástupcami
MŠK Púchov a vedenia mesta vrátane poslancov
a s významnou podporou našej primátorky našli spôsob, ako zrealizovať projekt, ktorý slúži
a bude dlhé roky slúžiť všetkým, ktorí milujú tento šport. Tenisový klub Púchov čaká dlhá cesta vo
výchove talentov, tenis je mimoriadne náročný
šport na zvládnutie techniky, no už teraz vidím,
už len ako bežný člen klubu, že sa tenisu za kúpaliskom, vďaka obetavosti trénerov a funkcionárov, práca darí. V súčasnej dobe pôsobí v klube
viac, ako 40 detí a 30 dospelých členov. Som si
istý, že súčasný stav je aj výsledok práce Katky
Henekovej v roli primátorky mesta. Zakaždým,
keď na kurty zavítam, vidím rozjarené tváre našich najmladších. A za to patrí moja vďaka práve
aj Katke Henekovej. S našou primátorkou ma
okrem tohto spoločného projektu spája aj zdieľanie rovnakých hodnôt:
* poctivosť
* pracovitosť
* zodpovednosť
* faire play
a to, že rieši problémy, a nie svojich oponentov.
Ja mám vo svojej voľbe jasno, nielen rozumom,
ale aj srdcom nemám lepšieho kandidáta na post
primátora mesta Púchova.
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Peter Bílik – poslanec za mesto Púchov,
kandidát vo volebnom obvode č. 5,
kandidát na poslanca TSK
Takto to vnímam a cítim .
Prečo podporujem za primátora mesta Púchov
Katku Henekovú?

často v politike u ľudí chýbajú a niekto ich ani
vlastne vôbec nemá po celý život, tak u nej si ich
nesmierne vážim. Obdivujem aj to, že aj napriek
tak zodpovednej funkcii, ktorú zastáva, to zvláda
s neskutočnou rozvahou a nadhľadom.
Popravde, keby som ja v určitých situáciách v jej
koži, tak to si radšej ani nechcem predstaviť ako
by som reagovala….
Takže môj hlas si určite opätovne získala a budem JEJ pevne a úprimne držať palce, aby uspela
aj v tohtoročných komunálnych voľbách na post
primátora mesta Púchov.

Marek Šimáček - manažér futbalu
MŠK Púchov
Futbal v meste Púchov si prešiel viacerými obdobiami. Zažil „zlaté časy“, ale aj strmé pády. Po
prechode a transformácii púchovského futbalu
pod MŠK Púchov sa proces rozvoja futbalového
klubu stabilizoval a neustále napreduje. Výrazne
sa rozrástla mládežnícka základňa a naše mužstvá patria medzi špičku v rámci slovenského
futbalu. Som veľmi rád, že mesto Púchov je pozitívnym príkladom podpory športu na Slovensku.
Vedenie mesta Púchov na čele s pani primátorkou Katarínou Henekovou je garanciou vytvárania dobrých podmienok a podpory rozvoja futbalu aj do budúcnosti.
Som poslancom MsZ už tretie volebné obdobie,
zažil som tri rôzne osobnosti na čele mesta a ako
každý, aj oni mali svoje svetlé a slabé chvíľky.
Avšak prednosťou a najväčšou výhodou p. Henekovej je hľadať riešenia mimo zdrojov financovania z vlastného vrecka mesta, využívanie
dotácií a peňazí z eurofondov, čoho príkladom
je aj posledný získaný grant na vytvorenie jaslí,
alebo iné projekty, mnohé už zrealizované, prípadne rozpracované. A v neposlednom rade aj
z ľudského hľadiska považujem súčasnú primátorku za čestného, dobrosrdečného človeka so silným empatickým cítením a snahou vždy pomôcť
a hľadať riešenia na každý problém.

Eka Kasenčáková – Púchovčanka
a kamarátka
Prečo som sa ja ako bežná občanka rozhodla verejne podporiť Katarínu Henekovú?
Pre mňa osobne to je veľmi jednoduché, že PREČO. Z osobných a pracovných stretnutí som sa
len utvrdila, že terajšia pani primátorka má všetky pre mňa dôležité hodnoty a vlastnosti človeka
(ľudskosť, poctivosť, slušnosť, úprimnosť, dobrosrdečnosť a je ich oveľa viac), ktoré bohužiaľ

