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Mesto Púchov v spolupráci s rímskokatolíckym Mesto Púchov v spolupráci s rímskokatolíckym 
farským úradom a evanjelickým farským úradom farským úradom a evanjelickým farským úradom 
a.v. zorganizovalo spomienkovú slávnosť „Svia-a.v. zorganizovalo spomienkovú slávnosť „Svia-
tok všetkých svätých“ a „Pamiatka zosnulých“, tok všetkých svätých“ a „Pamiatka zosnulých“, 
ktorá sa uskutočnila v pondelok 1. novembra ktorá sa uskutočnila v pondelok 1. novembra 
2021 na Mestskom cintoríne v Púchove.2021 na Mestskom cintoríne v Púchove.

K prítomným občanom sa prihovorili RKC farár a K prítomným občanom sa prihovorili RKC farár a 
dekan Stanislav Stolárik, zborový farár ECAV Dušan dekan Stanislav Stolárik, zborový farár ECAV Dušan 
Cina a primátorka mesta Katarína Heneková. Prináša-Cina a primátorka mesta Katarína Heneková. Prináša-
me ich príhovory v plnom znení.me ich príhovory v plnom znení.

Dekan RKC Stanislav Stolárik vo svojom zamys-Dekan RKC Stanislav Stolárik vo svojom zamys-
lení „Prísľub za hranice času a priestoru“ uviedol:lení „Prísľub za hranice času a priestoru“ uviedol:

Prisľúbiť niečo niekomu, znamená vyvolať silnú dô-Prisľúbiť niečo niekomu, znamená vyvolať silnú dô-
veru v nás, ak niekomu prísľub dávame. Dôkaz toho, veru v nás, ak niekomu prísľub dávame. Dôkaz toho, 
že si závažnosť prísľubu uvedomujeme, spočíva  že si závažnosť prísľubu uvedomujeme, spočíva  
i v tom, že niekedy, keď nás niekto o niečo žiada, i v tom, že niekedy, keď nás niekto o niečo žiada, 
povieme radšej: „No nič nesľubujem, ale pokúsim sa  povieme radšej: „No nič nesľubujem, ale pokúsim sa  
o to.“o to.“

Predmetom dnešného uvažovania nad prísľubom Predmetom dnešného uvažovania nad prísľubom 
je večný život. Sväté Písmo opisuje večný život len je večný život. Sväté Písmo opisuje večný život len 
v niekoľkých textoch, ale všetky sú plné zasľúbenia. v niekoľkých textoch, ale všetky sú plné zasľúbenia. 
I v evanjeliu sa môžete dočítať: I v evanjeliu sa môžete dočítať: „Nech sa vaše srd-„Nech sa vaše srd-
ce nechveje úzkosťou. Veríte v Boha, verte aj vo mňa.  ce nechveje úzkosťou. Veríte v Boha, verte aj vo mňa.  
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Ja som Cesta, V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Ja som Cesta, 
Pravda a Život.“Pravda a Život.“

Ježiš hovorí, že on je cesta, pravda i život. Ako Cesta Ježiš hovorí, že on je cesta, pravda i život. Ako Cesta 
je spôsobom, možnosťou prísť k Bohu. Ako Pravda je spôsobom, možnosťou prísť k Bohu. Ako Pravda 
vyjadruje stelesnenie všetkých Božích prísľubov. Ako vyjadruje stelesnenie všetkých Božích prísľubov. Ako 
Život je bytosťou, ktorá umožňuje nájsť pravosť živo-Život je bytosťou, ktorá umožňuje nájsť pravosť živo-
ta a jeho zmysel a to aj v nepriaznivých okolnostiach. ta a jeho zmysel a to aj v nepriaznivých okolnostiach. 

Život dnešného človeka je však v mnohom po-Život dnešného človeka je však v mnohom po-
značený skepsou voči akýmkoľvek prísľubom. Nie značený skepsou voči akýmkoľvek prísľubom. Nie 
je možno problém prijať realitu večného života ako je možno problém prijať realitu večného života ako 
niečoho budúceho, vzdialeného od terajška, ale ako niečoho budúceho, vzdialeného od terajška, ale ako 
môže viera vo večnosť napomôcť dnešnému človeku môže viera vo večnosť napomôcť dnešnému človeku 
nájsť rovnováhu v terajšom živote? nájsť rovnováhu v terajšom živote? 

Zaiste, nie je ľahké to pochopiť, ako to vlastne vo Zaiste, nie je ľahké to pochopiť, ako to vlastne vo 
večnosti funguje. Podľa učenia Učiteľského úradu večnosti funguje. Podľa učenia Učiteľského úradu 
Cirkvi, život človeka je možno chápať v troch fázach. Cirkvi, život človeka je možno chápať v troch fázach. 
1. fáza začína okamihom nášho počatia, pokračuje 1. fáza začína okamihom nášho počatia, pokračuje 
narodením až do oddelenia našej duše od tela, teda narodením až do oddelenia našej duše od tela, teda 
fyzickú smrť. Potom nasleduje čisto duchovná fáza, fyzickú smrť. Potom nasleduje čisto duchovná fáza, 
kde človek žije ako duša bez tela, avšak nie ako si kde človek žije ako duša bez tela, avšak nie ako si 
mnohí myslia, oddelená od tohto sveta. Náš svet so mnohí myslia, oddelená od tohto sveta. Náš svet so 
svetom zosnulých sa i naďalej prelína, oni do nášho svetom zosnulých sa i naďalej prelína, oni do nášho 
života nevstupujú, pretože nás nesmú ovplyvňovať, života nevstupujú, pretože nás nesmú ovplyvňovať, 

ale môžu nám pomáhať a my samozrejme im. A to je ale môžu nám pomáhať a my samozrejme im. A to je 
samozrejme jadro našej úvahy. Ako môžu naše mod-samozrejme jadro našej úvahy. Ako môžu naše mod-
litby pomôcť zosnulým? Aby sme dokázali vnímať litby pomôcť zosnulým? Aby sme dokázali vnímať 
zmysel tejto činnosti, musíme si najskôr uvedomiť, čo zmysel tejto činnosti, musíme si najskôr uvedomiť, čo 
to očistec je. Svätá Terézia z Lisieux píše: „to očistec je. Svätá Terézia z Lisieux píše: „V očistci sa V očistci sa 
človek oslobodzuje zo svojej uzavretosti do seba, ktorá človek oslobodzuje zo svojej uzavretosti do seba, ktorá 
mu bráni naplno sa otvoriť dialógu lásky s Bohom. Av-mu bráni naplno sa otvoriť dialógu lásky s Bohom. Av-
šak pre toho, kto miluje, neexistuje očistec.“šak pre toho, kto miluje, neexistuje očistec.“

Môžeme teda povedať, že naše modlitby a získava-Môžeme teda povedať, že naše modlitby a získava-
nie odpustkov pre zosnulých je akoby neustálym vy-nie odpustkov pre zosnulých je akoby neustálym vy-
sielaním dávok lásky, akú sme schopní v našom srdci sielaním dávok lásky, akú sme schopní v našom srdci 
objaviť. Preto si to aj od nás vyžaduje prácu na sebe objaviť. Preto si to aj od nás vyžaduje prácu na sebe 
a v momente modlitieb a získaní odpustkov pre nich a v momente modlitieb a získaní odpustkov pre nich 
si intenzívne vzbudzovať tento úmysel Božej lásky. si intenzívne vzbudzovať tento úmysel Božej lásky. 

Bratia a sestry, život po opustení tela človeka, čisto Bratia a sestry, život po opustení tela človeka, čisto 
duchovná fáza, tiež nie je konečnou stanicou. Tretia duchovná fáza, tiež nie je konečnou stanicou. Tretia 
fáza života nastane v momente, druhého, slávneho fáza života nastane v momente, druhého, slávneho 
príchodu Pána Ježiša, na konci všetkých čias. Vtedy príchodu Pána Ježiša, na konci všetkých čias. Vtedy 
duše dostanú nové telá, krásne, večne zdravé a ne-duše dostanú nové telá, krásne, večne zdravé a ne-
smrteľné, podobné tomu, ktoré mal Ježiš po zmŕt-smrteľné, podobné tomu, ktoré mal Ježiš po zmŕt-
vychvstaní. Keby tento moment nastal teraz, my, vychvstaní. Keby tento moment nastal teraz, my, 
ktorí žijeme by sme boli so svojimi terajšími telami ktorí žijeme by sme boli so svojimi terajšími telami 
zmenení do oslávenej podoby tela, čiže naše telo by zmenení do oslávenej podoby tela, čiže naše telo by 
sa kvalitatívne zmenilo na také, aké mal Ježiš. Táto sa kvalitatívne zmenilo na také, aké mal Ježiš. Táto 
zmena by bola potrebná kvôli tomu, aby sme boli zmena by bola potrebná kvôli tomu, aby sme boli 
schopní žiť v novom svete. Sú to skutočne krásne prí-schopní žiť v novom svete. Sú to skutočne krásne prí-
sľuby. Čo nám teda ostáva pre náš život teraz? Viera sľuby. Čo nám teda ostáva pre náš život teraz? Viera 
spojená s nádejou, istotou Božej lásky k nám.spojená s nádejou, istotou Božej lásky k nám.

Zborový farár ECAV Dušan Cina uviedol svoju Zborový farár ECAV Dušan Cina uviedol svoju 
sviatočnú úvahu citátom Evanjelia podľa Jána sviatočnú úvahu citátom Evanjelia podľa Jána 
(14, 1–6):(14, 1–6):

„Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a ver-„Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a ver-
te vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; te vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; 
keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem 
vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám 
miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste 
aj vy boli tam, kde som ja? A cestu, kam idem, znáte. aj vy boli tam, kde som ja? A cestu, kam idem, znáte. 
Povedal Mu Tomáš: Nevieme, pane, kam ideš; ako Povedal Mu Tomáš: Nevieme, pane, kam ideš; ako 
by sme teda znali cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta  by sme teda znali cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta  
i pravda i život.“i pravda i život.“

Na miestach odpočinku našich drahých zosnulých Na miestach odpočinku našich drahých zosnulých 
sa po tieto dni odohrávajú najrozličnejšie stretnutia. sa po tieto dni odohrávajú najrozličnejšie stretnutia. 
Stretneme sa tam so svojimi známymi a príbuzný-Stretneme sa tam so svojimi známymi a príbuzný-
mi, niekedy nad tým istým hrobom. Stretneme sa  mi, niekedy nad tým istým hrobom. Stretneme sa  
v duchu so svojimi zomrelými, ktorí tam odpočívajú. v duchu so svojimi zomrelými, ktorí tam odpočívajú. 
Stretneme sa ta m so svojou minulosťou v spomien-Stretneme sa ta m so svojou minulosťou v spomien-

kach na tých, s ktorými sme ju prežili, prežívali. Stret-kach na tých, s ktorými sme ju prežili, prežívali. Stret-
neme sa tam aj so svojou budúcnosťou, lebo niet člo-neme sa tam aj so svojou budúcnosťou, lebo niet člo-
veka, ktorý by sa na tomto mieste ubránil myšlienke veka, ktorý by sa na tomto mieste ubránil myšlienke 
na vlastnú smrť.na vlastnú smrť.

A keď tak prechádzame od hrobu k hrobu, stret-A keď tak prechádzame od hrobu k hrobu, stret-
neme sa tam ešte s NIEKYM. Znak Jeho umučenia neme sa tam ešte s NIEKYM. Znak Jeho umučenia 
je zobrazený takmer na každom hrobe, Jeho slová je zobrazený takmer na každom hrobe, Jeho slová 
v rozličných obmenách čítame na náhrobných ka-v rozličných obmenách čítame na náhrobných ka-
meňoch. Jeho meno môžeme začuť v tichých mod-meňoch. Jeho meno môžeme začuť v tichých mod-
litbách. Skromný a tichý, Boží Syn, je tu stále s nami litbách. Skromný a tichý, Boží Syn, je tu stále s nami 
prítomný. V živote i smrti.  prítomný. V živote i smrti.  

Kresťanská smrť je účasťou na Jeho Kristovej smrti. Kresťanská smrť je účasťou na Jeho Kristovej smrti. 
Tak sme boli pokrstení: že s Kristom žijeme a s Kris-Tak sme boli pokrstení: že s Kristom žijeme a s Kris-
tom umierame, aby sme s Kristom boli oslávení. Áno, tom umierame, aby sme s Kristom boli oslávení. Áno, 
aj kresťan zomiera, ale neprestáva tým jestvovať. aj kresťan zomiera, ale neprestáva tým jestvovať. 
Prestáva žiť časne, aby žil životom večného osláve-Prestáva žiť časne, aby žil životom večného osláve-
nia. Kto žije s Kristom, nič nestráca, naopak, všetko nia. Kto žije s Kristom, nič nestráca, naopak, všetko 
získava. získava. 

Áno, tu sa pred nami otvára veľké tajomstvo života Áno, tu sa pred nami otvára veľké tajomstvo života 
a smrti, nad ktorým nás po tieto dni núti premýšľať a smrti, nad ktorým nás po tieto dni núti premýšľať 
bolestná skutočnosť straty našich blízkych.bolestná skutočnosť straty našich blízkych.

Vzácny evanjelický teológ Dietrich Bonhoeffer pri-Vzácny evanjelický teológ Dietrich Bonhoeffer pri-
rovnal ľudský život k šachovej partii. Človek ju hrá  rovnal ľudský život k šachovej partii. Človek ju hrá  
s Neviditeľným protihráčom. Človek hrá oduševnene, s Neviditeľným protihráčom. Človek hrá oduševnene, 
robí premyslené ťahy a má ešte smelšie plány. A Ten robí premyslené ťahy a má ešte smelšie plány. A Ten 
Oproti hrá celkom jednoducho. Niekedy sa nám zdá, Oproti hrá celkom jednoducho. Niekedy sa nám zdá, 
akoby ho tu ani nebolo, a sme v pokušení zamieňať akoby ho tu ani nebolo, a sme v pokušení zamieňať 
figúrky na druhej strane. Až tu odrazu prichádza nie-figúrky na druhej strane. Až tu odrazu prichádza nie-
koľko nečakaných ťahov a Ten Druhý Oproti nám vy-koľko nečakaných ťahov a Ten Druhý Oproti nám vy-
hráva partiu nášho života. To je skutočné tajomstvo hráva partiu nášho života. To je skutočné tajomstvo 
smrti, že v nej  spoznávame Pána Boha ako víťaza  smrti, že v nej  spoznávame Pána Boha ako víťaza  
a výhercu nášho života. a výhercu nášho života. 

A z toho pre nás plynie niečo závažnejšie, aby sme A z toho pre nás plynie niečo závažnejšie, aby sme 
totiž v rozhodujúcej chvíli podali úprimne ruku Bohu  totiž v rozhodujúcej chvíli podali úprimne ruku Bohu  
a náš život spojili s Ním. Lebo On tú šachovú partiu a náš život spojili s Ním. Lebo On tú šachovú partiu 
vyhrá. Ak aj urobíme nesprávne ťahy, smieme Ho vyhrá. Ak aj urobíme nesprávne ťahy, smieme Ho 
prosiť o odpustenie. A keď na konci partie nášho prosiť o odpustenie. A keď na konci partie nášho 
života urobí Boh niekoľko nepredvídaných ťahov, života urobí Boh niekoľko nepredvídaných ťahov, 
nebudeme sa trápiť nad nedohranou partiou. Ale sa nebudeme sa trápiť nad nedohranou partiou. Ale sa 
budeme tešiť, ako múdro a láskavo ju vedel zavŕšiť  budeme tešiť, ako múdro a láskavo ju vedel zavŕšiť  
a ukončiť. Lebo to bude aj naše víťazstvo.a ukončiť. Lebo to bude aj naše víťazstvo.

„Vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je „Vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je 
smrť vo víťazstve... Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťaz-smrť vo víťazstve... Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťaz-
stvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“stvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1K 15, 54.57) (1K 15, 54.57)

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Primátorka mesta Katarína Heneková svoj prí-Primátorka mesta Katarína Heneková svoj prí-
hovor uviedla citátom Simone de Beauvoir: hovor uviedla citátom Simone de Beauvoir: „Na „Na 
cestách sú chvíle, ktoré sú prísľubmi, a chvíle, ktoré cestách sú chvíle, ktoré sú prísľubmi, a chvíle, ktoré 
sú spomienkami.“ a pokračovala:sú spomienkami.“ a pokračovala:

Stretávame sa tu po dlhšom období, ktoré nebolo Stretávame sa tu po dlhšom období, ktoré nebolo 
jednoduché ani pre jedného z nás, či už v súvislosti jednoduché ani pre jedného z nás, či už v súvislosti 
so zdravotným stavom priamo nás, alebo našich naj-so zdravotným stavom priamo nás, alebo našich naj-
bližších, v problematike šírenia zákerného vírusu, po-bližších, v problematike šírenia zákerného vírusu, po-
stihujúceho nielen tých najzraniteľnejších – chorých stihujúceho nielen tých najzraniteľnejších – chorých 
a starších, ale aj mladých a silných. Stretli sme sa za a starších, ale aj mladých a silných. Stretli sme sa za 
uplynulý čas s odchodmi mnohých blízkych i vzdia-uplynulý čas s odchodmi mnohých blízkych i vzdia-
lených, ktoré nás poznamenali na duši i na srdci, bez lených, ktoré nás poznamenali na duši i na srdci, bez 
ohľadu na to, či súviseli s vírusom, alebo nie, museli ohľadu na to, či súviseli s vírusom, alebo nie, museli 
sme sa zmieriť so stratami, ktoré zaboleli. A bolia do-sme sa zmieriť so stratami, ktoré zaboleli. A bolia do-
teraz, aj za tých, ktorí odišli už dávnejšie a miesto po teraz, aj za tých, ktorí odišli už dávnejšie a miesto po 

nich už nik nenahradí, nezalepí. Len ťažko sa zmieri-nich už nik nenahradí, nezalepí. Len ťažko sa zmieri-
me s tým, že tá či ten, s ktorými sme strávili krátky či me s tým, že tá či ten, s ktorými sme strávili krátky či 
dlhý čas, známy či menej známy, už sa na nás nikdy dlhý čas, známy či menej známy, už sa na nás nikdy 
neusmeje tak ako predtým, nezavolá a nespýta sa, neusmeje tak ako predtým, nezavolá a nespýta sa, 
ako sa máme, nezájdeme s ním von, na prechádzku, ako sa máme, nezájdeme s ním von, na prechádzku, 
už nám nebude mať kto poradiť, keď sa spýtame, už nám nebude mať kto poradiť, keď sa spýtame, 
ako ďalej. Ostanú nám chvíle pre spomienky, ob-ako ďalej. Ostanú nám chvíle pre spomienky, ob-
div, poďakovanie všetkým, s ktorými sme mohli byť  div, poďakovanie všetkým, s ktorými sme mohli byť  
a i keď odišli skôr, ako sme predpokladali, dali nám a i keď odišli skôr, ako sme predpokladali, dali nám 
do života určite mnohé. S nimi odišla radosť, krása, do života určite mnohé. S nimi odišla radosť, krása, 
vtip. Napriek tomu sme boli nútení nájsť energiu, tr-vtip. Napriek tomu sme boli nútení nájsť energiu, tr-
pezlivosť, odvahu, lásku a opätovnú radosť zo všet-pezlivosť, odvahu, lásku a opätovnú radosť zo všet-
kých maličkostí. Nehanbite sa dojímať a rozplakať, je kých maličkostí. Nehanbite sa dojímať a rozplakať, je 
to prirodzené, je to ľudské, nie sme stroje, ktoré sú to prirodzené, je to ľudské, nie sme stroje, ktoré sú 
nútené fungovať bezchybne. nútené fungovať bezchybne. 

Vo chvíľach, kedy zo stromov opadáva jeseňou sfar-Vo chvíľach, kedy zo stromov opadáva jeseňou sfar-
bené lístie, akoby sme i my zo seba zhadzovali po-bené lístie, akoby sme i my zo seba zhadzovali po-
slednú ťarchu - smútok, ktorý nami prevládal, lom-slednú ťarchu - smútok, ktorý nami prevládal, lom-
coval v našom vnútri a snažil sa nás ovládnuť celou coval v našom vnútri a snažil sa nás ovládnuť celou 
svojou podstatou. Nesmieme sa však vzdať, ale veriť, svojou podstatou. Nesmieme sa však vzdať, ale veriť, 
že všetko zlé raz skončí. Vtedy do popredia vystúpia že všetko zlé raz skončí. Vtedy do popredia vystúpia 
tie najkrajšie spomienky v zmysle radosti a poteše-tie najkrajšie spomienky v zmysle radosti a poteše-
nia, už nie zármutku a sĺz. Sme tu dnes preto, aby nia, už nie zármutku a sĺz. Sme tu dnes preto, aby 
sme spomínali na tých, ktorí zostali už len v našich sme spomínali na tých, ktorí zostali už len v našich 
srdciach a zároveň si pripomenuli, že ľudský život je srdciach a zároveň si pripomenuli, že ľudský život je 
krátky a nepoznáme deň, kedy skončí. krátky a nepoznáme deň, kedy skončí. 

