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 I keď to nie je nikde písomne potvrdené, z rozprávania a spomienok starých skautov, 

Marečka a Rojku, sme zistili, že v Púchove už v roku 1922 pracoval 30 členný oddiel skautov 

pod vedením vodcu Vladimíra Rezka a hlásil sa pod názvom Svaz junákov skautov republiky 

Československej /SJS RČS/ k záverom prvého zjazdu slovenského skautstva v Žiline, ktorý sa 

v tom roku konal. Podobne vzniká v roku 1923 aj 17 členný oddiel v Beluši a v júni 1924 

v Lednických Rovniach a v Pruskom. 

 

      Známym vodcom oddielu púchovských skautov z obdobia konca dvadsiatich rokov 

bol aj Tibor Lowenstein, ktorý redigoval aj niekoľko skautských časopisov, ako napríklad 

„Okresný spravodaj Svazu junákov skautov RČS v Púchove“ a „Vestník skautskej župy 

Považskej“, ktorý sa od 5.apríla 1936 premenoval na „Považské skautské správy“. V januári 

1936 boli púchovské oddiely zjednotené do zboru. Krajinská skautská rada menovala za 

zborového vodcu brata Jaroslava Weisera. 

      Púchovskí skauti sa s hrdosťou hlásia k svojej dlhoročnej histórií a túto si v dňoch 1. – 

6. júna 2022 pripomenuli spomienkovou výstavou „Dobrodružstvo skautingu v Púchove“ – 

100 rokov od vzniku prvého skautského oddielu. Výstava sa konala v priestoroch 

púchovského divadla a stretla sa s obrovským záujmom verejnosti. 1.6., na Deň detí sme 

s vernisážou výstavy spojili aj praktické skautské ukážky a hry pre púchovské deti. Samotnú 

výstavu navštívili okrem širokej verejnosti aj predstavitelia mesta na čele s primátorkou p. 

Henekovou, poslancami a riaditeľom divadla p. Pivkom. 

 Súčasťou výstavy bolo aj premietanie filmov so skautskou tematikou, prezentácia 

našej činnosti, kroniky, fotografie, improvizovaný skautský stanový tábor, skautské časopisy, 

literatúra, skautské rovnošaty, šatky, odznaky a ďalšie skautské materiály, ktoré nám z časti  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



zapožičalo skautské múzeum v Ružomberku a z časti boli zo zbierok a archívov púchovských 

skautských vodcov. 

      V piatok, 3.6. bola výstava vyhradená pre stretnutie skautov, bývalých aj súčasných 

členov oddielov, ako aj hostí z 30. zboru skautov a skautiek z Považskej Bystrice. Pozvánka 

išla aj na ústredie a náčelníctvo SLSK, ale žiaľ pre veľkú zaneprázdnenosť sa ospravedlnili. Na 

tomto stretnutí bola aj slávnostne uvedená do činnosti nová zborová vlajka a obnovené logo 

nášho 6. zboru. Zaznelo mnoho milých slov a spomienok. 

   

 Výstava trvala do pondelka 6.6., kedy ju navštívili žiaci miestnych základných škôl. 

V nedeľu ju poctili milou návštevou členovia bratislavského divadla Astorka Korzo ´90, herci 

Róbert Jakab, Ady Hajdu a Lukáš Latinák. Vyzvedali sa na históriu skautského hnutia, zahrali 

na gitare, podpísali sa do kroniky a svojským humorom spríjemnili nedeľný podvečer na 

výstave a zároveň nás pozvali na večerné divadelné predstavenie ktoré mali v púchovskom 

divadle. 

      Naše jubileum však výstavou neskončilo. Čaká nás letný skautský tábor, kde si 

pripomenieme najkrajšie a najobľúbenejšie táborové hry z minulosti a taktiež sa uskutoční 

slávnostný krst novej zborovej vlajky za prítomnosti miestneho kňaza.                                

        Lady Olave Baden Powell raz povedala že „minulosti sa pokloňme a budúcnosti 

tlieskajme“. Týmto výrokom sa riadime aj v našom 6. zbore skautov a skautiek Púchov – uctili 

sme si minulosť, ale život ide ďalej. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