Gabriel Repatý – prokurista spoločnosti
Mestský bytový podnik
Na bytovom podniku v Púchove pracujem už
viac ako 20 rokov. S pani primátorkou JUDr. Katarínou Henekovou som sa pracovne prvýkrát
stretol tesne po jej zvolení do funkcie. Od nástupu do funkcie sa pani primátorka intenzívne zaujímala o činnosti, stratégiu a riadenie spoločnosti
MsBP. Po štyroch rokoch spolupráce môžem
povedať, že ide o vzdelanú, pracovitú, úprimnú
a slušnú ženu so silným sociálnym cítením. To
sa prejavilo hlavne v momentoch, kedy sme riešili dopad našich aktivít na obyvateľov mesta
a to konkrétne na tie najzraniteľnejšie skupiny.
Do budúcnosti máme v MsBP viacero plánov. Tie
sa nám podarí zrealizovať iba s podporou dobré-

ho vedenia mesta Púchov, ktoré JUDr. Katarína
Heneková určite predstavuje.

Štefan Ondrička konateľ MŠK Púchov, s.r.o.
Konateľom spoločnosti MŠK, s.r.o. som od
roku 2016. V športovom prostredí sa však pohybujem celý život a preto môžem porovnávať
podmienky, aké jednotlivé mesta vytvárajú pre
rozvoj športu. Mesto Púchov patrí k najšportovejším mestám na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že
je to veľká zásluha bývalého primátora Heneka
a samozrejme súčasnej primátorky Katky Henekovej a vedenia mesta. Taká podpora športu,
a to najmä detí a mládeže zo strany mesta ako
je poskytovaná za posledné roky, tu predtým
neexistovala a oproti ostatným porovnateľným
mestám je nadštandardná. Pod MŠK, s.r.o. pat
ria tri najsilnejšie športy v meste, pričom MŠK
zabezpečuje nielen celú prevádzku športovísk
v areály MŠK, ale zastrešuje aj športovú činnosť
futbalového, hokejového a volejbalového klubu.
Bezplatná autobusová doprava na ligové a prípravné zápasy, preprava žiakov zo školy na tréningy pod dozorom trénerov, bezplatná strava na
zápasoch, nízke členské poplatky - to sú len niektoré benefity, ktoré poskytujeme našim deťom
a mládeži. Teším sa, že sa podarilo aktívne zvýšiť
aj podporu sponzorov pre šport, nad ktorým má
záštitu mesto, pretože aj pre externých partnerov
je mesto zárukou, že ich finančné príspevky sa
použijú výhradne na športovú činnosť, teda na
dobrú vec. Chceme v tom pokračovať... Okrem
toho máme smelé, ale reálne plány do budúcna
na rekonštrukciu futbalového štadióna, plavárne
aj letného kúpaliska. Sú to veľké výzvy, na ktoré
je súčasná primátorka pripravená a podporuje ich
a ja pevne verím, že ich aj zrealizuje.
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Ocenenia mesta Púchov (2019 - 2022)
Som hrdá na mesto Púchov, ktoré je
pre mňa najkrajším mestom. Za 4 roky
Púchov obsadil viackrát aj stupne víťazov a získal viacero významných ocenení:
- na veľtrhu cestovného ruchu Slovakregion sme sa umiestnili v prvej trojke súťaže o Najkrajšie mesto,
- počas štvorročnej doby sme každý
rok získali ocenenie ZLATÉ VEDRO za
rýchle a zodpovedné plnenie požiadaviek
obyvateľov, ktoré sa vyhodnocuje v rámci
aplikácie Odkaz pre starostu,
- veľmi dôležitým a pre mesto významným ocenením bol titul ENVIROMESTO
2021, ktoré udeľuje ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia a tiež špeciálne ocenenie
„za osvetu, environmentálnu výchovu
a spoluprácu s občanmi“,
- od Združenia ZPOZ Človek-človeku
v SR mesto nadobudlo v roku 2022 najvyššie ocenenie ZLATÉ SRDCE,
- za perfektnú a profesionálnu organizáciu 13. ročníka Slovenského SUPERPOHÁRA 2019 a aktívnu spoluprácu s dobrovoľným hasičmi sme získali MEDAILU
ZA SPOLUPRÁCU III. STUPŇA,
- jedným z najvýznamnejších ocenení
určite bolo udelenie európskej značky excelentnosti dobrej správy veci verejných
ELoGE Slovensko, v rámci ktorého hodnotenia sa mesto Púchov zaradilo medzi
skvele fungujúcu samosprávu.
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