Narodenie aj smrť sú proste neuveriteľné zázraky  Narodenie aj smrť sú proste neuveriteľné zázraky  
a oddávna venujeme týmto zázrakom čas aj svo-a oddávna venujeme týmto zázrakom čas aj svo-
ju pozornosť a hoci sú postoje ľudí k týmto témam ju pozornosť a hoci sú postoje ľudí k týmto témam 
rôzne, dávajú nám priestor na premýšľanie. Aj dnes rôzne, dávajú nám priestor na premýšľanie. Aj dnes 
máme možnosť sa na chvíľu zamyslieť nad životom, máme možnosť sa na chvíľu zamyslieť nad životom, 
nad nesmrteľnosťou a nad tým, čo je naozaj v živote nad nesmrteľnosťou a nad tým, čo je naozaj v živote 
dôležité… Ale naozaj dôležité! A to nám dáva nádej dôležité… Ale naozaj dôležité! A to nám dáva nádej 
pokračovať, žiť nielen pre seba, ale aj pre druhých, pokračovať, žiť nielen pre seba, ale aj pre druhých, 
pretože v láske je nesmrteľnosť. Aj Aristoteles pove-pretože v láske je nesmrteľnosť. Aj Aristoteles pove-
dal: dal: „Milovať znamená priať blížnemu to, čo pokladá-„Milovať znamená priať blížnemu to, čo pokladá-
me za dobré z lásky k nemu, a nie k sebe.“me za dobré z lásky k nemu, a nie k sebe.“

Uctime si tak spoločne všetkých, na ktorých Uctime si tak spoločne všetkých, na ktorých 
nám záležalo, ktorí nám chýbajú, dnes spoločne tu  nám záležalo, ktorí nám chýbajú, dnes spoločne tu  
a zajtra, pozajtra a popozajtra už vo svojom súkromí, a zajtra, pozajtra a popozajtra už vo svojom súkromí, 
potichu. potichu. 

Tohtoročný Deň pamiatky zosnulých v Púchove Tohtoročný Deň pamiatky zosnulých v Púchove 
bude pre nás i Vás o to výnimočnejší, pretože pristú-bude pre nás i Vás o to výnimočnejší, pretože pristú-
pime spoločne s pánmi farármi ešte k jednému mi-pime spoločne s pánmi farármi ešte k jednému mi-
lému aktu – posväteniu nového kríža na hrobe (vdp. lému aktu – posväteniu nového kríža na hrobe (vdp. 
kanonika) pána Viktora Kállaya – a Vy môžete v tichu kanonika) pána Viktora Kállaya – a Vy môžete v tichu 
mestského cintorína, urnového hája, byť pri tom.  mestského cintorína, urnového hája, byť pri tom.  
O chvíľu pokryjú miesta odpočinku našich blízkych O chvíľu pokryjú miesta odpočinku našich blízkych 
a známych biele periny, neskôr sa tu rozozvučí spev a známych biele periny, neskôr sa tu rozozvučí spev 
vtáctva, priestor pohladia slnečné lúče, znova sa sfar-vtáctva, priestor pohladia slnečné lúče, znova sa sfar-
bia listy na stromoch a opäť príde rad na stretnutie  bia listy na stromoch a opäť príde rad na stretnutie  
s Vami a spomienky na všetkých, ktorých si nesieme s Vami a spomienky na všetkých, ktorých si nesieme 
v srdci. Česť ich pamiatke! v srdci. Česť ich pamiatke! 

V Zlíne sa konalo stretnutie o problémoch verejnej 
dopravy medzi Púchovom a Horným Lidčom

Dňa 27.10.2021 sa konalo v sídle Krajského úra-Dňa 27.10.2021 sa konalo v sídle Krajského úra-
du Zlínskeho kraja za účasti námestníka hejtma-du Zlínskeho kraja za účasti námestníka hejtma-
na Radka Doležela a jeho tímu stretnutie, ktorého na Radka Doležela a jeho tímu stretnutie, ktorého 
cieľom bolo obnoviť rokovania k vyriešeniu ve-cieľom bolo obnoviť rokovania k vyriešeniu ve-
rejnej dopravnej situácie na cezhraničnom úseku rejnej dopravnej situácie na cezhraničnom úseku 
Púchov – Horní Lideč. Púchov – Horní Lideč. 

Stretnutie sa konalo na podnet primátorky mesta Stretnutie sa konalo na podnet primátorky mesta 
Kataríny Henekovej a zúčastnili sa ho aj starosta Lysej Kataríny Henekovej a zúčastnili sa ho aj starosta Lysej 
pod Makytou Michal Ondrička, starosta obce Lúky pod Makytou Michal Ondrička, starosta obce Lúky 
Ján Behro, Rastislav Henek, poslanec TSK a starosta Ján Behro, Rastislav Henek, poslanec TSK a starosta 
obce Střelná Petr Kráčmar.obce Střelná Petr Kráčmar.

Primátorka mesta k tejto téme uviedla: „Som veľ-Primátorka mesta k tejto téme uviedla: „Som veľ-
mi rada, že námestník hejtmana Radek Doležel sa mi rada, že námestník hejtmana Radek Doležel sa 
stotožnil s mojou požiadavkou vrátiť sa k riešeniu stotožnil s mojou požiadavkou vrátiť sa k riešeniu 
zúfalej dopravnej situácie na pohraničí a zorganizo-zúfalej dopravnej situácie na pohraničí a zorganizo-
val stretnutie, na ktorom sme predniesli sumarizáciu val stretnutie, na ktorom sme predniesli sumarizáciu 
súčasného stavu a vysvetlili naliehavý záujem obcí  súčasného stavu a vysvetlili naliehavý záujem obcí  
z Púchovskej doliny zabezpečiť verejnú dopravu, kto-z Púchovskej doliny zabezpečiť verejnú dopravu, kto-
rá by umožnila obyvateľom prihraničných obcí do-rá by umožnila obyvateľom prihraničných obcí do-
praviť sa predovšetkým železničnou dopravou nie-praviť sa predovšetkým železničnou dopravou nie-
len do najbližších obcí v Českej republike Střelnej, či len do najbližších obcí v Českej republike Střelnej, či 
Horného Lidča. Množstvo obyvateľov zostalo už dva Horného Lidča. Množstvo obyvateľov zostalo už dva 
roky bez možnosti dopraviť sa verejnou dopravou za roky bez možnosti dopraviť sa verejnou dopravou za 
svojimi rodinami, k lekárovi, za prácou či do škôl, čo svojimi rodinami, k lekárovi, za prácou či do škôl, čo 
považujeme v súčasnom období za neúnosné. Sta-považujeme v súčasnom období za neúnosné. Sta-
noviská z Ministerstva dopravy a výstavby SR neboli noviská z Ministerstva dopravy a výstavby SR neboli 
pre nás optimistické, a tak sme uvítali úprimnú snahu pre nás optimistické, a tak sme uvítali úprimnú snahu 

zo strany predstaviteľov zo strany predstaviteľov 
Zlínskeho kraja túto Zlínskeho kraja túto 
problematiku riešiť.  problematiku riešiť.  
O spoločnom postupe O spoločnom postupe 
bude námestník hej-bude námestník hej-
tmana Radek Doležel tmana Radek Doležel 
rokovať s predsedom rokovať s predsedom 
TSK Jaroslavom Baškom TSK Jaroslavom Baškom 
a dotknutými obcami a dotknutými obcami 
v SR i ČR a následne na v SR i ČR a následne na 
MDaV SR. Ďakujem za MDaV SR. Ďakujem za 
ústretové konanie zo ústretové konanie zo 
strany Zlínskeho kraja strany Zlínskeho kraja 
a verím, že spoločným a verím, že spoločným 
postupom aj s Trenčian-postupom aj s Trenčian-
skym samosprávnym skym samosprávnym 
krajom sa podarí verej-krajom sa podarí verej-
nú dopravu na úseku nú dopravu na úseku 
Púchov – Horní Lideč Púchov – Horní Lideč 
obnoviť.“obnoviť.“

Námestník hejtmana Námestník hejtmana 
Zlínskeho kraja Radek Doležel v tlačovej správe uvie-Zlínskeho kraja Radek Doležel v tlačovej správe uvie-
dol: „Ujistil jsem paní primátorku, že tento problém dol: „Ujistil jsem paní primátorku, že tento problém 
vnímáme a chceme jej pomoci řešit. Vstoupíme pro-vnímáme a chceme jej pomoci řešit. Vstoupíme pro-
to do jednání s Trenčínským krajem a budeme chtít to do jednání s Trenčínským krajem a budeme chtít 
vyjádřit společný zájem obou krajů na zlepšení této vyjádřit společný zájem obou krajů na zlepšení této 
nevyhovující situace a hledat ve spolupráci s obcemi, nevyhovující situace a hledat ve spolupráci s obcemi, 

kterých se to nejvíce týká, společné cesty, jak toho kterých se to nejvíce týká, společné cesty, jak toho 
dosáhnout. Zatímco autobusové spoje má na sloven-dosáhnout. Zatímco autobusové spoje má na sloven-
ské straně na starost přímo Trenčanský kraj, proble-ské straně na starost přímo Trenčanský kraj, proble-
matiku železničního spojení bude potřeba projednat matiku železničního spojení bude potřeba projednat 
se slovenským Ministerstvem dopravy, které vlakové se slovenským Ministerstvem dopravy, které vlakové 
spoje objednává.“spoje objednává.“

MsÚ PúchovMsÚ Púchov
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Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre 
rómske komunity požiadal o predĺže-
nie národného projektu COVID MRK, 
ktorý sa spustil pred rokom - v októbri 
2020. Vďaka tomu môžu terénni asis-
tenti COVID-19 pôsobiť v zapojených 
obciach a mestách po Slovensku až do 
31.1.2022.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre 
rómske komunity eviduje postupný 
nárast počtu zaočkovaných obyva-
teľov marginalizovaných rómskych 
komunít (ďalej MRK), zároveň vníma aj 
zhoršujúcu sa epidemiologickú situá-
ciu a neprestáva s intenzívnou prácou 
a šírením osvety v týchto lokalitách.

Aj z tohto dôvodu požiadali z úradu 
o predĺženie národného projektu CO-
VID MRK, ktorý spustili pred rokom 
- v októbri 2020. Vďaka tomu môže 
pomáhajúca profesia terénny asistent 
COVID pôsobiť v zapojených obciach 
až do 31.1.2022.

Mesto Púchov sa zapojilo do pro-
jektu v januári tohto roka na riešenie 
mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú 
ad-hoc v súvislosti so šírením ochore-
nia COVID-19 v rómskych komunitách 
na území mesta. Hlavnou aktivitou 
projektu je systematická podpora oby-
vateľov MRK prostredníctvom terénnej 
asistentky, ktorá bola prijatá na tento 

projekt. Tá cielene pôsobí priamo v do-
tknutej komunite, čím sa zabezpečuje 
adresné a cielené poskytnutie viac 
zložkovej podpory prostredníctvom 
NP COVID MRK.

Hlavnou myšlienkou a cieľom zapo-
jenia sa do projektu v meste bolo zlep-
šenie prístupu k zdravotnej starost-
livosti a verejnému zdraviu, vrátane 
preventívnej zdravotnej starostlivosti 
a zdravotníckej osvety v súvislosti  
s ochodením COVID-19, monitoro-
vanie stavu rizika, možnosti nákazy  
a vývinu ochorenia COVID-19 pria-
mo v dotknutých komunitách MRK  
a cielene pôsobiť v sociálnej interven-
cii voči obyvateľom a príslušníkom 
MRK v dotknutých oblastiach aj ma-
teriálnou, potravinovou, hygienickou, 
technickou a komunikačnou podpo-
rou v krízovom čase zabezpečením mi-
moriadnych opatrení vlády SR na za-
medzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Čo sa v projekte rieši a aké sú kľúčové 
oblasti terénnej asistentky COVID:

• zbiera a analyzuje údaje z terénu 
potrebné pre zabezpečenie nevyhnut-
ných dodávok potravy a vody pre oby-
vateľov MRK,

• zabezpečuje logistiku, uskladnenie 
a prípravu „balíčkov“ hygienickej po-
moci priamo do lokalít,

• zbiera a analyzuje údaje z terénu 
potrebné pre zabezpečenie nevyhnut-
ných dodávok hygienických pomôcok 
a sanitácie pre obyvateľov MRK,

• zabezpečuje prístup k vode na 
hygienické účely, možnosti prania, 
umývania a osobnej hygieny a prístup  
k toaletám,

• zabezpečuje dodržiavanie všetkých 
štandardov a postupov poskytnutia 
základného hygienického štandardu,

• zbiera a analyzuje údaje z terénu 
potrebné pre zabezpečenie nevyhnut-
ných dodávok liekov, zdravotníckych 
pomôcok pre obyvateľov MRK, vedie 
evidenciu potreby zabezpečenia zdra-
votnej starostlivosti,

• zabezpečuje, aby obyvatelia MRK 
mali istý prístup k nevyhnutnej zdra-

votnej starostlivosti, liekom, očkova-
niam a zdravotníckym pomôckam pre 
chronicky chorých alebo pre akútne 
chorých,

• zabezpečuje zber a spracovanie 
informácií zo štátnych, verejných  
a krízových orgánov, ktoré sú potreb-
né pre obyvateľov MRK, pre pracovní-
kov pomáhajúcich profesií a pre všet-
kých, ktorí pôsobia priamo v teréne  
a distribuuje ich v prijateľnej (nebyro-
kratickej, komunikačne blízkej) forme,

• deklaruje a prezentuje fakty o ocho-
rení COVID-19, prenosnosti, rizikách  
a rizikových skupinách a dôležitosti 
dodržiavania preventívnych opatrení.

Oddelenie organizačné 
a vnútornej správy MsÚ Púchov

Národný projekt COVID MRK pokračuje do januára 2022

Trh práce v roku 2020 bol poznačený 
pandémiou, ktorá spôsobila prudký 
nárast nezamestnanosti ako aj hro-
madné prepúšťanie. V roku 2021 sa 
situácia upokojila a dosiahla priaznivý 
vývoj. Trh práce začal ožívať v priebehu 
mesiaca máj. 

V tomto mesiaci bol prvýkrát za-
znamenaný najvyšší rast voľných 
pracovných miest od začiatku roku 
2021 (oproti mesiacu apríl o 4 411 
pracovných miest viac). Trend po-
klesu nezamestnanosti pokračuje už  
5. mesiac za sebou - na konci mesiaca 
september  bola miera evidovanej ne-
zamestnanosti 7,09 %, čo je najnižšia 
hodnota za posledných 11 mesiacov. 
Ďalším pozitívnym trendom je pokles 
hromadných prepúšťaní oproti r. 2020 
(počet hlásení klesol o 35). Minister 
práce pripisuje tieto pozitívne výsled-
ky efektívnym opatreniam a adresnej 
štátnej pomoci, ktorá bola vyplatená 
zamestnancom aj zamestnávateľom 

(viac ako 2 miliardy eur).
Priaznivý vývoj trhu práce sa odrazil 

aj na počte občanov, ktorí sú odkáza-
ní na pomoc v hmotnej núdzi. V júli 
poklesol ich počet oproti mesiacu jún 
o 1,1 tisíc (v medziročnom porovnaní 
pokles o 7,8 tisíc). Tento stav pociťuje aj 
Mesto Púchov znížením počtu aktivač-
ných pracovníkov. V minulosti tvorila 
väčšina aktivačných pracovníkov po-
berateľov dávky v hmotnej núdzi, ktorí 
- ak o ňu nechceli prísť - mali povinnosť 
si ju odpracovať v rozsahu 32 hodín 
mesačne. Okrem toho sa im ponúka 
možnosť k dávke získať ešte aktivač-
ný príspevok, a to na základe Dohody  
o menších obecných službách, pričom 
mesačný rozsah odpracovaných hodín 
je 64. Aj napriek tomu, že úrad práce 
eviduje v Púchove veľký počet takých-
to poberateľov dávky v hmotnej núdzi, 
záujem o aktivačné práce klesá. 

Pre porovnanie v susediacom meste 
Považská Bystrica majú lepšiu situáciu, 

kde pracuje pod mestom oveľa viac 
aktivačných pracovníkov a na nedo-
statok sa tam sťažovať nemôžu. Okrem 
menších obecných služieb pracujú na 
Meste Púchov aj aktivační pracovníci  
v rámci projektov zameraných  na zne-
výhodnených uchádzačov, t. j. dlho-
dobo nezamestnaných, starších ako 
50 rokov alebo s len základným vzde-
laním. Momentálne je Mesto Púchov 
zapojené do projektu s názvom akti-
vačné práce formou dobrovoľníckej 
služby, ktorý je zároveň aj jediný spus-
tený. V rámci neho máme uzatvorené 
tri dohody, na ktorých pracuje 10 akti-
vačných pracovníkov.  

V súčasnosti stále čakáme na vyja-
drenie a pokyny z Ústredia práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Bratislave o ďal-
šom fungovaní projektov. Vzhľadom 
na vývoj trhu práce dúfame, že štát 
zváži aj možnosť vytvorenia nových 
projektov, poprípade úpravu podmie-
nok pri už existujúcich projektoch.

Aktivačné práce sú prínosom ako 
pre jednotlivcov, ktorým zvyšujú prí-
jem a pomáhajú im nadobúdať pra-
covné návyky, tak aj pre samosprávy, 
ktorým poskytujú pracovnú silu navy-
še. Ku koncu mesiaca október eviduje 
Mesto Púchov 22 aktivačných pra-
covníkov. Tento počet však nie je pre 
nás postačujúci. Výrazný nedostatok 
aktivačných pracovníkov pociťujeme 
hlavne na Podniku technických služieb 
mesta, s.r.o., kde sa aktivační pracovní-
ci predovšetkým starajú o čistotu na 

verejných priestranstvách zbieraním 
odpadkov. S blížiacou sa zimou zase 
budú potrební pri odhŕňaní snehu. 
Okrem Podniku technických služieb 
mesta, s.r.o. máme aktivačných pra-
covníkov umiestnených aj v mestských 
škôlkach, v knižnici, Župnom dome,  
v zariadení „Veci za úsmev“ a aj priamo 
na Mestskom úrade v Púchove.

Dopyt po aktivačných pracovníkoch 
zo strany Mesta Púchov, ale aj z oko-
litých obcí, je teda veľký. Ako sa ďalej 
budú vyvíjať aktivačné práce bude zá-
ležať aj od epidemiologickej situácie 
na Slovensku a od konkrétnych roz-
hodnutí vlády.

Mesto Púchov hľadá uchádzačov evi-
dovaných na úrade práce, ktorí by vy-
konávali aktivačnú činnosť pre potreby 
mesta na nasledujúcich pozíciách:

- Materské škôlky v Púchove: uprato-
vacie práce v interiéri a exteriéri, jed-
noduchá úprava zelene.

- Župný dom: upratovacie práce, vý-
pomoc pri organizovaní kultúrnych 
podujatí,

- Mestský úrad Púchov: jednoduché 
administratívne práce, zastupovanie 
informátorky v čase jej neprítomnosti, 
úprava areálu úradu.

- PTSM: zbieranie odpadkov na ve-
rejných priestranstvách, jednoduchá 
úprava zelene.

Bližšie informácie Vám poskytneme 
na Mestskom úrade Púchov.

Oddelenie organizačné 
a vnútornej správy MsÚ Púchov 

Vplyv nezamestnanosti na aktivačnú činnosť v okrese Púchov
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Mestská polícia

Podvodníci využívajú falošnú webovú stránku Podvodníci využívajú falošnú webovú stránku 
veľmi podobnú Slovenskej pošte s cieľom pre-veľmi podobnú Slovenskej pošte s cieľom pre-
svedčiť predávajúceho, že ide o bezpečný spôsob svedčiť predávajúceho, že ide o bezpečný spôsob 
predaja tovaru. Podvodníci oslovujú adresátov na predaja tovaru. Podvodníci oslovujú adresátov na 
stránkach, kde sa ponúka kúpa či predaj rozličné-stránkach, kde sa ponúka kúpa či predaj rozličné-
ho tovaru, a pošta má údajne overiť údaje o pla-ho tovaru, a pošta má údajne overiť údaje o pla-
tobnej karte na zrealizovanie transakcie. Ide však tobnej karte na zrealizovanie transakcie. Ide však 
o  podvod, pretože Slovenská pošta nikdy nepýta o  podvod, pretože Slovenská pošta nikdy nepýta 
peniaze ani nesprostredkúva pripísanie peňazí peniaze ani nesprostredkúva pripísanie peňazí 
na účet prostredníctvom e-mailov. Adresátov ta-na účet prostredníctvom e-mailov. Adresátov ta-
kýchto falošných správ preto vyzýva k ostražitosti, kýchto falošných správ preto vyzýva k ostražitosti, 
aby kontrolovali odosielaciu adresu a na podozri-aby kontrolovali odosielaciu adresu a na podozri-
vé maily nereagovali. Vizuály falošných emailov  vé maily nereagovali. Vizuály falošných emailov  
a SMS správ sú zverejnené aj na webovej stránke a SMS správ sú zverejnené aj na webovej stránke 
Slovenskej pošty. Slovenskej pošty. 

Najnovší typ podvodu funguje takto: podvodník Najnovší typ podvodu funguje takto: podvodník 
na portáloch, ktoré sprostredkúvajú kúpa či pre-na portáloch, ktoré sprostredkúvajú kúpa či pre-
daj tovaru, osloví predávajúceho, že má záujem  daj tovaru, osloví predávajúceho, že má záujem  
o jeho produkt. Najskôr sa tvári ako reálny záu-o jeho produkt. Najskôr sa tvári ako reálny záu-
jemca a následne si vyžiada zaslať tovar poštou jemca a následne si vyžiada zaslať tovar poštou 
s tým, že uhradí kúpnu cenu na účet. Pošle link s tým, že uhradí kúpnu cenu na účet. Pošle link 
na falošnú stránku pošty, ktorá sa podobá ofici-na falošnú stránku pošty, ktorá sa podobá ofici-
álnemu webu pošty, pričom niektoré brandové álnemu webu pošty, pričom niektoré brandové 
prvky chýbajú, sú na nej rôzne gramatické chyby. prvky chýbajú, sú na nej rôzne gramatické chyby. 
Všetky presmerovania na skutočnú stránku pošty Všetky presmerovania na skutočnú stránku pošty 
však fungujú. Ak predávajúci súhlasí s týmto spô-však fungujú. Ak predávajúci súhlasí s týmto spô-

sobom platby, podvodník mu oznámi, že zaplatil sobom platby, podvodník mu oznámi, že zaplatil 
za tovar aj doručenie a pošle ďalší link, ktorý ho za tovar aj doručenie a pošle ďalší link, ktorý ho 
presmeruje na zahraničnú stránku, kde má predá-presmeruje na zahraničnú stránku, kde má predá-
vajúci kliknúť na tlačidlo “Prijať” a následne zadať vajúci kliknúť na tlačidlo “Prijať” a následne zadať 
všetky údaje z platobnej karty. všetky údaje z platobnej karty. 

Slovenská pošta podala orgánom činným  Slovenská pošta podala orgánom činným  
v trestnom konaní trestné oznámenie na nezná-v trestnom konaní trestné oznámenie na nezná-
meho páchateľa a  nabáda občanov k ostražitosti. meho páchateľa a  nabáda občanov k ostražitosti. 
Vyzýva ich dôkladne si preveriť, odkiaľ je email za-Vyzýva ich dôkladne si preveriť, odkiaľ je email za-
slaný. Pochybná adresa phishingových e-mailov slaný. Pochybná adresa phishingových e-mailov 
totiž jasne napovedá, že ide o podvod. V prípade, totiž jasne napovedá, že ide o podvod. V prípade, 
že klienti na tieto podvodné emaily už zareagovali že klienti na tieto podvodné emaily už zareagovali 
a uhradili požadovanú sumu, čím im bola spôso-a uhradili požadovanú sumu, čím im bola spôso-
bená škoda, odporúčame im obrátiť sa na orgány bená škoda, odporúčame im obrátiť sa na orgány 
činné v trestnom konaní. činné v trestnom konaní. 

Slovenská pošta pripomína, že nikdy nežiada Slovenská pošta pripomína, že nikdy nežiada 
úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom 
e-mailov alebo SMS, ani za colné konanie či DPH, e-mailov alebo SMS, ani za colné konanie či DPH, 
ani nesprostredkúva žiadne platby. Klient za zá-ani nesprostredkúva žiadne platby. Klient za zá-
sielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo sielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo 
pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo  pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo  
v BalíkoBOXe. Rovnako je to aj pri platbe colných v BalíkoBOXe. Rovnako je to aj pri platbe colných 
poplatkov a dane z pridanej hodnoty – klient ich poplatkov a dane z pridanej hodnoty – klient ich 
hradí pri prevzatí zásielky.hradí pri prevzatí zásielky.

Slovenská poštaSlovenská pošta

Cez falošnú web stránku pošty 
nabádajú na predaj tovaru

Viac ako tritisíc odberných miest v okresoch Púchov, 
Považská Bystrica, Žilina a Ružomberok čakajú pláno-
vané odstávky elektriny. V okrese Púchov sa to bude 
týkať obcí Zubák, Horná Breznica, Dolná Breznica  
a okrajovo aj v Lednických Rovniach. Stredoslo-
venská distribučná naplánovala odstávku elektriny  
v stredu 3. novembra od 7.30 do 19.30 hod. Dotkne 
sa zhruba 1400 odberných miest. Dôvodom je rekon-
štrukcia vzdušného vedenia vysokého napätia.

Vo všetkých prípadoch sú odstávky elektriny nevy-
hnutné kvôli charakteru plánovaných prác a najmä 
bezpečnosti. Ak to okolnosti dovolia, jednotlivé od-
stávky ukončia aj v kratšom čase. Obyvateľov ener-
getici žiadajú, aby sa na obmedzenia pripravili a boli 
trpezliví. V prípade, že by sa údržbové práce na ener-
getických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by 
to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku.

                        Stredoslovenská distribučná

V stredu budú niektoré obce okresu 
Púchov bez elektrickej energie

Nezmestili sa do kože
Osem telefonických upozornení na proti-

právne konanie na Moravskej ulici prijali na 
oddelenie mestskej polície. Podľa oznámení 
mali dve osoby na Moravskej ulici poškodzo-
vať dopravné značenie a biť sa s okoloidúcimi. 
Hliad ka mestskej polície po príchode na mies-
to zadržala dve osoby. Na ich spacifikovanie 
museli mestskí policajti použiť donucovacie 
prostriedky a spútať ich putami. Jeden zo za-
držaných mal na hlave tržnú ranu. Mestskí 
policajti následne výtržníkov odovzdali hliad-
ke Obvodného oddelenia Policajného zboru  
v Púchove pre podozrenie z trestného činu vý-
tržníctva. 

Alkohol je pre chlapov...
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na Nábreží 
slobody spal na chodníku mladý muž. Hliadka 
po príchode na miesto našla muža z Púchova, 
ktorý  bol evidentne pod vplyvom alkoholu  
a aj pod vplyvom návykových látok. Keďže 
mladík nedokázal komunikovať, privolali mest-
skí policajti zdravotných záchranárov. Lekár 
skonštatoval, že zdravotný stav mladého muža 
si vyžaduje prevoz do nemocnice, následne ho 
odviezli do považskobystrickej nemocnice.  

Zo strechy predajne na balkón...
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná-

menie, podľa ktorého oznamovateľovi niekto 
zo strechy jedného zo supermarketov v Púcho-
ve zašpinil balkónové okno a stenu špinavou 
vodou z kaluže na streche supermarketu.  
Z konkrétneho balkóna bolo vidieť na streche 
ležiacu metlu, ktorú niekto namočil do kaluže 
na streche a oprskal ňou balkón. Hliadka pre-
verila okolie predajne a zistila, že na strechu sa 
dá vyliezť len cez rebrík z areálu cirkevnej ško-
ly, ktorý zrejme nie je dostatočne zabezpečený. 
Na túto skutočnosť bola upozornená zástup-
kyňa vedúcej predajne. Mužovi, ktorému zašpi-
nili balkón hliadka odporučila, aby sa osobne 
kontaktoval s vedúcou predajne a spoločne sa 
pokúsili vyriešiť problém, ktorý vznikol nedo-
statočným zabezpečením rebríka vedúceho 
na strechu predajne a možným prechodom zo 
strechy predajne na balkón bytu. Muža hliadka 
informovala, že zástupca mestskej polície sa  
v nasledujúcich dňoch stretne s vedúcou pre-
dajne za účelom zistenia možného riešenia 
konkrétneho problému.
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Večer púchovských svetlonosov pred Divadlom
Urobte si s deťmi sviatočnú náladu večernou prechádzkou okolo Divadla a po-Urobte si s deťmi sviatočnú náladu večernou prechádzkou okolo Divadla a po-

zrite si výstavu ozdobených tekvíc, ktorú pripravila Púchovská kultúra, s.r.o. v spo-zrite si výstavu ozdobených tekvíc, ktorú pripravila Púchovská kultúra, s.r.o. v spo-
lupráci s púchovskými školami, mládežníckym parlamentom a združeniami se-lupráci s púchovskými školami, mládežníckym parlamentom a združeniami se-

niorov: ANEPS centrum nepočujúcich Púchov, Liga proti reumatizmu Púchov, ZO niorov: ANEPS centrum nepočujúcich Púchov, Liga proti reumatizmu Púchov, ZO 
SZZP Púchov, Jednota dôchodcov Slovenska Púchov, Denné centrum seniorov SZZP Púchov, Jednota dôchodcov Slovenska Púchov, Denné centrum seniorov 
mesta Púchov. Výstava potrvá do 7. novembra 2021.          mesta Púchov. Výstava potrvá do 7. novembra 2021.          Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Oslava 100. výročia vzniku slovenskej kinematografie
V divadelnej sále mesta Púchov sa V divadelnej sále mesta Púchov sa 

100. výročie vzniku slovenskej kine-100. výročie vzniku slovenskej kine-
matografie a výročie vzniku Česko-matografie a výročie vzniku Česko-
slovenskej republiky (28.10.1918) slovenskej republiky (28.10.1918) 
pripomenulo slávnostnou projek-pripomenulo slávnostnou projek-
ciou filmu režiséra Karla Plicku „Zem ciou filmu režiséra Karla Plicku „Zem 
spieva“ z roku 1933. spieva“ z roku 1933. 

„Zem spieva“ je prvý slovenský ce-„Zem spieva“ je prvý slovenský ce-
lovečerný zvukový film. Základnú de-lovečerný zvukový film. Základnú de-
jovú osnovu tvorí vidiecky život s prí-jovú osnovu tvorí vidiecky život s prí-

rodným kolobehom od konca zimy až rodným kolobehom od konca zimy až 
do jesene. Film sa natáčal vo viacerých do jesene. Film sa natáčal vo viacerých 
oblastiach Slovenska a vtedajšej Pod-oblastiach Slovenska a vtedajšej Pod-
karpatskej Rusi. Slovenské lokality vo karpatskej Rusi. Slovenské lokality vo 
filme sú hrad Devín, rieka Dunaj, Vyso-filme sú hrad Devín, rieka Dunaj, Vyso-
ké Tatry, považská obec Zliechov (časť ké Tatry, považská obec Zliechov (časť 
Košecké Rovné), Liptovská Lúžna, ho-Košecké Rovné), Liptovská Lúžna, ho-
rehronské obce Heľpa, Polomka a Tel-rehronské obce Heľpa, Polomka a Tel-
gárt, podtatranské obce Štôla a Štrba, gárt, podtatranské obce Štôla a Štrba, 
spišská Levoča, tekovská obec Čajkov spišská Levoča, tekovská obec Čajkov 

a novohradská obec Ábelová.a novohradská obec Ábelová.
Súčasťou podujatia, ktoré sa konalo  Súčasťou podujatia, ktoré sa konalo  

v predvečer štátneho sviatku Dňa vzni-v predvečer štátneho sviatku Dňa vzni-
ku samostatného česko-slovenského ku samostatného česko-slovenského 
štátu, bola úvodná hodinová prednáš-štátu, bola úvodná hodinová prednáš-
ka o dejinách slovenského filmu ve-ka o dejinách slovenského filmu ve-
dúceho katedry filmovej vedy a multi-dúceho katedry filmovej vedy a multi-
médií na Filmovej a televíznej fakulte médií na Filmovej a televíznej fakulte 
VŠMU Bratislava Prof. Václava Maceka, VŠMU Bratislava Prof. Václava Maceka, 
CsC. (1952). Zaujímavosťou a umelec-CsC. (1952). Zaujímavosťou a umelec-

kým prínosom projekcie filmu „Zem kým prínosom projekcie filmu „Zem 
spieva“ bol živý hudobný sprievod, spieva“ bol živý hudobný sprievod, 
ktorý skomponovala zbormajsterka ktorý skomponovala zbormajsterka 
vokálnej skupiny Harmony a učiteľka vokálnej skupiny Harmony a učiteľka 
ZUŠ v Púchove Mária Jašurdová. ZUŠ v Púchove Mária Jašurdová. 

Projekt zorganizovalo OZ Podivný Projekt zorganizovalo OZ Podivný 
barón v spolupráci so Základnou ume-barón v spolupráci so Základnou ume-
leckou školou v Púchove a mestskou leckou školou v Púchove a mestskou 
spoločnosťou Púchovská kultúra, s.r.o. spoločnosťou Púchovská kultúra, s.r.o. 

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel



spravodajstvo / inzerciaspravodajstvo / inzercia88

Vybrali sme sa v nedeľu s manželkou na prechádz-Vybrali sme sa v nedeľu s manželkou na prechádz-
ku do kúpeľov Nimnica.ku do kúpeľov Nimnica.

Pekné počasie predurčovalo ozajstný zážitok. Na Pekné počasie predurčovalo ozajstný zážitok. Na 
konci ulice Novonosická skratkou smer Nosice, cez konci ulice Novonosická skratkou smer Nosice, cez 
nový železničný most sme sa dostali na pravý breh nový železničný most sme sa dostali na pravý breh 
koryta Váhu.koryta Váhu.

Zostali sme prekvapení novou asfaltovou cestičkou Zostali sme prekvapení novou asfaltovou cestičkou 
z Nimnice priamo až do kúpeľov ponad hlavnú cestu. z Nimnice priamo až do kúpeľov ponad hlavnú cestu. 
Jedná sa o týždeň vybudovaný, resp. vyasfaltovaný Jedná sa o týždeň vybudovaný, resp. vyasfaltovaný 
krátky úsek ponad hlavnú cestu ako bezpečné spo-krátky úsek ponad hlavnú cestu ako bezpečné spo-
jenie z už vybudovanej cyklotrasy a železničného jenie z už vybudovanej cyklotrasy a železničného 
mosta do kúpeľov Nimnica, určený pre peších, príp. mosta do kúpeľov Nimnica, určený pre peších, príp. 
cykloturistov.cykloturistov.

Bola to naozaj pekná prechádzka lesným poras-Bola to naozaj pekná prechádzka lesným poras-
tom, okolie rozprávkovo sfarbené jesennými farbami tom, okolie rozprávkovo sfarbené jesennými farbami 
čarovnej prírody. V kúpeľoch sme si dali kávičku a po-čarovnej prírody. V kúpeľoch sme si dali kávičku a po-
sedeli na slniečku na terase pred kúpeľným domom. sedeli na slniečku na terase pred kúpeľným domom. 
Stretli sme veľa známych, prehodili pár slov a každé Stretli sme veľa známych, prehodili pár slov a každé 
stretnutie bolo sprevádzané pozdravom a úsmevom. stretnutie bolo sprevádzané pozdravom a úsmevom. 
Nádherné počasie podporovalo túto činnosť. Stačí Nádherné počasie podporovalo túto činnosť. Stačí 
tak málo a pozdrav aj neznámeho človeka je nielen tak málo a pozdrav aj neznámeho človeka je nielen 
slušnosť, ale aj dar. A úsmev nás nič nestojí a poteší slušnosť, ale aj dar. A úsmev nás nič nestojí a poteší 
každého človeka. Učme my, starší, naše vnúčatá po-každého človeka. Učme my, starší, naše vnúčatá po-
zdraviť každého človeka, zvlášť starších a obdariť ich zdraviť každého človeka, zvlášť starších a obdariť ich 
úsmevom. Nádherné jesenné dni využime na pre-úsmevom. Nádherné jesenné dni využime na pre-
chádzky v okolí nášho mesta.chádzky v okolí nášho mesta.

Máme tu nádherné výhľady, nové stavby, je čo ob-Máme tu nádherné výhľady, nové stavby, je čo ob-
divovať. Holíš, Štepnica, Hradisko sú vrcholy, ktoré sa divovať. Holíš, Štepnica, Hradisko sú vrcholy, ktoré sa 
oplatí navštíviť.oplatí navštíviť.

Ďakujeme tam hore, že sme dnes šťastní tu dole.Ďakujeme tam hore, že sme dnes šťastní tu dole.
Príroda je mocný čarodej smelo sa do nej zaodej.Príroda je mocný čarodej smelo sa do nej zaodej.
A ten úsmev podarujem aj Tebe, nech sme stále A ten úsmev podarujem aj Tebe, nech sme stále 

milí k sebe. milí k sebe. 
Emil FiloEmil Filo

Úsmev ako dar
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Stredná odborná škola obchodu a služieb v Pú-Stredná odborná škola obchodu a služieb v Pú-
chove opäť pokračuje v tvorivých dielňach pre chove opäť pokračuje v tvorivých dielňach pre 
žiakov základných škôl. Ako prví nás tento rok žiakov základných škôl. Ako prví nás tento rok 
navštívili žiaci ZŠ v Lednických Rovniach, a to  navštívili žiaci ZŠ v Lednických Rovniach, a to  
v utorok 26. 10. 2021.v utorok 26. 10. 2021.

Po úvodnom zoznámení sa s možnosťami štúdia na Po úvodnom zoznámení sa s možnosťami štúdia na 
našej škole sa žiaci zúčastnili dvoch tvorivých dielní. našej škole sa žiaci zúčastnili dvoch tvorivých dielní. 
V prvej, vedenej MOV Jozefínou Zaukolcovou, ktorá V prvej, vedenej MOV Jozefínou Zaukolcovou, ktorá 
je známa i ako porotkyňa televíznej šou Pečie celé je známa i ako porotkyňa televíznej šou Pečie celé 
Slovensko, si vyskúšali tvorbu a výzdobu ovocných Slovensko, si vyskúšali tvorbu a výzdobu ovocných 
tartaletiek. A samozrejme, svoje výtvory i ochutnali. tartaletiek. A samozrejme, svoje výtvory i ochutnali. 

V druhej dielni si mohli pozrieť i skúsiť ukážky V druhej dielni si mohli pozrieť i skúsiť ukážky 
zručností našich čašníkov a kuchárov, ako sú napr. zručností našich čašníkov a kuchárov, ako sú napr. 
flambovanie, zdobenie, lúpanie ovocia, servítková flambovanie, zdobenie, lúpanie ovocia, servítková 
technika, zaujímavé nátierky, kreatívne skladania technika, zaujímavé nátierky, kreatívne skladania 
obrúskov, čokoládové fondy a i. Spätnou väzbou bol obrúskov, čokoládové fondy a i. Spätnou väzbou bol 
spokojný úsmev našich hostí a veľmi priateľská tvo-spokojný úsmev našich hostí a veľmi priateľská tvo-
rivá atmosféra počas celého dopoludnia. Veríme, že rivá atmosféra počas celého dopoludnia. Veríme, že 
niektorí z nich sa stanú našimi žiakmi. Môžu si vybrať niektorí z nich sa stanú našimi žiakmi. Môžu si vybrať 
z viacerých učebných i študijných odborov. z viacerých učebných i študijných odborov. 

V budúcom školskom roku 2022/2023 otvárame V budúcom školskom roku 2022/2023 otvárame 
pre záujemcov o štúdium na Strednej odbornej ško-pre záujemcov o štúdium na Strednej odbornej ško-
le obchodu a služieb v Púchove nasledovné odbory: le obchodu a služieb v Púchove nasledovné odbory: 
študijné (ukončené maturitnou skúškou) - hotelová študijné (ukončené maturitnou skúškou) - hotelová 
akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, obchodný akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, obchodný 
pracovník, obchod a podnikanie so zameraním na pracovník, obchod a podnikanie so zameraním na 
cestovný ruch (4-ročné štúdium) a učebné odbory cestovný ruch (4-ročné štúdium) a učebné odbory 
(3-ročné ukončené výučným listom) – kuchár, hostin-(3-ročné ukončené výučným listom) – kuchár, hostin-

ský, kaderník, cukrár. Absolventi učebných odborov ský, kaderník, cukrár. Absolventi učebných odborov 
môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné 
ukončené maturitnou skúškou) v odboroch spoloč-ukončené maturitnou skúškou) v odboroch spoloč-
né stravovanie a vlasová kozmetika. Stredná odbor-né stravovanie a vlasová kozmetika. Stredná odbor-
ná škola obchodu a služieb v Púchove je modernou ná škola obchodu a služieb v Púchove je modernou 

školou, ktorá vie svojich žiakov profesionálne pripra-školou, ktorá vie svojich žiakov profesionálne pripra-
viť do života tak, aby sa uplatnili na slovenskom trhu viť do života tak, aby sa uplatnili na slovenskom trhu 
práce a úspešne konkurovali i odborníkom v zahra-práce a úspešne konkurovali i odborníkom v zahra-
ničí. ničí. 

Adriana Pavlacová, SOŠOS PúchovAdriana Pavlacová, SOŠOS Púchov

Nad hviezdami
Ako plamienky
sviečok horeli

ľudských chások
tváre posmutneli. 

Keď smútok
citlivosť

vo vnútri pohne
vtedy aj oko zvlhne slanou slzou.

Venujme dnes
túto chvíľu

krátku a uctime
si tichú pamiatku.
Plamienok sviečok

stále horí
každý z nás

spomína i verí.
Že z tých, 

čo už nie sú
medzi nami

sa stali naši strážni anjeli
tam kde si hore nad hviezdami. 

Radko Kurej 

SOŠOS Púchov organizuje tvorivé dielne pre žiakov ZŠ

Soizic Maria Bersihand, piatačka zo Základnej školy Soizic Maria Bersihand, piatačka zo Základnej školy 
s materskou školou sv. Margity v Púchove, sa začiat-s materskou školou sv. Margity v Púchove, sa začiat-
kom októbra 2021 zúčastnila Svetovej výstavy psov kom októbra 2021 zúčastnila Svetovej výstavy psov 
v Brne. Súťažila so svojim psíkom Astreou. Je to šesť v Brne. Súťažila so svojim psíkom Astreou. Je to šesť 
mesačné šteniatko plemena peruánsky naháč. Soizic mesačné šteniatko plemena peruánsky naháč. Soizic 
súperila s Astreou v kategórii Junior Handling spolu súperila s Astreou v kategórii Junior Handling spolu 
s radou ďalších detí z rôznych krajín vo veku od 10 s radou ďalších detí z rôznych krajín vo veku od 10 
do 17 rokov, pričom každé dieťa mohlo vystavovať do 17 rokov, pričom každé dieťa mohlo vystavovať 
ľubovoľné plemeno psíka. Na ďalší deň Astrea bojo-ľubovoľné plemeno psíka. Na ďalší deň Astrea bojo-
vala oproti iným peruánskym naháčom a podarilo vala oproti iným peruánskym naháčom a podarilo 
sa jej získať pekné štvrté miesto. Soizic a Astreu na sa jej získať pekné štvrté miesto. Soizic a Astreu na 
výstavu a aj iné súťaže pripravovala psia trénerka  výstavu a aj iné súťaže pripravovala psia trénerka  
z Považskej Bystrice. Astrea sa na výstave mohla zví-z Považskej Bystrice. Astrea sa na výstave mohla zví-
tať so svojim bratčekom Armagedonom, ktorý už žije tať so svojim bratčekom Armagedonom, ktorý už žije 
v Chorvátsku. v Chorvátsku. 

Po náročných dňoch na výstave doma potom As-Po náročných dňoch na výstave doma potom As-
treu vítalo niekoľko veselých chvostíkov - psíkovia  treu vítalo niekoľko veselých chvostíkov - psíkovia  
z jej domácnosti v Púchove: čivava Lilly, pekingský z jej domácnosti v Púchove: čivava Lilly, pekingský 
palácový pes Fifi a weimarka Perla. „Zúčastniť sa ta-palácový pes Fifi a weimarka Perla. „Zúčastniť sa ta-
kejto skvelej akcie bolo čosi prenádherné, teším sa kejto skvelej akcie bolo čosi prenádherné, teším sa 
ako na budúci rok zabojujeme s Astreou na Svetovej ako na budúci rok zabojujeme s Astreou na Svetovej 
výstave psov v Madride,“ povedala Soizic.              výstave psov v Madride,“ povedala Soizic.              M.B.M.B.

Úspech na Svetovej výstave psov
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Zánik ľudského života je oddávna opradený množ-
stvom ľudových predstáv a povier. V časoch, keď ľu-
dia zomierali doma, bola smrť vnímaná ako prirodze-
ná súčasť života, ako jeho prirodzený koniec. Inak sa 
smútilo za chorým dieťaťom a lebo starým človekom 
a inak sa oplakával mladý životaschopný človek, kto-
rý nešťastím prišiel o život. 

OSUD ČLOVEKA
Podľa väčšiny náboženstiev je život každého člove-

ka naplánovaný nadprirodzenými silami (nie náhod-
ný) a jeho priebeh je tajomne predurčený. Starí Gréci 
napríklad verili v bohyne osudu. Aj v našich sloven-
ských ľudových rozprávkach nachádzame zmienky  
o sudičkách či vetchých starcoch, ktorí sa zrazu obja-
via pri novorodencovi a určia mu jeho osud. V mno-
hých kultúrach nachádzame vieru, že manželstvo je 
dopredu určené. Predurčeného životného partnera 
nazývali ľudia „osúdenec“, „osúdenica“. Počas vybra-
ných sviatkov v roku bola možnosť magicky zistiť as-
poň indície, kto bude jeho životným partnerom. Na 
sv. Jána Krstiteľa, na sv. Ondreja, sv. Katarínu alebo 
na Štedrý večer robili najmä slobodné dievky rituály, 
aby zistili, kde a za koho sa vydajú. Okolnosti smrti 
dokázali vraj určiť veštci, žobráci alebo potulné Ci-
gánky – najčastejšie z ľudskej dlane, z kariet alebo zo 
správania zvierat.

SMRŤ A UMIERANIE
Takmer v každej rodine sa rozprávajú tajomné prí-

hody, čo sa stalo pred smrťou príbuzného, počas nej 
alebo krátko po nej. Smrť sa vraj ohlasuje zvláštnymi 
znameniami: náhodnými úkazmi, divným správa-
ním zvierat alebo zvukovými prejavmi. Mimoriad-
ne prejavy sa vyskytujú vraj v rodinách, kde niekto 
fyzicky alebo psychicky veľmi trpí, kde sú členovia 
na seba úzko naviazaní. Samostatnou kategóriou 
predzvestí sú snové vízie, ktorých symboliku treba 
zvlášť poznať. Je zaujímavé, že človek sa po týchto 
nezvyčajných zážitkoch viac upokojí a akceptuje po-
smrtný život ako ďalšiu dimenziu ľudskej existencie.

K umieraniu sa ľudia stavali rôzne. Ak bol človek 
mladý, snažili sa mu zabrániť – modlitbami, úpenlivý-
mi prosbami, sľubmi, používaním svätenej vody. Keď 
umierajúci veľmi trpel, bola naopak snaha smrť urých-
liť. Aby duša 
ľahšie opus-
tila telo, 
rozopínal i 
sa gombíky 
na obleče-
ní, otvárali 
obloky, mal 
sa urýchle-
ne zmieriť 
s príbuzný-
mi alebo 
p r e z r a d i ť 
tajomstvá, 
ktoré ho 
vraj držia 
pri živote. 
Ak umiera-
júci skoná 
za ťažkých 
o k o l n o s t í , 
môže sa po 
smrti vra-
cať – stane 
sa reve-
nantom. Podľa ľudových predstáv bola najčastejšie 
príčinou revenantizmu vražda, násilná smrť, smrť 
nepokrsteného dieťaťa, smrť samovraha, nedorieše-

né vzťahové problémy. Príčinou návratu duší mohli 
byť aj zlé závažné skutky zomrelého – krádeže vecí, 
peňazí, zamlčanie tajomstva, bitie rodičov či po-
smrtná pomsta. Rovnako sa duša zosnulého mohla 
vracať z dôvodu nesplnenia jeho poslednej vôle, zlé 
vykonanie pohrebu atď. Žijúcim sa môže o zosnulých 
aj snívať, že sú kvôli niečomu nespokojní. Vtedy vraj 
pomáha vysvätenie domu svätenou vodou, modlit-
ba alebo svätá omša slúžená za zosnulého, prípadne 
splnenie inej podmienky jeho spokojnosti. Dušiam 
vraj neprospieva ani dlhý smútok za nimi. 

Aby sa zabránilo návratu nespokojných duší jedin-
cov, počas pohrebu sa nebožtíkovi zaviazali ruky, 
nohy, zamkli ústa zámkom, otočili telo do nezvyčaj-
nej polohy, pochovali ich na kraj alebo mimo cintorí-
na atď.

ZVYKY POČAS POHREBU
Hneď po smrti sa človeku zatvorili oči. Do prvého 

zvonenia ho ženy alebo príbuzní umyli, učesal a ob-
liekol do sviatočného odevu, ktorý si pripravil „do 
truhly“. Mŕtvy bol spočiatku vystavený v dome v je-
dinej obytnej miestnosti. Aby sa pri mŕtvole nestali 
nejaké nepredvídané udalosti, bolo ho potrebné 
„strážiť“ - teda vždy bol pri ňom niekto prítomný. Ne-
božtík musel byť uložený nohami k dverám, horela 
pri ňom sviečka a prítomní sa modlili za jeho dušu. 
Niekoľko dní sa nesmelo v dome variť, zakrývali sa 
zrkadlá, s vecami zomrelého sa nesmelo hýbať. Po 
večeroch sa schádzala širšia rodina a susedia „na 
modlenie/ pohrebovanie“. Truhla sa dala zhotoviť 
miestnemu stolárovi alebo tesárovi, ktorý prišiel naj-
skôr zmerať telo nebožtíka. Drevené truhly sa na Slo-
vensku používajú od stredoveku (od 13.-15 storočia), 
čo bolo ovplyvnené kresťanskou vierou v posmrtný 
život. Súčasťou pohrebnej výstelky bola biela plach-
ta. Do ruky sa mŕtvemu dával peniaz – „na výdavky“, 
„na prevoz“. K zopätým rukám sa dávajú obľúbené 
predmety – modlitebná knižka, pátričky, mužom 
často fľaša s pálenkou alebo fajka. 

Truhlu s mŕtvym niesli silnejší chlapi na ramenách, 
pri väčšej vzdialenosti na voze alebo na saniach. Pri 
opúšťaní bydliska trikrát buchli truhlou o prah domu, 
aby sa duša definitívne rozlúčila s domom. Taktiež 
chvíľu postáli pri opúšťaní dvora, gazdovstva, suse-
dov. Do polovice 20. storočia sa pohreb odbavoval  
v domoch, na dvoroch a na cintoríne. Neskôr sa zača-
la slúžiť zádušná omša v kostole.

POHREB SLOBODNÉHO ČLOVEKA
Pri pochovávaní slobodných ľudí sa stretávame 

so zaujímavým prepojením pohrebných a svadob-

ných zvykov – pohreb sa slúži ako posmrtná svadba. 
Zosnulého odprevádzajú jeho kamaráti a kamarátky, 
oblečené ako družbovia a družičky v bielom. Nechý-
bajú svadobné rekvizity – pierko, veniec, svadobný 
koláč, svadobný venček. Uvedené zvyklosti, ktoré sa 
na Slovensku doteraz praktizujú, poukazujú na staro-
bylú predstavu, že uzatvorenie manželstva je vrchol 
životného šťastia človeka, a tak sa svadba vysluhuje 
aspoň symbolicky po smrti. 

STAROSTLIVOSŤ O HROBY
S prijatím kresťanstva začal prevládať kostrový po-

hreb nad žiarovým. Okolo 11.-12. storočia sa začali 
pri kostoloch zakladať cintoríny ako miesta posled-
ného odpočinku veriacich. Hroby bývali orientované 
nohami zosnulých na východ alebo smerom k osade. 
V blízkosti cintorínov sa sadili háje alebo lipy, čo malo 
svoju vnútornú symboliku – naši slovanskí predkovia 
pradávno verili, že duše sa vteľujú do vtákov sídlia-
cich v korunách stromov. 

Hrob bol označený náhrobníkom. Jeho tvar a pre-
vedenie bolo závislé od vierovyznania zomrelého: 
katolíci mávajú kríže, protestanti zväčša stĺp, prípad-
ne tabuľku rovnako aj obyvatelia židovského pôvo-
du. Na cintorínoch nájdeme najjednoduchšie kríže 
drevené. Na zdobenie takýchto krížov sa využívala 
rezba alebo profilovanie. Kríže mávali jednoduché 
plechové striešky. Náhrobník z kameňa už dovoľoval 
väčšie možnosti opracovania. Archaickými náhrob-
nými krížmi sú aj liatinové s figurálnou plastikou. 
Náhrobníky sú plné symboliky – nájdeme na nich 
solárne motívy, kvetiny, vtáčiky, hviezdy, srdcia. Vý-
zdoba má navodiť myšlienku večného plynutia času 
a života. Z kresťanských symbolov je najčastejšie po-
užívaný kríž, anjel, oko Božie, kalich, svietnik. Poučné 
a výstižné sú nápisy – epitafy. V 20. storočí sa aj vo 
vidieckom prostredí začali na hroby dávať pomníky 
v podobe opracovaných kamenných tabúľ so základ-
nými informáciami o pochovaných.

Na hroby ľudia prichádzajú v spomienkové dni ne-
bohých (na ich meniny, narodeniny, výročie sobáša, 
smrti), na Dušičky, počas Vianoc a Veľkej noci. Príbuz-
ní hroby čistia, vyplievajú burinu, zdobia vencami 
alebo živými chryzantémami. Treba podotknúť, že 
zdobenie hrobov je v súčasnosti i komerčná záleži-
tosť a svojím spôsobom prispieva k znečisťovaniu 
prírodného prostredia. Nezabúdajme, že pre našich 
zosnulých znamená viac tichá modlitba ako okázalý 
veniec... 

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum  
v Považskej Bystrici

Zvyky pri mŕtvom a pochovávaní

Pohreb muža v Hatnom, 40. roky 20. storočia.          FOTO: Archív V. Sekovej

 Starý liatinový kríž na cintoríne v Hat-
nom.      Foto P. Rágulová
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ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Školský rok 2021/2022 je v plnom prúde. S poteše-
ním môžem konštatovať, že po dvoch ťažkých pan-
demických rokoch je tento rok výrazne lepší. Riadne 
vyučovanie v škole je síce  vyrušované priebežnými 
karanténami nezaočkovaných žiakov, ale i tým sa 
snažíme formou hybridného vyučovania, s použi-
tím techniky, uľahčiť prístup k vyučovaniu, umožniť 
kontakt s učiteľmi i spolužiakmi. 

Tým, že je škola znovu plná žiakov, vytvára sa 
veľký priestor na ich rozvoj. Náš školský vzdelávací 
program má názov „Dosiahni vyššie“. V jeho najno-
všej verzii zdôrazňujeme  dôležitosť rozvoja indivi-
duálneho vzdelania, nadania, vlastného potenciálu  
a podporu vlastnej výnimočnosti, ktorá nedovolí 
žiakovi splynúť s davom. Ako prostriedok vlastné-
ho rozvoja ponúkame študentom tvorbu osob-
ných portfólií, ekologické aktivity v rámci projektu 
Zelených škôl, malú výskumnú konferenciu žiakov 
kvarty, aktivity vlastného sebapoznávania pre pr-
vákov, skupinové projekty pre druhákov a sextu, sa-
mostatné odborné projekty pre tretiakov a septimu, 
prípravu na maturitnú skúšku pre maturantov. Pre 
výnimočných, a tých je v našej škole veľa, sme ak-
tuálne vstúpili do spolupráce s organizáciou MENSA 
Slovensko, ktorej cieľom je využitie inteligencie  
v prospech ľudstva.

Všetkým žiakom i učiteľom želám, aby v našej 
škole v roku 2021/2022 dosiahli vyššie, aby sa neu-
spokojili s priemernosťou, aby podporili a rozvinuli 
vlastnú výnimočnosť. Nesplyňte s davom. Buďte vý-
nimoční!                     Miroslav Kubičár, riaditeľ školy

Dokonalosť je nudná, mať chyby je ľudsky krás-
ne. Aj o tomto nám porozprávala bývalá študentka 
nášho gymnázia, Janka Vozárová, ktorá sa stala dru-
hou vicemiss Slovenska. Aká bola jej cesta za úspe-
chom?

Čo bolo impulzom k prihláseniu sa do súťaže 
krásy?

Vzhľadom na to, že som mala celý prvý ročník na 
vysokej škole dištančne, teda online, som cítila ak-
úsi potrebu zažiť niečo nové. Nebavilo ma byť stále 
doma a nad Miss Slovensko som premýšľala už v mi-
nulých rokoch. Tento rok to však všetko zapadlo do 
seba tak, ako to malo byť. 

Čo ti preblesklo hlavou, keď si stála vo finálnej 
dvanástke? Koho si považovala za najväčšie kon-
kurentky?

Keď sme na semifinále v DoubleTree by Hilton stáli 
vedľa seba a povedali nám, že práve my sme finálová 
dvanástka , veľmi som sa rozosmiala. Od šťastia, ale 
aj od únavy. Viem však, že mi hlavou prebleslo, že asi 
nestihnem vlak domov (haha). Čo sa týka “ konkuren-
tiek “ - ani jednu slečnu som tak nevnímala, pretože 
všetkým som výhru priala. Myslím si, že medzi nami 
panovala veľmi dobrá atmosféra a boli sme tu jedna 
pre druhú. 

Zmenili sa po víťazstve v súťaži tvoje životné 
plány?

Od finále Miss Slovensko 2021, ktoré sa uskutočnilo 
7. augusta,  neprebehla až taká dlhá doba, avšak za 
tie dva mesiace sa toho zmenilo veľa. Nielen mož-
ností, ktoré som doteraz v živote mala, ale aj diár je 
plnší ako predtým. Mojim najväčším plánom je však 
úspešne doštudovať školu a popritom sa tešiť z toho, 
čo mi život prinesie.

Pomáha ti v živote, že si absolvovala naše gym-
názum?

Gymnázium v Púchove ma posunulo osobnostne 
už od bodu, keď som ako malá Janka s ofinou a vlas-
mi po pás nastúpila na 8-ročné štúdium. Dokonca 
tam kedysi dávno vznikol nápad na prihlásenie sa 
do miss. Vtedy to však bol len vtip. Moje štúdium 
bola veľká jazda v inšpiratívnom prostredí a s inšpi-
ratívnym pedagogickým zborom. Strednú školu po-
važujem za zlomový bod u všetkých mladých ľudí. 
Vyprofiluje vás, vzniknú tam najsilnejšie priateľstvá 
(dokonca aj s učiteľmi) a nájdete samých seba. 

Prečo si si vybrala technickú vysokú školu? 
Ja som k technike inklinovala už odmala. Obaja 

moji rodičia študovali na Slovenskej technickej uni-
verzite v Bratislave, takže škola mi bola blízka. Ne-
mala som strach, mala som rešpekt - ten mám ale 
doteraz a je to niečo, čo vás potom poháňa stavať sa  
k veciam zodpovedne. Som si vedomá toho, že akti-
vity ako Miss Slovensko sú trochu mimo záber toho, 
čo študujem, avšak ja si užívam rôznorodosť a zatiaľ 
to aj zvládam. 

Porotu si zaujala nielen vzhľadom, ale aj svojím 
intelektom a záľubami. Čomu všetkému sa venu-
ješ?

Osem rokov som spievala v zbore ZUŠ v Púchove, 
venovala som sa aj karate a milujem knihy. Pracujem 
v kníhkupectve a vďaka tomu som získala prezývku 
Miss Kniha. Počas štúdia na gymnáziu som recitovala, 
venovala sa rétorike a príležitostne moderovala rôz-
ne akcie. Ako vravím, rôznorodosť je to, čo mi dodáva 

Druhá vicemiss Slovenska - Každé ucho iné
elán. 

Víťazstvo v Miss Slovensko znamená aj množ-
stvo povinností. Museli ísť niektoré tvoje aktivity 
bokom?

Ako II. vicemiss Slovensko 
nemám až toľko povinností 
ako naša Sophinka, ktorá je 
Miss Slovensko. Ale áno, na-
príklad čítam len počas cesty 
vlakom, pretože nie je čas. 

Ako stíhaš štúdium na ná-
ročnej vysokej škole?

Škola bola vždy prioritou a 
tak to aj zostane. Takže škola 
sa nepodriaďuje aktivitám 
a akciám, ale naopak. Mám 
skvelých spolužiakov, s ktorý-
mi si pomáhame už od 1. roč-
níka, takže všetko sa dá.

Každý z nás si na sebe do-
káže nájsť chybu. Prezradíš 
nám svoje nedostatky?

Mať chyby je ľudské a je to 
krásne! Nemám rada, keď 
niekto používa termín “nedokonalosti“.  Každý ich 
máme a ja neúrekom. Každé ucho iné, po tatovi 
ploché nohy a vysoké čelo. A som neskutočne ne-
poriadna, čo sa týka upratovania mojej izby. Upratu-
jem, až keď si nevidím členky. Naučila som sa však, že 
si nikto  moje ušká nevšíma. Ľudia si všímajú to, čo 
vyžarujete a ako ste spokojní sami so sebou. Je fajn 
na sebe pracovať, cvičiť, robiť veci tak, aby ste sa cítili 
komfortne pred ostatnými, avšak na konci dňa ste to 
aj tak vy, kto sa musíte ľúbiť najviac na svete a fun-
govať vo svojom tele, ktoré je ale skvelé také, aké je. 

Aký štýl outfitov a styling sa ti páči a v čom sa 
cítiš najlepšie?

Ja som takzvaný “chalan v sukni“. Som skôr špor-
tový typ , takže Vans tenisky na mne môžete vidieť 
24/7. Mám veľmi rada jednoduchosť a praktickosť, 
takže čierna farba je moja naj. Ale na druhej strane 
- Miss Slovensko mi ukázala úplne iné stylingy a uží-
vala som si každý jeden outfit. Tam som sa naučila 
ženskosti a “ pričuchla si “ k móde úplne inak. Prezra-
dím tiež, že môj najobľúbenejší outfit boli pestré žlté 
šaty z finále, v ktorých som aj spievala. 

 Robíš niečo špeciálne pre svoju postavu?
Súťaž ma veľmi motivovala na cvičenie a zdravší 

životný štýl. Musím však prízvukovať, že nijaké mie-
ry, váhu ani diéty od nás nikdy nechceli. Bola to čis-
to naša iniciatíva, pretože cvičenie je aj veľmi dobrá 
psychohygiena po náročnom dni. Momentálne však 
nerobím nič a veľmi ma to mrzí. Od finále som jed-
la všetko, čo nezjedlo mňa, a už na sebe cítim, že mi 
chýba nejaká aktivita. Najmä pre pokoj v hlave, ktorý 
po cvičení prichádza.  

Ako sa staráš o svoje vlasy?
Farba je moja, takže používam len šampón a kondi-

cionér. Pravidelne ich nechávam podstrihnúť a nefé-
nujem. Značku kozmetiky používam Gold Hair Care  
a tá vôňa …. zamilujete sa. Ja si totiž vyberám šam-
pón predovšetkým podľa vône.

Tvoj odkaz pre gymnazistov?
Užívajte si každý jeden deň. Viem, že existujú  mo-

menty, kedy sa vám nechce počítať kvadratickú rov-

nicu, pretože si myslíte, že to nikdy nevyužijete. Ale 
poviem vám, že nie je dôležité to, či využijete - dôle-
žitá je cesta za výsledkom, pretože sa naučíte mnoho 
o sebe a budú pri vás stáť tí najlepší učitelia  v naj-

lepšom prostredí, v akom momentálne môžete byť.   
A ešte chcem odkázať, aby ste sa prezúvali a neza-
budli sa pípať pri príchode a odchode.

Za rozhovor ďakuje 
Kristína Staníková, sekunda

Dosiahni vyššie
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Rozmýšľali ste niekedy and tým, čo vypĺňa bežný deň 
expremiéra Slovenska? A čo tak niekdajšieho ministra 
zahraničných vecí či dopravy? My sme sa spýtali člove-
ka, ktorý by nám na to mal vedieť najlepšie odpovedať, 
keďže zastával všetky tieto funkcie. Mikuláš Dzurinda 
sa venuje aj mládeži, a tak sme mali možnosť otvorene 
diskutovať o rôznych témach v projekte Create&Govern, 
kde pôsobil ako mentor. Pýtali sme sa ho na hodnotenie 
našej spolupráce v súťaži, ale aj na stredoškolské časy. 
A ak prekĺznete na riadky hneď pod týmito, dozviete sa 
viac.

Čo vás viedlo k práci s mladými ľuďmi na spôsob, 
ako je súťaž Create&Govern? 

Viem, že keď komunikujem s mladými ľuďmi, je to 
veľká výzva. Lebo mladí ľudia nemajú radi stereotypy, 
zaužívané konvencie. Zato radi prichádzajú s nekonveč-
nými pohľadmi, neraz provokujú. A to veľmi motivuje 
a inšpiruje neustrnúť. Premýšľať, spochybňovať a opäť 
nachádzať. Takéto pohnútky ma viedli aj k tomu, že som 
prijal účasť v Create&Govern. Napokon, rád by som sa 
podieľal na formácii slovenských politických lídrov.

Myslíte si, že posúvanie vedomostí, zvlášť v oblasti 
politiky, je akousi povinnosťou skúsených ľudí alebo 
skôr niečo ako voľnočasová aktivita?

O voľnočasovej aktivite v mojom prípade nemôžem 
hovoriť. Skôr to prvé - chcem sa podeliť s mladými o to, 
čo som prežil, skúsil a čo som sa naučil. Uvedomujem si, 
že práca s mládežou je dobrá investícia do budúcnosti 
Slovenska, a teda aj mojich vnukov.

Ako prebiehala súťaž Create&Govern z pohľadu 

mentora? 
Súťaž prebiehala dobre, hladko. Čo ma občas hnevalo, 

boli zadania niektorých úloh. Neboli ani tak vtipné, ako 
skôr bláznivé, nereálne, bizarné. Na nereálnom, zmätoč-
nom zadaní sa aj pri maximálnej snahe nedá budovať 
seriózna, reálna alternatíva. Tvorcovia zadaní sa mali  
s ich formuláciou trochu viac vytrápiť, aby podnietili 
skutočnú tvorivosť.

Ako sa vám pracovalo s naším tímom v súťaži Crea-
te&Govern (žiaci z Gymnázia Púchov: Ema Boleková, 
Elena Lutišanová, Nina Melicherová, Natália Smata-
nová)? Išli by ste do podobného projektu znovu?

S mojím tímom sa mi pracovalo úplne skvele! Je to 
skupina inteligentných, premýšľavých a tvorivých mla-
dých ľudí. Nespomínam si na jedinú otázku alebo myšli-
enku, ktorá by išla “mimo”.

Povzbudili by ste stredoškolákov k tomu, aby mie-
rili za prácou politika/političky?

Áno, to jednoznačne áno. Aj keď je to práca, povolanie, 
či poslanie veľmi ťažké. Je však aj nesmierne zmysluplné. 
V tom je jeho čaro.

Aké boli vaše životné ciele, keď ste boli na strednej 
škole? Zaujímali ste sa aktívne o politiku? Vedeli ste, 
čo chcete robiť?

Na strednej škole som ešte presnejšie nevedel, čo 
chcem robiť. Aj preto, že som si strednú školu nevybral 
sám, ale vybrali mi ju rodičia. Ja som chcel byť ako chla-
pec lekárom. V takom prípade však bolo treba ísť na 
gymnázium. Otec mi však vysvetlil, že gymnázium ma 
význam iba vtedy, ak jeho pokračovaním bude vysoká 
škola. Môjho otca vyhodili z pozície riaditeľa ZDS, lebo 
chodil do kostola. Ani mama nemohla z rovnakého 
dôvodu učiť. Takže  som pochopil, že so životopisom 
svojich rodičov sa na medicínu zrejme nedostanem. Išiel 
som teda na dopravnú priemyslovku. Počas stredoškol-
ských štúdií som bol spoločensky veľmi aktívny. Politika 
ma veľmi bavila od malička. V treťom ročníku priemys-
lovky som sa stal predsedom celoškolského SZM. Orga-
nizovali sme množstvo podujatí. Avšak keď ma vedenie 
školy tesne pred maturitou začalo nahovárať na vstup 
do KSČ, veľmi som sa preľakol a na politiku som trochu 
zanevrel. Ožil som až po páde komunizmu.

Myslíte si, že mladí ľudia v minulosti boli angažo-
vanejší, prípadne aktívnejší ako tí dnešní?

Môžem sa pomýliť, ale mám pocit, že boli. Dnes je om-
noho viac príležitostí, kde sa môže mládež angažovať, 

cestovať, študovať… Možno je to tým. 
Ako to myslíte? 
V minulosti škála možnej realizácie mladých ľudí ne-

bola taká široká, ako je dnes. Za komunizmu sa nedalo 
veľmi cestovať, boli sme prikovaní doma. Nejestvoval 
internet a sociálne siete. Ani možnosti študovať v za-
hraničí pre bežného smrteľníka veľké neboli. Tak nám 
zostával šport a kultúra. Od takejto angažovanosti sa (v 
kultúre) už nebolo ďaleko k politike. Na strane druhej 
mnohých mladých ľudí k politike motivoval aj fakt, že ak 
sa dostanú do komunistickej strany, ľahšie získajú dobré 
pracovné miesto alebo výhody v práci. Sčasti to platí aj 
dnes. Avšak dnes nie v takej miere. Dnes je previazanosť 
s politikou občas aj riskantná: zmení sa politická gar-
nitúra a následne sa menia aj nominanti v štátnej správe 
alebo organizáciách, na ktoré má štát dosah. 

Čo by ste odkázali gymnazistovi, ktorý má obavy  
z toho, že nevie, čo chce v budúcnosti robiť?

Odkázal by som, že sa musí s týmito otázkami vytrápiť. 
Základom je dobré vzdelanie. Čo najlepšie vzdelanie, 
vrátane cudzích jazykov. Potom schopnosť abstrahovať 
a vytvárať si vlastný názor. A to nie na základe toho, čo 
sa mi páči alebo rôznych hoaxov, ale na základe overiteľ-
ných faktov. S postupujúcim vekom by sa mladý človek 
mal stále viac zamýšľať nad tým, kam ho to ťahá. Tieto 
pocity treba konzultovať. Nielen s kamarátmi, ale aj ro-
dičmi, starými rodičmi, učiteľmi, voči ktorým má dôveru 
a ktorých si váži. Napokon padne správne rozhodnutie.

A čo ak je rodina (prípadne učitelia) úplne inak za-
meraná, alebo sa nestíhajú prispôsobiť novým mož-
nostiam, aké svet mladým ľuďom ponúka? Je dobré 
zohľadniť aj vtedy ich názor?  

Jasné, že ľudia majú rôzne skúsenosti a rôzne názory. 
Ale práve preto treba načúvať aj im. Lebo človek vášho 
“razenia” vám veľmi nepomôže rozšíriť váš obzor. Ani ne-
podrobí patričnej kritike vašu inklináciu k tomu či ono-
mu povolaniu. Dotkli ste sa témy, ktorú môžeme pome-
novať kritické myslenie. Je fajn, keď človek v sebe nájde 
odvahu vypočuť si aj ľudí “z druhej strany”. A potom silu 
pokojne zvažovať všetky pre a proti. Takto sa formuje 
a posilňuje schopnosť nachádzať pravdivé odpovede 
a správne riešenia. Ideálne je, ak môžete konzultovať 
s človekom, u ktorého síce očakávate polemiku alebo 
nesúhlas, ale viete, že vám chce dobre. 

Natália Smatanová (bývalá oktáva)

Základom je dobré vzdelanie vrátane jazykov

Pána učiteľa Ronalda Sůru nemusíme predstavo-
vať. Dlhé učí telesnú výchovu a ruský jazyk v na-
šom gymnáziu. Málokto však vie, že je to aj majster 
Slovenska v tlaku na lavičke  a silového trojboja za 
klub Amonrei. Vytvoril taktiež dva nové slovenské 
rekordy: v kategórii do 74 kg má rekord 110 kg  
a v kategórii do 83 kg má rekord 140 kilogramov. 

UČITEĽSTVO
Stať sa učiteľom telesnej výchovy bol rozhodnutý 

už v šiestom ročníku základnej školy, pretože pohyb 
bol pre neho dôležitý odmalička. Podľa pána učiteľa 
Sůru je zmysel jeho práce výchova mladej generá-
cie k športu, zdravému spôsobu života, starostlivos-
ti o svoje telo, pestovaniu morálno-vôľových vlast-
ností a úcte k druhým. Mladej generácii odkazuje, 
aby nezanedbávala fyzickú aktivitu, vyhýbala sa 
toxickým ľuďom. Máme robiť to, čo nám ide najlep-
šie, a zdokonaľovať sa v tom a nájsť si svoju cestu, aj 
keď môže byť bolestivá, pretože podľa jeho slov je 
bolesť dočasná, no sláva večná. 

PODPORNÝ TÍM
Jeho najväčšou oporou je jeho rodina, hlavne dcé-

ra a syn a manželka, ktorá ho podporuje, pripravuje 
mu na súťaže jeho obľúbenú výživovú stravu a je 

aj skvelá kuchárka a sparingpartnerka na mnohé 
športy. 

ŠPORT AKO PSYCHOHYGIENA
Posilňovanie spočiatku bral ako prípravu na 

zjazdové lyžovanie a taktiež doplnkový šport pri 
štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bra-
tislave. To znamená, že posil-
ňovaniu sa venuje od stred-
nej školy. Vníma ho ako svoj 
životný štýl, spôsob aktívnej 
regenerácie a psychohygie-
nu. 

Taktiež by ešte rád spolu-
pracoval s mnohými mladými 
ľuďmi, privádzal ich k športu 
a pomáhal im svojimi radami. 
Pán Sůra je zástancom života 
bez podporných prostried-
kov a anabolík. Dokonca 
strávil čas štúdiom potravín  
a podľa neho sú všetky dôle-
žité látky v zdravej strave.

NAJCENNEJŠIE ÚSPECHY
Zo svojich početných úspe-

chov si najviac cení 4. miesto na majstrovstvách 
Európy v Luxembursku v tlaku na lavičke, 10 titulov   
z majstrovstiev Slovenska v tlaku a 2. miesto na 
majstrovstvách  Slovenskej republiky v lyžovaní  
v obrovskom slalome.

Timotej Fabok, sekunda

Bolesť je dočasná – sláva večná
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Cudzinci? Nie. Pre nás noví priatelia a zážitky, ktoré 
nás s nimi čakajú. Koronakríza tých odvážnych ne-
odradí a práve tí nám počas celého školského roka 
budú spestrovať naše gymnaziálne životy. Sofia Villar 
Mora zo Španielska a Matteo Frare z Talianska sa roz-
hodli na rok navštíviť práve Slovensko, preto sme ich 
trochu vyspovedali.

Inšpirácia 
Matteo: Najviac ma zaujímal váš jazyk, rád cestu-

jem, tak som si povedal - prečo nie? Myslím si, že mi 
táto skúsenosť pomôže v budúcnosti. Obavám sa, že 
neskôr by som už nemal takú príležitosť.

Sofia: Slovensko bola pre mňa zaujímavá a nezná-
ma krajina zároveň. K pobytu ma inšpirovala moja 
mama, ktorá bola v mojom veku taktiež na výmen-
nom pobyte. Dá mi to veľké skúsenosti do života, as-
poň to si od toho sľubujem. Nie som si istá, čomu sa 
chcem v budúcnosti venovať, dúfam, že tu to zistím.

Rozdiely medzi krajinami
Matteo:  Medzi Slovenskom a Talianskom nevidím 

veľké rozdiely. Skôr sú to len maličkosti. To, čo sa zdá 
normálne mne, sa zase Slovákom nezdá ako bežná 
vec. Celkovo to pre mňa nie je veľká zmena prispôso-
biť sa tunajšiemu prostrediu.

Sofia: Ako najväčší rozdiel vidím v osobnosti ľudí. 
Tu na Slovensku sú ľudia najskôr chladní a bez emó-
cii a až neskôr sú viac otvorení a priateľskí, zatiaľ čo  
v Španielsku je to naopak. Všímam si aj maličkosti, 
napríklad rozdiel v chuti jedla. Tu je všetko sladšie. 

Najlepšie a najhoršie jedlo
Matteo: Nemám nijaké jedlo, ktoré by mi nechuti-

lo, práve naopak, chutí mi skoro všetko. Najviac ale 
slivkové gule a bryndzové halušky. 

Sofia: Ako som už spomenula, jedlo je tu sladšie 
oproti tomu, na čo som zvyknutá. Najviac mi chutia 
šúľance s makom. Čo mi však nechutí, je knedľa. Vždy 
poviem, že mi je z nej ,,brucho bad“ .

Slovenská hudba
Matteo: Bol som na koncerte v Považskej Bystrici. 

Neviem, ako sa tá hudobná skupina volala, ale bolo 
to fajn, užíval som si to. 

Sofia: Tiež som už počúvala slovenskú hudbu. 
Moje kamarátky mi ako prvé pustili Rytmusa, lebo 
vraj je tu veľmi známy. Celkom sa mi to páči, niekedy 
si ho pustím aj doma, pretože ich cieľom je naučiť ma 
aspoň jednu jeho pieseň .

Cestovanie po Slovensku
Matteo: Navštívil som Trenčiansky hrad, Považský 

hrad aj staré mesto v Trenčíne. Je tu veľmi odlišná 
architektúra ako u nás. Chcel by som ešte navštíviť 
mestá v okolí Púchova, vaše hlavné mesto, prírodu  
a taktiež susedné štáty.

Sofia: Navštívila som už Trenčín a Žilinu, tam sme 
cestovali vlakom. Prekvapilo ma, že toľko mladých 
ľudí využíva tento spôsob dopravy. U nás v Španiel-
sku sa vlakom veľmi necestuje. Videla som aj kúsok 
Bratislavy a prírodu v okolí Púchova. Rada by som 

ešte navštívila napr. Nitru alebo Českú republiku. 
Život v hosťovskej rodine
Matteo: Oproti môjmu životu doma tu musím byť 

viac samostatný. Niekedy je to ťažšie pre obe strany, 
pretože vznikajú malé nedorozumenia. Ako som 
spomenul vyššie, pre mňa sú v niektorých situáciách 
typické iné návyky ako pre vás. Som ale rád, že tu 
mám dobrú rodinu a môžem žiť práve u nich.

Sofia: Ako spomenul Matteo, je to aj pre mňa nie-
kedy ťažšie, pretože sme veľmi rozdielni, ale zároveň 
sú ku mne vždy milí a snažia sa mi pomáhať najviac, 
ako to ide.

Učitelia
Matteo:  Najsympatickejší človek, akého som kedy 

stretol, je učiteľ dejepisu pán Jankech. Bol som veľmi 
prekvapený, keď na prvej hodine prišiel pán Jankech 
do triedy a s každým si tľapol. V Taliansku sú učitelia 
viac odmeraní, prísni a nemajú až tak priateľské vzťa-
hy so študentmi.

Sofia: Neviem si vybrať medzi dvoma učiteľkami 
a to pani Bolekovou a pani Medňanskou. Obe sa  
o mňa od prvého dňa veľmi zaujímajú, zapájajú ma 
do vyučovania, poprípade mi prekladajú poznámky, 
rovnako ako pán Jankech. Veľmi si ich pre to vážim.

Študentské rozdiely
Matteo: Ľudia na Slovensku sú viac uvoľnení, šťast-

nejší. Žijú pre každý moment. Oproti Taliansku si 
všímam rozmanité osobnosti, taktiež sú tu ľudia viac 
milší a otvorení novým možnostiam.

Sofia: Všimla som si, že sa sústreďujete viac na ško-
lu ako Španieli. Na hodinách ste viac sústredení a ste 
múdrejší ako väčšina žiakov v mojej škole. 

Školské predmety
Matteo:  Doma som nemal všetky, ktoré sa učím 

tu. Tu je pre mňa najťažšia ruština, lebo som sa s ňou 
predtým ešte nestretol. Učím sa ju s primánmi. Uží-
vam si to, aj keď som od nich o pár rokov starší.

Sofia: V mojej škole mám len zopár rovnakých 
predmetov ako tu. My si predmety vyberáme už 
v nižších ročníkoch podľa vlastných preferencií. 
Predmety ako fyzika, chémia, občianska, či nemčina, 
sú pre mňa veľká neznáma.  Najťažší je pre mňa dru-
hý jazyk, rovnako ako pre Mattea.

Spolužiaci
Matteo: Od prvého dňa sa o mňa všetci zaujímali. 

Komunikácia nie je náročná, pretože každý tu vie po 
anglicky, čo je v Taliansku skôr výnimočné.

Sofia: Myslím si, že som mala veľké šťastie, že som 
sa dostala práve do sexty. Všetci sú na mňa milí, po-
máhajú mi a zapájajú ma do rozhovorov.

Ema Kridlová, Emma Maceková, Lucia Panáčková

!Atención per favore!
Zelená škola je titul, ktorým by sa chcela pýšiť ne-

jedna škola. No a tej našej patrí. Myslím, že určite  
zaslúžene. Možno si mnohí z vás položia otázku,  za 
čo sme toto ocenenie 
dostali.

V roku 2014 sme sa 
rozhodli zastrešiť naše 
p ro e nv i ro m e nt á l n e 
aktivity projektom Ze-
lená škola. V prvom 
certifikačnom období 
boli našou hlavnou té-
mou odpady a hlavným 
cieľom naštartovanie 
separácie v našej škole. 
V ďalších certifikačných 
obdobiach sme sa prio-
ritne venovali téme energia. Ako čas plynul, podari-
lo sa zaviesť separovaný zber odpadu na celej škole  
a na začiatku tohto školského roku boli vo všetkých 
učebniach a triedach vymenené staré nádoby na 
zber odpadu za nové. Kolégium Zelenej školy pod 
vedením pani učiteľky Balalovej vybudovalo bylin-
kovú záhradku, ktorá je čiastočne aj úžitková - na-
chádza sa tu niekoľko druhov mäty, ktoré si žiaci či 
učitelia  môžu vylúhovať vo vode či urobiť si z nej čaj. 
V spolupráci s rodičmi boli vybudované solárne su-
šičky, hmyzí hotel a kúpilo sa niekoľko kompostérov. 

V minulom roku sa biodiverzita  našej školy rozšírila 
o tri úle včiel. Ak ste si všimli na chodbách v budo-
ve A sivé nádoby, tak práve v týchto (nie nádobách 
ale vermikomposteroch), sa nachádzajú kalifornské 
dážďovky, ktoré tu máme od septembra. Rozkladajú 
biologický odpad.

Je potrebné spomenúť veľkú rekonštrukciu školy 
v rokoch 2013/14, pri ktorej boli zateplené všetky 
budovy školy, vymenené okná a strechy. Rovnako 
boli odhalené aj obrovské priestory v podkroví našej 
školy, z ktorých je dnes divadlo pre 70 ľudí, netradič-
né učebné priestory pre hodiny hudobnej a etickej 
výchovy a miesto pre oddych. Podobné priestory 
nájdeme aj vo vestibule školy, kde sa nachádza ku-
chynka s mikrovlnkou, či v triedach malého gymná-
zia, kde môžeme nájsť oddychové zóny vyrobené re-
cykláciou paliet. Naša škola sa líši od iných aj tým, že 
v podkroví jednej z budov sa nachádza hvezdárska 
kupola vybavená najmodernejšími ďalekohľadmi. 

Gymnázium Púchov nezískalo iba titul Zelená ško-
la, no aj titul Modrá škola. Projekt prebiehal v rokoch 
2014 - 2015. V rámci tohto projektu bola na našej 
škole vybudovaná vegetačná strecha, vegetačná 
stena, fontána a dažďová záhrada na zachytávanie 
vody.  V areáli školy pribudli nádoby na zachytávanie 
dažďovej vody a veľkokapacitný podzemný zásobník 
vody na splachovanie WC v škôlke.

Aj v súčasnosti prebiehajú významné projekty  
a našu školu čaká ešte veľa aktivít, projektov a zmien. 
Môžem vám prezradiť, že v škole budú inštalované 
solárne panely a taktiež nás čaká prístavba malej te-
locvične s úžitkovou vegetačnou strechou. 

Sandra Kindernajová, kvinta

Zelená škola a všetko, 
čo k nej patrí
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Čo majú Slováci spoločné so západ-
nými susedmi? Zrejme okrem lásky  
k slivovici aj lásku ku knihám. Práve tú 
sme vyjadrili aj počas kreatívneho vý-
tvarno-literárneho workshopu v rámci 
projektu Na začiatku bola kniha.  

V polovici septembra sa žiaci nášho 
gymnázia, konkrétne tried kvinta  
a sexta, stretli v Belušských Slatinách 
so žiakmi gymnázia vo Valašských 
Kloboukoch na výtvarno-literárnom 
seminári. Pani učiteľky  Boleková a Ha-
náková im pripravili veľmi plný a ob-
siahly program, ktorý vyzeral  zaujíma-

vo. A taký aj skutočne bol.  Tvorivosti  
medze nekládli, donútili žiakov nielen 
rozmýšľať, ale aj zapojiť svoje kreatívne 
schopnosti.

Rozdelili sme sa do tímov a vymys-
leli názvy. Vznikali vtipné a kreatívne 
zoskupenia ako Česko-slovensko-špa-
nielske popelky, Štúrove gule (dezert 
podobný Mozartovým, pozn.red.), či 
Zlaté strely. Svojim tímom sme vymy-
sleli a nakreslili erby, ktoré sme neskôr 
prezentovali.

V rámci stretnutia sme si vo svojich 
tímoch vyskúšali napísať krátku po-

viedku. Všetky boli výnimočné - niek-
toré tímy sa zamerali na psychologický 
žáner, iné na detektívky a thrilery,  iné 
to všetko odľahčili niečím vtipným. 
Kreovali sme postavy, dali im osob-
nosť, vymysleli prostredie, v ktorom 
žijú a tiež problémy, zápletky, rodiny 
a priateľov. Prišli sme na to, že písať  
v obmedzenom čase nie je najľahšie 
a že stlačiť celý príbeh do niekoľkých 
zaujímavých viet je ťažšie ako sa zby-
točne rozpisovať. 

Svoje poviedky sme neskôr nahrali 
do audiokníh, ktorým okrem príbehu 
nechýbali ani do deja vťahujúce zvuky 

v pozadí.  Neskôr sme si vyskúšali dra-
matizáciu a improvizáciu, vytvorenie  
a následné hádanie knižných šifier  
a celý workshop bol zakončený literár-
nym kvízom, ktorý obsahoval nielen 
témy ako česká literatúra, ale aj Lasica 
a Satinský či sfilmovaná beletria.

Vzbudilo to v nás súťaživosť a sna-
žili sme sa - každý chcel, aby jeho tím 
vyhral. Stretnutím sme prehĺbili spolu-
prácu s druhou školou, niečo sa naučili 
a aj zabavili. Workshop úspešne ukon-
čil feedback, ktorý bol určite pozitívny.  
Už sa  tešíme, s čím ďalším naši sloven-
činári prídu.      Jessica Drgová, kvinta

Redakčná rada: Sandra Kindernajová, Jessica Drgová, Kristína Staníková, Timotej Fabok, Terézia Srogončíková, Ema Kridlová, Emma Maceková, Tamara 
Budayová, Nina Melicherová, Lucia Panáčková, Adam Gerschdorf, Sofia Villar Mora, Sára Struňáková. Odborný dozor: Martina Boleková. Vyšlo v novembri  
2021 ako súčasť Púchovských novín.

Na začiatku bola kniha - kreatívny workshop

Kto sme?
Na väčšine stredných škôl je ustanovená žiacka 

školská rada a naša škola nie je výnimkou. ŽŠR 
(Žiacku školskú radu) tvorí v tomto školskom roku 
11 členov, ktorí boli riadne zvolení tajnou voľbou 
koncom septembra. Predsedom ŽŠR je už tretí 
školský rok Boris Janík z triedy septima.

V čom sme jedineční?
Po niekoľkých rokoch má ŽŠR 11 členov namies-

to 7. Chceme, aby školská samospráva bola zastú-
pená čo najväčším počtom žiakov, samozrejme,  
v rámci všetkých pravidiel. Ako sa hovorí, viac hláv 
– viac rozumu.  

Ako fungujeme?
Fungujeme na základe zákona o školskej sprá-

ve a samospráve, ktorý je doplnený o náš školský 
štatút. Našou hlavnou úlohou je prijímať od žia-
kov konštruktívne návrhy a pripomienky a prero-
kovávať ich na schôdzach.

Čo chceme v škole zmeniť?
Chceme zamerať najmä na šport, zaviesť pravi-

delné športové podujatia. Multifunkčné ihrisko 
nám k takejto myšlienke otvára svoje brány. Tiež 
chceme spríjemniť žiakom školské prostredie, 
ktoré pre nich bude nielen budovou, ale ich dru-
hým domovom.

Akú má ŽŠR tradíciu?
Zaužívanou tradíciou je to, že predseda ŽŠR je 

zároveň členom Rady školy, na ktorej môže pred-
seda ŽŠR reagovať na podnety rodičov, zástupcov 

TSK, učiteľov a podobne. Nepísanou tradíciou je 
tiež to, že v spolupráci s predsedami tried uspo-
radúvame každý rok 
Deň študentstva.

Aké máme právo-
moci?

Asi najväčšou prá-
vomocou je to, že ŽŠR 
má priame spojenie na 
vedenie školy, s ktorým 
môže kedykoľvek kon-
zultovať svoje návrhy  
a podnety.

Čo od nás môžete 
chcieť?

Riešenie vašich škol-
ských problémov. Víta-
me spoluprácu so všet-
kými žiakmi a učiteľmi 
školy.

Čo najbližšie chys-
táme?

Keďže sa školský rok 
len začal, rozprávali 
sme sa len o Dni štu-
dentstva, ktorý by sa 
za priaznivých podmi-
enok mohol uskutoč-
niť. Chceli by sme tiež 
opäť rozbehnúť veľký 

projekt Participatívny rozpočet na školách, ktorý 
vyhlasuje TSK. 

Žiacka študentská rada púchovského gymnázia



denné menu / inzerciadenné menu / inzercia 1515

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok:2.11. 
Polievka: Polievka z červenej šošovice  
so zeleninou 
1. Novohradská bravčová krkovička, 
varené zemiaky
2. Kuracie soté “India”, dusená ryža, 
kompót 
Streda: 3.11.
Polievka: Krúpková s údeným mäsom 
1. Gazdovské kuracie stehno pečené na 
kapuste, opekané zemiaky
2. Hovädzia roštenka “Esterházy”,dusená 
ryža
Štvrtok:4.11.
Polievka: Peruánska- fazuľová 
1. Viedenský hovädzí guláš, kysnutá 
knedľa
2. Parmské kuracie stehno bez kosti, 
štuchané zemiaky s cibuľkou
Piatok: 5.11.
Polievka: Špenátová s opekaným 
chlebom 
1. Šarišský bravčový závitok, dusená 
ryža, kyslá uhorka

2. Kurací rezeň v syrovo-šampiónovej 
omáčke, cestovina

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 2. 11.  
Polievka: Cesnaková so syrom  
a opekaným chlebom
1. Hovädzí guláš, kysnutá knedľa
2. Bravčové ražniči s paprikou,  
zemiaková kaša, steriliz. uhorka
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiak. krokety
Streda: 3. 11.   
Polievka: Hovädzia s ryžou a hráškom
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou
2. Kurací gyros, dusená ryža, kapustový 
šalát, cesnak. dresing
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiak. krokety
Štvrtok: 4. 11.  
Polievka: Zemiaková s vajcom  
na sladko-kyslo, chlieb
1. Morčacie mäso na smotane, cestovina
2. Vyprážané rybie filé, varené zemiaky
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/

zemiak. krokety
Piatok: 5. 11.  
Polievka: Zeleninová so strúhaním, 
chlieb 
1. Slaninové závitky plnené mletým 
mäsom, zemiaková kaša
2. Parené buchty s lekvárom,  
strúhanková posýpka
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiak. krokety

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 2.11.
Kalerábová so zeleninou  
Mäsové guľky v paradajkovej omáčke, 
knedľa 
Vyprážané syrové krokety, varené  
zemiaky, tatárska omáčka 
Streda: 3.11.
Kapustnica s hubami, chlieb   
Bravčové soté, tarhoňa, kyslá uhorka 
Lasagne bolognese, strúhaný syr 
Štvrtok: 4.11.
Frankfurtská s párkom  
Kurací steak s broskyňou a syrom,  
½ ryža, ½ hranolky  
Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou  
Piatok: 5.11.
Fazuľová nakyslo so slivkami   
Kurací Gordon Bleu, zemiakové pyré, 
čalamáda 
Šišky s džemom  

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz

Utorok: 2.11.
Polievka:  Hrachová s klobáskou, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Kurací perkelt, varená cestovina
2. Prírodný bravčový plátok na 
fazuľových luskoch so slaninou,  
½ dusená ryža, ½ americké zemiaky    
3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte, 
brusnicová omáčka, pečivo   
Streda: 3.11.
Polievka: Kulajda, chlieb
Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami
1. Vyprážaný kurací rezeň, majonézový 
šalát       
2. Drevorubačský bravčový steak, 
dusená ryža, ½ americké zemiaky    
3. Ryžový nákyp s ovocím   
Štvrtok: 4.11.
Polievka: Zelerová krémová polievka  
so slaninkou, chlebové krutóny  
Zverinový vývar Risi-Bisi
1. Kurací plátok zapekaný so šunkou  
a syrom, dusená ryža, zeleninové  
obloženie  
2. Jelenie ragú, maslové halušky
3. Penne s kuracím mäsom  
na smotanovej omáčke    
Piatok: 5.11.
Polievka: Držková polievka, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku,  
zemiakové pyré, kyslá uhorka
2. Živánska pochúťka (slaninka,  
klobáska, cibuľa, krkovička, zemiaky)   
3. Grilovaný filet „Argus“, varené zemiaky, 
zeleninový šalát    
Jesenná špecialita na tento týždeň:
Cuketovo-hráškové rizoto

                                             “Prajeme dobrú chuť.”

H A L L OW E E N S K A  Z L AVAˇ

30 - 70 %
NA VŠETKY

okuliarové sklá

LEN U NÁS
MORAVSKÁ 11, PÚCHOV

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK             0915 378 744          WWW.DROPTIC.SK   

AKCIA DO 7.11.2021.



púchovská kultúrapúchovská kultúra1616

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

KURZY 
Utorok 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.    tanečná sála  17.20 h
Štvrtok 4.11., 11.11., 18.11., 25.11.   tanečná sála  17.20 h 
PILATES
Pilates - cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším 
nohám, zlepší držanie tela a naučí vás správnemu dýchaniu. 1 vstup 4 €, info:kino.
kurzy@puchovskakultura.sk, 0903543246. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR

Streda  3.11., 10.11., 24.11.    tanečná sála   18.30 h 
Pondelok  8.11., 15.11., 22.11., 29.11.   tanečná sála   18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, 
kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR. 1 vstup 3 €

Streda  3.11., 10.11., 24.11.  tanečná sála   17.00 h   
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný 
napríklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť 
uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 042/285 2401. Poplatok sa 
hradí dvojmesačne, 1 h/3,50. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Pondelok  8.11., 15.11., 22.11., 29.11.  veľká sála   18.30 h
MODERNÁ KALANETIKA
„Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. Pracujte  
s tým čo máte“ (Callan Pinckney). Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej 
postavy. Hodina kalanetiky je výdatná ako 20 hodín aerobiku. Dá Vám do poriad-
ku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 
Lektorka kurzu Lenka Dašková.1 lekcia 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

KULTÚRA
Štvrtok 2.11.   vestibul divadla 8.00 - 20.00 h  
STRETNUTIE PRIATEĽOV
Výstava „Stretnutie priateľov“ po skončení 18.medzinárodného výtvarného sympó-
zia v Belušských Slatinách, na ktorom sa zúčastnia umelci z Čiech, Poľska a Slovenska. 
Účastníci výstavy: Lídia Domagala, Andrzej Fronczak, Elzbieta Grosseová, Pavol Hajúk, 
Lucia Laššáková-Luffe, Jaroslav Martiš, Zdeněk Netopil, Ľubomír Sinčák – Sancho, Anna 
Schumacher, Ivo Falco Sokol, hosť: Anna Jakubíková. Výstava potrvá do 8.11.2021.  
Vstup voľný. Podujatie sa koná v zmysle platných opatrení ÚVZ SR!

Nedeľa 7.11.  veľká sála  17.00 h presunuté  na 29.4.2022 o 19.00 h 
VOJTA NEDVĚD S KAPELOU
Zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti.

KINO
Piatok 5.11.  17:30 h, Nedeľa 7.11. 18:00 h   KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY
Kde končí objatia a začína škrtenie? Hlavná otázka vzťahovej komédie pre ľudí, ktorí 
chcú v zdraví a láske prežiť vlastné manželstvo. Témou, nie príbehom, nadväzujeme 
na film Teória tigra, ktorý riešil cestu, ak utiecť zo vzťahu, ktorý nevyhovuje. Kurz 
manželské túžby je naopak o tom, ako v takom vzťahu žiť. Pokiaľ možno šťastne. Mož-
no aj s vášňou, a to aj po rokoch. Je pre vzťah dôležitá intímna blízkosť alebo naopak 
dostatočný priestor? Dá sa pestovať vzťah alebo sa pestujú len kaleráby? Je manželst-
vo len kvantitatívne problém? A môžeme túžiť aj po tom, čo už máme? Prichádzame 
s prevratnou metódou, vďaka ktorej sa na seba vášnivo vrhnete zakaždým, keď sa vrá-
tite z práce. MP od 12 rokov – Cinemart – 90 min. – ČR – komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €

Piatok 5.11.  19:45 h, Piatok 19.11.  20:00 h   ETERNALS
Marvel Studios uvádzajú Eternals, dvadsiaty piaty film z filmového univerza Marvelu 
(MCU), v ktorom prinášajú nový príbeh a desať superhrdinov, ktorý sme doteraz na 
plátne nevideli. Film sleduje skupinu hrdinov z vesmíru, ktorí chránia Zem od úsvitu 
ľudskej civilizácie. Keď sa záhadne vrátia obludné tvory Devianti, ktorí boli považovaní 
za dávno vyhynuté, Eternals sa musia znova zjednotiť a chrániť pred nimi ľudstvo. MP 
od 12 rokov – Cinemart – 157 min. – USA – Fantastický – Akčný - Titulky. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Nedeľa 7.11.  15:30 h   RÓN MA CHYBU
Animovaný film od štúdia 20th. Century Studios RON MÁ CHYBU rozpráva príbeh tro-
chu osamelého dvanásťročného siedmaka Barneyho a robota Rona, jeho nového cho-
diaíceho, hovoriaceho a totálne digitálneho priateľa, ktorý má byť, aspoň teda podľa 
reklamy „najlepší robot -kamarát“. Avšak roztomilý robot Ron nie je úplne v poriadku 
a zdá sa, že je neustále pokazený. Na pozadí modernej doby ovládanej sociálnymi 
sieťami a dominujúcej digitálnymi vzťahmi a priateľstvami chlapec Barney a robot 
Ron prežívajú nevšedné a láskavé dobrodružstvo, počas ktorého zisťujú, že pravé  
priateľstvá nespočívajú v dokonalosti. MP – Cinemart – 101 min. – USA – Animovaný 
- Slovenský dabing. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

NOV 2021

24. 17/00 h, čitáreň Župného domu

 KREATÍVNY WORKSHOP: PRÍRODNÝ 
ADVENTNÝ VENIEC /*Vítané sú aj deti s rodičom. 

 

st
re

da

HelaPela vás pozýva vytvoriť si adventný veniec z prírod-
ných materiálov podľa vlastnej fantázie. Vstupné: 1 dieťa + 1 rodič 18€.

13. 14/00 - 18/00 h, podkrovie Župného domu
 SWAP KNÍH /ŠTUDENTKY UCM TRNAVA/ 

so
bo

ta

Radi čítate a kopia sa Vám doma knihy? Študentky 
UCM v Trnave Vás pozývajú na Swap kníh. Knihy, ktoré 
si nenájdu nového majiteľa poputujú na dobročinné 
účely. Viac info na FB SWAP KNÍH PU a IG swapknih_pu. Vstupné: 3 €.

5. 18/00, podkrovie Župného domu

HERNÝ VEČER /OZ MŔTVA KOSŤ/

pi
at

ok

Vstupné dobrovoľné.

Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte si
zahrať obľúbené stolové hry so skutočnými ľuďmi. 

18. 18/00, čitáreň a chodba Župného domu
 ENVIRONMENTÁLNE VÝZVY

TVORBY FRANTIŠKA VESELÉHOšt
vr

to
k

Interaktívna výstava reprodukcií jedného z najpozoru-
hodnejších slovenských maliarov druhej pol. 20. storočia
spojená s odbor. výkladom prof. Jaroslava Vencáleka.

Vstup voľný.

4. 18/00, podkrovie Župného domu 
NaCeste: AKO PRECESTOVAŤ
VŠETKY KRAJINY SVETA  

Prvý Slovák, čo precestoval všetky krajiny sveta: 
Ako začínal? Ako to dosiahol? A prečo to vôbec robil? 
O svojich potulkách svetom a zážitkoch z nich vám 
príde porozprávať púchovčan Štefan Polakovič.

št
vr

to
k

Vstupné: 3 €.

25. 19/00, podkrovie Župného domu 
DOSKY: KOMUNÁL /DIVADLO 
DOGMA TRENČÍN/  

št
vr

to
k

Vstupné: 5 €.

Banálny divadelný príbeh, kde dôraz je kladený na postavu
diváka, ktorý je priamou súčasťou teatrálnej hry na vieru, 
sebaobetovanie a kolektívne šťastie.

KURZY ŠITIA
PRE ZAČIATOČNÍKOV  AJ POKROČILÝCH

Zahájenie kurzu a zároveň prvé vyučovacie hodiny! Chcete 
vedieť ako zaplátať, zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte 
na kurze šitia. Či už sa chcete naučiť iba základy a spríjemniť si 
voľný čas alebo sa šitiu chcete vážne venovať, táto ponuka je 
ako „šitá“ priamo pre vás! Navliecť niť do ihly, vedieť správne 
ovládať šijací stroj, vybrať vhodný materiál. A samozrejme z 
látky vedieť vyrobiť to, čo vám doma práve chýba alebo to, čo si 
už dlhšiu dobu túžite na seba obliecť. 

10.11.2021 l  zasadacia miestnosť  l  16:00 h

24.11.2021 l  zasadacia miestnosť  l  16:00 h

2 x v mesiaci po 4 hodiny. Kurzový poplatok 34 €.

Do kurzu je nutné sa prihlásiť emailom: kino.kurzy@puchovskakultura.sk alebo 
0908 718 662. Kurzový poplatok na mesiac november je 34 €. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.
POPLATOK za kurz musí byť uhradený do 9.11.2021.

 Martin
na bielom koni Martin
na bielom koni Martin
na bielom koni

VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE

 Martin Martin Martin
VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE

O 16.30 H PEŠIA ZÓNA
 Martin Martin Martin
na bielom koni
na bielom koni
na bielom koni Martin Martin Martin

O 16.30 H PEŠIA ZÓNA
O 16.30 H PEŠIA ZÓNA

PRINESIE MARTIN AJ SNEH? 

PRÍĎTE TO SKONTROLOVAŤ 

    A ZABAVIŤ SA! 

PRINESIE MARTIN AJ SNEH? 
PRINESIE MARTIN AJ SNEH? 

PRÍĎTE TO SKONTROLOVAŤ 
PRÍĎTE TO SKONTROLOVAŤ 

    A ZABAVIŤ SA! 

O OBČERSTVENIE POSTARANÉ

       VSTUP VOĽNÝO OBČERSTVENIE POSTARANÉ

       VSTUP VOĽNÝ

11. november 2021

      Program:
16.30 h  OPIČKA CRAZY CHICHI SO SNEHULIAKOM

              tanečná show pre deti

17.00 h  MARTIN NA BIELOM KONI

              so sladkým prekvapením

17.15 h  TOMÁŠ BEZDEDA 

              s kapelou
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MŠK Púchov – Dubnica 1:2 (1:1)
Góly: 45. Holáň – 2. Kupusovič, 87. Pagáč 
ŽK: Jovičič, Kramár, Rizie, Tučný (všetci Dubnica 

nad Váhom), rozhodcovia: Andrej Chromý – Dušan 
Štofik, Peter Čajka, 250 divákov  

V šesťbodovom oblastnom derby druhej ligy mo-
hol Púchov v prípade víťazstva preskočiť svojho su-
seda v tabuľke. Nestalo sa. Dubničania mali raketový 
úvod a už v druhej minúte sa ujali vedenia gólom 
Kupusoviča – 0:1. Púchovčania zvýšili obrátky, vy-
pracovali si niekoľko sľubných gólových príležitosti, 
no buď zlyhali v koncovke, alebo exceloval hosťujúci 
brankár. Až v záverečnej minúte prvého polčasu vyu-
žili domáci zaváhanie dubnickej obrany a Holiš vsietil 
vyrovnávajúci gól – 1:1. V druhom polčase mali lop-
tu na kopačkách častejšie hostia, no ich umenie sa 
končilo pred domácim pokutovým územím. Naopak, 
Púchovčania podnikali rýchle protiútoky, ktoré však 
nedokázali doviesť do gólovej koncovky. Nepreme-
nené príležitosti domácich Dubničania potrestali šty-
ri minúty pred koncom. Po rohovom kope osvietilo 
brankára Púchova Pilného slnko, loptu minul a na 
zadnej tyči sa traja obrancovia Púchova len prizerali, 
ako Pagáč hlavou poslal loptu do siete – 1:2. Púchovu 
už na vyrovnanie zostávalo málo času, a tak v dôleži-
tom zápase opäť nebodovali. Šancu na reparát budú 
mať Púchovčania už v sobotu, kedy na domácom 
trávniku privítajú rezervu Žiliny. 

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Ozimý, Kopičár, 
Afolabi, Martinček, Kapusniak, Holáň (67. Ullman), 
Loduha (26. Pavlovič), Krčula, Mráz, Holiš (D. Pilný) 

Ostatné výsledky 15. kola: Skalica – Humenné 
0:1, Bardejov – Košice 0:3, Námestovo – Petržalka 1:3, 
Komárno – Trebišov 4:1, Podbrezová – Slovan Brati-
slava B 5:0, Šamorín – Žilina B 3:0
1. Humenné 15 10 4 1 19:6 34
2. Podbrezová 14 11 0 3 33:12 33
3. B. Bystrica 14 10 3 1 28:9 33
4. Komárno 15 10 3 2 28:13 33
5. Skalica 14 10 2 2 20:6 32
6. Petržalka 14 7 3 4 30:14 24
7. Košice 14 7 2 5 31:19 23
8. Šamorín 14 6 1 7 24:26 19
9. Žilina B 14 5 3 6 29:25 18
10. Rohožník 14 5 2 7 16:25 17
11. Trebišov 14 5 2 7 11:22 17
12. Dubnica 14 4 3 7 21:25 15
13. MŠK Púchov 15 2 4 9 17:24 10
14. Bardejov 15 1 5 9 11:23 8
15. Slovan B 15 2 2 11 9:33 8
16. Námestovo 15 0 1 14 7:52 1

Program 16. kola: MŠK Púchov – MŠK Žilina B (6. 
11. o 13.00), Podbrezová – Humenné, Banská Bystri-
ca – Námestovo, Košice – Slovan B, Dubnica – Komár-
no, Skalica – Rohožník, Šamorín – Bardejov, Petržalka 
- Trebišov 

Futbal - 2. liga muži

V oblastnom derby Púchovčania naprázdno

Do konca derby chýbali necelé štyri minúty, keď brankár Pilný neodhadol let lopty a Dubničan Pagáč hlavou po-
hodlne skóroval. Púchov stratil tri body...            FOTO: Milan Podmaník 
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www.futbalnet.sk

Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

Prípravky U11

I. liga starší žiaci - U15

I. liga mladší žiaci - U13

I. liga mladší žiaci - U12

14. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 0:1 (0:0), Kubička, FK 

Nitra – Karlova Ves Bratislava 5:0, Inter Bratislava – 
Piešťany 5:0, Myjava – Šamorín 2:0, Domino – Zlaté 
Moravce 1:4, Komárno – Krakovany 4:0
1. Zl. Moravce 14 10 2 2 40:14 32
2. Komárno 13 8 4 1 31:13 28
3. Skalica 14 9 1 4 30:22 28
4. Nitra 14 7 3 4 32:19 24
5. Inter 13 7 3 3 21:13 24
6. MŠK Púchov 13 7 2 4 30:20 23
7. Dubnica 12 7 2 3 23:15 23
8. Karlova Ves 14 6 3 5 20:23 21
9. Myjava 14 5 2 7 20:20 17
10. Domino 14 3 6 5 20:21 15
11. Trnava 13 4 3 6 11:15 15
12. Šamorín 13 3 4 6 27:33 13
13. Senec 13 2 5 6 12:22 11
14. Partizánske 12 3 2 7 14:27 11
15. Piešťany 14 2 1 11 11:41 7
16. Krakovany 14 1 3 10 4:28 6

Program 15. kola: FK Krakovany – MŠK Púchov (6. 
11. o 10.00), Šamorín – Domino, Senec – Inter Bra-
tislava, Skalica – FK Nitra, Zlaté Moravce – Komárno, 
Partizánske – Myjava, Piešťany – Dubnica nad Vá-
hom, Karlova Ves Bratislava – Lokomotíva Trnava 

14. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 3:0 (3:0), Vavrík 2, Pa-

náček, Nitra – Karlova Ves Bratislava 2:1, Inter Brati-
slava – Piešťany 2:0, Myjava – Šamorín 1:2, Domino 
– Zlaté Moravce 1:3, Komárno – Krakovany 6:0
1. Zl. Moravce 14 10 3 1 28:6 33
2. Inter 13 10 1 2 37:11 31
3. Komárno 13 9 2 2 36:12 29
4. Karlova Ves 14 9 2 3 36:17 29
5. Dubnica 12 8 3 1 30:13 27
6. Trnava 13 8 2 3 32:12 26
7. Šamorín 13 7 2 4 20:16 23
8. Domino 14 5 5 4 24:18 20
9. Nitra 14 4 3 7 15:29 15
10. MŠK Púchov 13 3 5 5 17:22 14
11. Piešťany 14 4 2 8 19:31 14
12. Senec 13 3 4 6 11:14 13
13. Skalica 14 2 4 8 11:25 10
14. Krakovany 14 2 2 10 11:40 8
15. Myjava 14 2 1 11 13:38 7
16. Partizánske 12 0 1 11 10:46 1

Program 15. kola:
FK Krakovany – MŠK Púchov (6. 11. o 12.30), 

Šamorín – Domino, Senec – Inter Bratislava, Skalica 
– FK Nitra, Zlaté Moravce – Komárno, Partizánske – 
Myjava, Piešťany – Dubnica nad Váhom, Karlova Ves 
Bratislava – Lokomotíva Trnava

Dohrávky 8. kola:
Levice – Prievidza 0:7, Nitra – Trenčín 0:2

1. Trnava 9 8 0 1 50:9 24
2. Trenčín 9 7 2 0 35:11 23
3. D. Streda 9 7 0 2 42:6 21
4. Prievidza 9 5 1 3 29:19 16

5. Slovan 7 5 0 2 37:7 15
6. Dubnica 9 5 0 4 19:17 15
7. Karlova Ves 8 4 2 2 23:8 14
8. Petržalka 9 4 1 4 22:18 13
9. MŠK Púchov 8 4 1 3 16:16 13
10. Domino 9 4 0 5 15:29 12
11. Senica 9 3 1 5 15:13 10
12. Nitra 8 3 1 4 17:16 10
13. Inter 9 2 2 5 10:28 8
14. Skalica 8 1 0 7 5:50 3
15. Levice 9 1 0 8 3:53 3
16. Zl. Moravce 9 0 1 8 6:44 1

Program 10. kola: FC Petržalka – MŠK Púchov (5. 
11. o 15.00), Skalica – Inter Bratislava, Dunajská Stre-
da – Trenčín, Zlaté Moravce – Prievidza, Levice – Seni-
ca, Nitra – Dubnica nad Váhom, Karlova Ves Bratislava 
– Domino, Trnava – Slovan Bratislava 

9. kolo: FC Nitra – MŠK Púchov 8:0 (3:0), Levice – 
Trnava 0:6, Skalica – Dubnica nad Váhom 0:15, Zlaté 
Moravce – Inter Bratislava 2:1, Karlova Ves Bratislava 
– Slovan Bratislava 1:6, Dunajská Streda – Domino 7:0
1. Slovan 9 8 0 1 68:13 24
2. Dubnica 9 8 0 1 64:14 24
3. D. Streda 9 6 2 1 59:11 20
4. Trnava 7 6 1 0 63:5 19
5. Trenčín 8 6 0 2 55:14 18
6. Petržalka 7 4 1 2 29:20 13
7. Levice 9 4 1 4 27:38 13
8. MŠK Púchov 8 4 0 4 16:28 12
9. Karlova Ves 8 3 1 4 25:31 10
10. Nitra 9 3 1 5 23:33 10
11. Inter 9 3 0 6 21:23 9
12. Domino 9 2 2 5 26:36 8
13. Zl. Moravce 9 2 2 5 12:45 8
14. Senica 8 1 1 6 8:35 4
15. Prievidza 8 1 0 7 16:33 3
16. Skalica 8 0 0 8 1:134 0

Program 10. kola:  MŠK Púchov – FC Petržalka 
(6. 11. o 10.00), Inter Bratislava – Skalica, Domino – 
Karlova Ves Bratislava, Dubnica nad Váhom – Nitra, 
Trenčín – Dunsjaká Streda, Slovan Bratislava – Trnava, 
Senica – Levice, Prievidza – Zlaté Moravce  

9. kolo: FC Nitra – MŠK Púchov 25:2 (11:1), Ko-
záček, vlastný, Petržalka – Trenčín 10:16, Levice – Tr-
nava 2:22, Skalica – Dubnica nad Váhom 6:11, Zlaté 
Moravce – Inter Bratislava 6:2, Karlova Ves Bratislava 
– Slovan Bratislava 8:10, Dunajská Streda – Domino 
15:7
1. Slovan 9 8 1 0 136:51 25
2. Trnava 7 7 0 0 150:32 21
3. Nitra 9 7 0 2 155:60 21
4. Trenčín 9 7 0 2 107:41 21
5. Inter 9 7 0 2 92:64 21
6. D. Streda 9 6 0 3 135:73 18
7. Dubnica 9 6 0 3 86:39 18
8. Domino 9 3 1 5 68:96 10
9. Zl. Moravce 9 3 1 5 45:80 10
10. Petržalka 8 3 0 5 81:89 9
11. Senica 8 3 0 5 68:97 9
12. Prievidza 8 2 1 5 47:110 7
13. Karlova Ves 8 2 0 6 45:99 6
14. MŠK Púchov 8 2 0 6 32:92 6
15. Skalica 8 0 0 8 40:129 0
16. Levice 9 0 0 9 24:159 0

Skupina B
1. kolo: Kvašov – Tuchyňa 0:1, Bolešov – L. Rovne 6:1
2. kolo: Kvašov – Pruské 0:6, Tuchyňa – L. Rovne 4:4
3. kolo: Bolešov – Kvašov 10:1, Pruské – Tuchyňa 3:0
4. kolo: Pruské – Bolešov 2:0, Kvašov – L. Rovne 3:4
5. kolo: Bolešov – Tuchyňa 0:3, Lednické Rovne – 

Pruské 2:6
6. kolo: Kvašov – Tuchyňa 2:1, Bolešov – L. Rovne 9:1
7. kolo: Kvašov – Pruské 0:7, Tuchyňa – L. Rovne 4:3
8. kolo: Bolešov – Kvašov 9:0, Pruské – Tuchyňa 3:0
9. kolo: Pruské – Bolešov 4:0, Kvašov – L. Rovne 1:0
10. kolo: Bolešov – Tuchyňa 1:6, L. Rovne – Pruské 

1:8

1. Pruské 8 8 0 0 39:3 24
2. Tuchyňa 8 4 1 3 19:16 13
3. Bolešov 8 4 0 4 35:18 12
4. Kvašov 8 2 0 6 7:38 6
5. L. Rovne 8 1 1 6 16:41 4

Skupina C
1. kolo: D. Kočkovce – Ladce 0:8, FC Púchov – Do-

hňany 10:0
2. kolo: Ladce – Dohňany 15:0, D. Kočkovce – 

Púchov B 0:15
3. kolo: FC Púchov – D. Kočkovce 9:0, MŠK Púchov 

B – Ladce 5:3
4. kolo: MŠK Púchov B – FC Púchov 3:0, D. Kočkovce 

– Dohňany 5:6
5. kolo: FC Púchov – Ladce 2:5, Dohňany – MŠK 

Púchov B 0:14
6. kolo: D. Kočkovce – Ladce 0:21, FC Púchov – Do-

hňany 9:0
7. kolo: Ladce – Dohňany 11:0, D. Kočkovce – MŠK 

Púchov B 0:15
8. kolo: FC Púchov – D. Kočkovce 3:1, MŠK Púchov 

B – Ladce 2:1
9. kolo: MŠK Púchov B – FC Púchov 3:1, D. Kočkovce 

– Dohňany 4:1
10. kolo: FC Púchov – Ladce 1:7, Dohňany – MŠK 

Púchov B 0:11

1. MŠK Púchov B 8 8 0 0 67:5 24
2. Ladce 8 6 0 2 71:10 18
3. FC Púchov 8 4 0 4 35:19 12
4. D. Kočkovce 8 1 0 7 10:78 3
5. Dohňany 8 1 0 7 8:79 3

Skupina D
1. kolo: Beluša – Prečín 9:0, Pružina – Sverepec 2:8
2. kolo: Beluša – Visolaje 10:2, Prečín – Sverepec 1:1
3. kolo: Visolaje – Prečín 2:5, Pružina – Beluša 0:7
4. kolo: Beluša – Sverepec 4:0, Visolaje – Pružina 3:3
5. kolo: Pružina – Prečín 0:3, Sverepec – Visolaje 3:2
6. kolo: Beluša – Prečín 11:0, Pružina – Sverepec 0:4
7. kolo: Beluša – Visolaje 10:0, Prečín – Sverepec 1:0
8. kolo: Visolaje – Prečín 2:5, Pružina – Beluša 0:7
9. kolo: Beluša – Sverepec 8:0, Visolaje – Pružina 2:1
10. kolo: Pružina – Prečín 2:9, Sverepec – Visolaje 3:1

1. Beluša 8 8 0 0 67:2 24
2. Prečín 8 5 1 2 22:26 16
3. Sverepec 8 4 1 3 19:19 13
4. Visolaje 8 1 1 6 13:38 4
5. Pružina 8 0 1 7 8:44 1
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Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Výsledkový servis futbalových súťaží mužov
3. liga muži 6. liga muži

7. liga muži

Tak, ako v minulom roku, aj tento rok bol pre náš 
tím otázny. Chuť posunúť sa medzi top tímy a záro-
veň tešiť výkonmi našich fanúšikov nás však hnala  
v zimnej príprave. Zostávalo nám už len veriť, že situ-
ácia dovolí organizátorom pripraviť podmienky, pri 
ktorých si bude možné zasúťažiť s našimi priateľmi 
z iných DHZ.

Podarilo sa nám zísť sa a odštartovať sezónu. Kaž-
dý článok nášho tímu žiaril zapálením a odhodlaním 
stáť na top priečkach, nech sa na štartovnej tabuli 
objaví akékoľvek silné meno. Zopár úvodných súťa-
ží sa nám podarilo odbehnúť u susedov na Morave, 
kde by som spomenul najmä víťazstvo na trati SDH 
Louky.

Radosť z toho, že sa môžeme s našimi priateľmi za 
hranicami stretávať však netrvala dlho. Pandemická 
situácia nám umožnila pokračovať v sezóne už len  
v rámci nášho územia, no naše odhodlanie zotrva-
lo. A tak sme usilovne hľadali súťaže v širšom okolí. 
Jedna z najvzdialenejších sa konala v obci Sokolce, 
takmer 190 km od našej dedinky. Kde sme vyrazili 
s cieľom prekonať traťový rekord, čo sa nám na jed-
nom prúde aj podarilo. Bohužiaľ na druhom terči 
nás mierne zaváhanie stálo zisk tohto titulu, no náš 
výsledný čas 14:26 v ten deň neprekonal nikto, a tak 
si odnášame pre nás vzácne víťazstvo. Rýchle útoky 
z nášho blízkeho okolia, na ktoré určite nikdy neza-
budneme a po ktorých na trati zostala víťazná stopa 
od našich tretier, sme predviedli na Lúkach, v obci 
Pruské, Mikušovciach, Dulove a v Hornom Lieskove. 
Z tých vzdialenejších sú cenné najmä prvá priečka  
v Pavliciach, druhá priečka v Hrnčiarovciach nad 

Parnou, kde sa náš výsledný čas zastavil v oboch prí-
padoch pod hranicou 14-tich sekúnd v konkurencií 
veľmi kvalitných ligových tímov. 

Ako v každom športe a ako vo väčšine tímov, aj nás 
počas tejto sezóny postretli neúspechy, komplikácie 
s technikou, zranenia... No poradili sme si, získali sme 

ďalšie cenné skúsenosti a naša chuť napredovať a te-
šiť vás, rastie po tomto roku o to viac! Ďakujeme všet-
kým, ktorí pri nás stáli a venovali nám svoju podporu, 
či priazeň. Tešíme sa na vás v ďalšom roku. Buďte  
s nami. 

Tím DHZ Hoštiná 

Sezóna 2021 v podaní DHZ Hoštiná

13. kolo:
Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie 2:0 (1:0)
Góly: Pilát, Fano
Visolaje – Lysá pod Makytou 4:1 (1:0)
Góly: Kujaník 2, Baránek, Bulejčík – Chodúr
Dohňany – Udiča 2:4 (1:2)
Góly: Krajčík, Baranec – Drblík 2, Melicherík, Cho-

chel
Sverepec – Papradno 2:3 (0:2)
Góly: Steiner, Jakubek (vlastný), Illo – Jeleník, Čer-

nošík
Mikušovce – Tuchyňa 2:1 (0:0)
Góly: Decký 2 – Štefula
Šebešťanová – Streženice 6:3 (3:0)
Góly: Bielik 3, Zubek 2, Petrík – Jandušík 2, Trník
Nová Dubnica – Podmanín 2:1 (2:1)
Góly: Rekem, Kucharík – Pilár

1. D. Kočkovce 13 9 0 4 26:19 27
2. N. Dubnica 13 7 4 2 38:21 25
3. Udiča 13 7 3 3 39:15 24
4. Podmanín 13 8 0 5 32:19 24
5. Streženice 13 8 0 5 30:29 24
6. Šebešťanová 13 6 3 4 31:23 21
7. Tuchyňa 13 5 5 3 30:21 20
8. Mikušovce 13 6 0 7 21:31 18
9. Lysá 13 5 2 6 35:21 17
10. Visolaje 13 6 1 6 34:29 16
11. Papradno 13 4 3 6 26:25 15
12. Dohňany 13 4 0 9 21:42 12
13. Sverepec 13 3 2 8 15:29 11
14. K. Podhradie 13 1 1 11 10:64 4

Program 14. kola: Šebešťanová – Papradno, Nová Dub-

13. kolo: 
Kolačín – FC Púchov 8:1 (6:0), Mallo 3, Mojto 3, 

Tlapák 2 – Tomáš
Červený Kameň – Kameničany 3:2
Praznov – Dulov 6:0
Prejta – Lednica 0:3 (0:1), Matúš, Hanták, Majerko
Tŕstie – Bodiná 7:1
Vrchteplá – Orlové 2:0
Horovce – Pružina 6:1 (4:1), Novosád 3, Kebis 2, 

Vozár – Turza
1. Praznov 13 12 1 0 53:9 37
2. Horovce 13 10 1 2 41:15 31
3. Tŕstie 13 10 0 3 51:14 30
4. Bodiná 13 9 0 4 43:24 27
5. Kolačín 13 8 0 5 53:22 24
6. Dulov 13 6 2 5 34:32 20
7. Lednica 13 6 1 6 34:27 19
8. Vrchteplá 13 6 1 6 30:30 19
9. Pružina 13 5 3 5 36:37 18
10. FC Púchov 13 4 2 7 32:64 14
11. Č. Kameň 13 2 3 8 21:39 9
12. Orlové 13 3 0 10 22:47 9
13. Prejta 13 2 2 9 24:55 8
14. Kameničany 13 0 0 13 8:67 0

Program 14. kola – 7. 11.:
Tŕstie – lednica, Prejta – Fan Club Púchov, Kolačín – 
Dulov, Praznov – Červený Kameň, Kameničany – Pru-
žina, Horovce – Vrchteplá, Orlové - Bodiná 

nica – Tuchyňa, Sverepec – Udiča, Dohňany – Lysá pod 
Makytou, Visolaje – Dolné Kočkovce, Košecké Podhradie 
– Podmanín, Streženice - Mikušovce

13. kolo:
Levice – Zlaté Moravce B 0:1, Galanta – Kalná nad 

Hronom 1:1, Nové Mesto nad Váhom – Malženice 0:3, 
Šaľa – Marcelová 2:1, Častkovce – Lednické Rovne 1:0
1. P. Bystrica 14 12 2 0 28:5 38
2. Beluša 14 10 3 1 27:11 33
3. Myjava 14 8 3 3 25:12 27
4. Kalná 15 7 6 2 23:17 27
5. Malženice 15 7 5 3 26:17 26
6. Šaľa 15 7 4 4 32:15 25
7. Galanta 15 6 4 5 20:22 22
8. Častkovce 15 6 2 7 25:18 20
9. N. Zámky 14 6 2 6 22:18 20
10. Marcelová 15 5 4 6 17:14 19
11. Nové Mesto 15 5 2 8 21:20 17
12. V. Ludince 14 4 4 6 19:23 16
13. Nitra 14 5 0 9 16:26 15
14. Imeľ 13 3 5 5 10:15 14
15. L. Rovne 15 4 1 10 7:18 13
16. Partizánske 14 2 5 7 12:27 11
17. Zl. Moravce B 15 3 2 10 15:40 11
18. Levice 14 1 4 9 7:34 7

Program 14. kola:
Beluša – Považská Bystrica, Lednické Rovne – Nové 

Mesto nad Váhom, Nové Zámky – Nitra, Marcelová – 
Myjava, Partizánske – Šaľa, Imeľ – Kalná nad Hronom, 
Zlaté Moravce B – Galanta, Malženice – Levice, Veľké 
Ludince - Častkovce 
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2. liga muži

Hokej

Za dva dni šesť bodov, Púchovčania v trháku

Extraliga dorast

1. liga starší žiaci

1. liga mladší žiaci

1. liga kadeti17. kolo: 
MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves – odložené, 

Trenčín – Banská Bystrica 1:3, Žilina – Trnava 4:1, Slo-
van Bratislava – Košice 4:1, Skalica – Zvolen 6:5 pp, 
Martin – Michalovce 3:6, Poprad – Nitra 2:3 sn

18. kolo: 
MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves – odložené, 

Trenčín – Banská Bystrica 4:5 sn, Slovan Bratislava – 
Košice 4:2, Skalica – Zvolen 1:4, Martin – Michalovce 
1:4, Poprad – Nitra 2:0
1. Zvolen 18 11 2 2 3 75:45 39
2. Slovan 16 11 2 0 3 63:35 37
3. Nitra 18 10 3 1 4 56:40 37
4. B. Bystrica 16 10 2 2 2 69:37 36
5. Poprad 16 8 0 3 5 58:40 27

10. kolo: HK 91 Senica – MŠK Púchov 3:3 (1:0, 
1:0, 1:3), 46. Palan (Gajdoš), 52. Sosin (Baroš, Konco-
vý), 53. Hazala

Trenčín – Skalica 4:3, Považská Bystrica – Piešťany 
– odložené
1. Trenčín 10 8 1 1 45:15 17
2. MŠK Púchov 10 6 2 2 65:22 14
3. Skalica 9 6 0 3 53:23 12
4. Senica 8 5 1 2 40:18 11
5. Partizánske 9 3 0 6 30:46 6
6. Piešťany 9 3 0 6 34:59 6

7. P. Bystrica 9 1 1 7 19:59 3
8. Topoľčany 8 1 1 6 30:74 3

8. HT 
8. kolo: MŠK Púchov – MHK Dolný Kubín 2:3 

(0:2, 0:1, 2:0), 46. Seiler, 49. Kováč (Seiler), Žilina – 
Altis Orava 13:5, Považská Bystrica – Dubnica 3:7, Ru-
žomberok – Martin – odložené

9. kolo: Martin – MŠK Púchov – odložené, Dolný 
Kubín – Považská Bystrica 2:9, Altis Orava – Ružom-
berok - odložené 
1. Žilina 9 8 1 0 106:28 17
2. P. Bystrica 9 7 0 2 48:26 14
3. Martin 7 4 1 2 42:29 9
4. Altis 8 4 0 4 56:41 8
5. MŠK Púchov 8 3 0 5 30:43 6
6. Dubnica 9 2 1 6 40:65 5
7. Ružomberok 6 1 1 4 14:51 3
8. D. Kubín 8 1 0 7 22:75 2

7. HT
8. kolo: MŠK Púchov – Ružomberok – odložené, 

Považská Bystrica – Dubnoica 5:2, Martin – Žilina – 
odložené

9. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov – odložené, 
Dubnica – Žilina 7:15, Ružomberok – Považská Bys-
trica – odložené
1. Martin 7 6 1 0 79:17 13
2. Žilina 8 5 0 3 89:41 10
3. Ružomberok 7 4 1 2 46:45 9
4. MŠK Púchov 7 3 0 4 47:47 6
5. Dubnica 9 2 1 6 35:108 5
6. P. Bystrica 8 1 1 6 30:68 3

5. HT
MŠK Púchov – Prievidza 6:0, MŠK Púchov – Mar-

tin 3:3, Prievidza – Martin 5:18

Dohrávka 4. kola:  MŠK Púchov – MHK Dolný Ku-
bín 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), 27. Jakúbek (Minárik, Zúbek)

Zostava MŠK Púchov: Crkoň, Hrušík – Brňák, 
Božik, Zúbek, Minárik, Zemko – Kvocera, Hudík, Jak-
úbek, Šedivý, Kanaet – Haluška, Putala, Húska, Deneš, 
Hrušík – Mičko, Vladimirov, Urban, Ladecký, Papán

 5. kolo: HO Hamuliakovo – MŠK Púchov 1:10 
(0:3, 1:4, 0:3), 5. Jakúbek (Kanaet, Šedivý), 10. Deneš 
(Hajský, Mičko), 18. Brňák (Pšurný), 28. Jakúbek (Ka-
naet, Hudík), 30. Ladecký (Húska), 31. Brňák (Zúbek), 
36. Šedivý (Jakúbek, Kanaet), 47. Minárik, 51. Zemko, 
56. Jakúbek (Brňák, Šedivý)

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Brňák, Božik, 
Zúbek, Minárik, Zemko – Vladimirov, Hudík, Jakúbek, 
Šedivý, Kanaet – Haluška, Mičko, Hajský, Pšurný, 
Deneš – Húska, Ladecký, Papán,

Partizánske – Lučenec 9:2, Dolný Kubín – Senica 8:3, 
Piešťany – Detva – odložené
1. MŠK Púchov 5 5 0 0 0 38:4 15
2. Piešťany 4 2 2 0 0 26:14 10
3. Partizánske 5 3 0 1 1 23:21 10
4. Detva 4 2 1 0 1 26:17 8
5. Hamuliakovo 5 2 0 2 1 36:35 8
6. D. Kubín 5 1 0 0 4 17:24 3
7. Senica 5 1 0 0 4 18:29 3
8. Lučenec 5 0 0 0 5 11:51 0

Program 6. kola: MŠK Púchov – ŠHK Piešťany (6. 
11. o 17.30), Lučenec – Detva, Senica – Hamuliako-
vo, Partizánske – Dolný Kubín  

Muži MŠK Púchov sú jediným mužstvom s plným počtom bodov v druholigovej tabuľke. Päťbodový náskok pred 
Piešťanmi môžu zveľadiť už tento týždeň, kedy Piešťancov privítajú na vlastnom ľade.           FOTO: Miroslav Mikáč

Kadeti MŠK Púchov uhrali na Záhorí nerozhodný výsledok a v tabuľke im patrí druhá priečka. 

6. MŠK Púchov 14 7 2 0 5 36:29 25
7. Trenčín 18 7 1 2 8 66:60 25
8. Skalica 14 6 2 1 5 56:43 23
9. Michalovce 16 6 2 1 7 44:41 23
10. Košice 16 5 2 2 7 55:64 21
11. Trnava 17 5 0 1 11 46:75 16
12. Martin 16 3 1 2 10 46:80 13
13. Žilina 15 3 0 1 11 29:64 10
14. Sp. N. Ves 12 0 0 1 11 20:66 1

Program 19. a 20. kola: MŠK Púchov – MHA Mar-
tin (6. 11. o 14.00 a 7. 11. o 10.00), Košice – Micha-
lovce, Trenčín – Skalica, Nitra – Zvolen, Banská Bystri-
ca – Slovan Bratislava, Trnava – Poprad, Spišská Nová 
Ves – Žilina 

Program 11. kola: 
MŠK Púchov – MHKM Skalica (3. 11. o 17.30), To-

poľčany – Trenčín, Partizánske – Považská Bystrica, 
Piešťany – Senica

Program 12. kola: HK Dukla Trenčín – MŠK 
Púchov (7. 11. o 12.45), Skalica – Piešťany, Senica – 
Partizánske, Považská Bystrica - Topoľčany 
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

BLAHOŽELANIE
„Nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám lás-
ka srdce hreje, nech Vám nikdy smutno nie je 
a nech Vám nebesá doprajú pevné zdravie.“ 
Dňa 4.11.2021 oslávi svoje 95. narodeniny pani  
Mária Horečná z Lednických Rovní. Želajú dcéry 
a synovia s rodinami.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

SPOMIENKA
Dňa 8.11.2021 si pripomí-
name 1. smutné výročie, 
čo nám navždy odišla milo-
vaná mama, babka a pra-
babka Emília Trnková  
z  Lúk pod Makytou.  
S  láskou spomínajú dcéry 
Mária a Janka s rodinami.

SPOMIENKA
„Očiam si odišiel, v  srd-
ciach ostávaš“. Dňa 
17.11.2021 uplynie 5 rokov, 
čo nám navždy odišiel 
Emil Hija. S láskou spomí-
na rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1.11.2021 si pripo-
míname 11. výročie úmr-
tia nášho otca a  dedka  
Vojtecha Janíka z Púcho-
va.

SPOMIENKA
„Ťažko je bez Teba žiť, Tvo-
je ruky necítiť, nepočuť po 
dome Tvoj hlas, spomien-
ky na Teba zostávajú hlbo-
ko v  nás.“ Dňa 11.11.2021 
uplynie 7 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a ded-
ko František Markovič. 
S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1.11.2021 si pripomíname 1. smutné výro-
čie, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, syn 
a  brat Ľubomír Daniška z  Dolných Kočkoviec. 
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Inzertná kancelária Púchovskej kultúry
OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30 - 12.00 -16:00 hod.

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL REHÁK oproti Bille - matrace, 
paplóny, aj ovčie a perové, prikrývky, deky, obliečky, 
nepriepustné plachty, tkané koberce, angín aj ušitý, 
koženky, molitany, papuče, sedáky, utierky...
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• Akcia -20 % do 31.12.2021. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk
• Maľovanie, natieranie 0902356631
• Stavebné práce 090235663
• Rekonštrukcie domov,bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky,omietky,sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911 937 319
KÚPA

• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim 2i alebo 3i byt v Púchove a okolí do 100 000 €  
v hotovosti. Tel. č. 0951 676 236
• Kúpim 3-izbový byt, t.č. 0905 979 142
• Kúpim 1-izbový, alebo 2-izbový byt v Púchove. Tel.: 
0908 718 662
RÔZNE

• Poskytnem opatrovateľské služby pre seniora večer 
po 18:00, tel: 0948 483 132
• Predám záhradu 2608 m2 v  obci Vieska. Možná 
stavba RD. Cena 35 € /m2. 0903 451 253.
PRÁCA

• Reštaurácia Hradisko príjme do pracovného 
pomeru čašníčku do prevádzky Pizzérie. Len 
seriózni záujemci schopní bez konfliktov pracovať 
v kolektíve. Bližšie informácie počas pracovných 
dní: 042/4450936; 0905 444 642. Žiadosti zasielať 
na: goms@goms.sk
• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku v Púchove. Ide o prácu 
počas prac. týždňa v dopoludňajších hodinách v čase 
od 9:00 - 15:00 hod. a podľa potreby aj v sobotu. 
Náplň práce: pomoc v domácnosti, pri hygiene, 
obliekaní, varení, nakupovaní, cvičení a sprevádzaní 
pri voľnočasových aktivitách. Veľkou výhodou je VP. 
Najlepšie priamo z Púchova. Mzda od 700 do 900 €  
v čistom mesačne. Kontakt 0940 713 746

SÚKROMNÝ PSYCHIATER
Dr. Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych

ešte prijíma nových pacientov. 
English speaking patients welcome.
Tel. na objednávanie: 0951 767 600

Royova 1908/12a, Púchov       www.bersihand.sk

Mesto Púchov
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
s použitím ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž 
na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmlu-
vy, predmetnom ktorej je nájom nasledujúcich neh-
nuteľností: 
nebytové priestory o celkovej rozlohe 251,25 m²
nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží  
v budove Kultúrno vzdelávacieho centra, Hoennin-
govo námestie 2002, Púchov, zapísaného na LV č. 
4446, v k.ú. Púchov, súp. č. 2002 na pozemku registra 
„C“, parc. č. 1345/12.

Účel nájmu (využitie priestorov):  
prevádzkovanie reštaurácie.

Znenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže na ná-
jom nebytových priestorov, vzor súťažného návrhu 
zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náleži-
tosti platného návrhu zmluvy a kontakty k získaniu 
informácií o predmete nájmu, sú k dispozícii na 
úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Púchov  
www.puchov.sk 
Lehota na predkladanie návrhov na uzavretie  
Nájomnej zmluvy končí dňa 30.11.2021 o 10:00 hod.

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta
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ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

042/ 4304 118042/ 4304 118

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA hláste na 
adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Otváracie hodiny: Obed. prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

 Tel. č.: 0908 783 176
Púchovské informačné centrum



inzerciainzercia

od 0,59 € / 1 ks.

KONZERVA+VIEČKO  
rôzne druhy 0,3kg/0,5kg/1kg
obj. kód: 3023

Akcia platí od 2.11. do 20.11.21 alebo do vypredania zásob.
Platí len pre Kinekus Púchov, Okružná 146/7, 020 01.

NAJVÄČŠIE DOMÁCE A ZÁHRADKÁRSKE 
POTREBY V OKRESE. VIAC AKO 20 000
PRODUKTOV PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ, 
ZÁHRADU A DIELŇU.

PO-PIA 7.00 - 18. 00 H.  |  SOBOTA 8.00 - 12.00 H.  |  NE - ZATVORENÉ
INFO: 042/4710303
INFO.PU@KINEKUS.SK

MLYNČEK NA MÄSO 
22 PORKERT     
obj. kód: 6800022

109,99 € / 1 ks.

KOTLINA
500 mm, plech, na 60 l kotol
obj. kód: 4091500

90,99 € / 1 ks.

SADPAL
Slúži na vypaľovanie sadzí a 
smolových usadenín v krboch 
a komínovom potrubí. 1kg
obj. kód: 95209

6,99 € / 1 ks.

VYSÁVAČ NA POPOL
ELEKTRICKÝ KL1101 800 W 
NEREZ PROKIN  
obj. kód: 15903115

39,99 € / 1 ks.

ČISTIČ KRBOVÝCH 
SKIEL A KACHLÍ  
PEPO 0,5L 
obj. kód: 952060 

3,99 € / 1 ks.

SIEŤKA
TAŠKA vhodná 
NA VARENIE jaterníc v kotly  
obj. kód: 63356073

6,99 € / 1 ks.

PLNICKA PORKING 
NA KLOBÁSY A JATERNICE
horizontálna, 4 kg, ručná
obj. kód: 2211065

47,99 € / 1 ks.

PONÚKAME ŠIROKÝ 
SORTIMENT OVOCNÝCH 
STROMOV A DROBNÉHO 

OVOCIA
jablone, hrušky, slivky,

čerešne, orechy, oskoruse,
marhule, broskyne, 

moruse, ríbezle, egreše, 
josty, maliny, rakytniky, 

čučoriedky


