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Slovami primátorky: Spomíname
V tomto období si viac ako ino-

kedy uvedomujeme, aký je život 
pominuteľný a ako rýchlo plynie 
čas. Uvedomujeme si hodnotu prí-
tomného okamihu. Viac spomína-
me na tých, ktorí už nie sú prítomní  
v našich životoch, ale stále sú súčas-
ťou našich sŕdc a natrvalo zostávajú  
v našich mysliach. 

Určite väčšina z nás bude spomí-
nať aj na pána Dr. h. c., Ing. Štefana 
Rosinu, ktorý vo veku 90 rokov v so-
botu ráno „odišiel“ za svojou milo-
vanou manželkou Zdenkou. Štefan 
Rosina sa zaslúžil nielen o rozmach 
a napredovanie gumárenského  
a strojárenského priemyslu na Po-
važí, ale aj o rozvoj mesta Púchov  
v oblasti športu, vzdelávania, kul-
túry, inovácií. Jeho myšlienky pod-
porené „baťovskou školou“ mi boli 
veľmi blízke a ja osobne budem 
s veľkou úctou spomínať na túto 
významnú osobnosť nášho mes-
ta. Česť jeho pamiatke! Rozlúčiť sa  
s čestným občanom mesta Púchov, 
Dr. h. c., Ing. Štefanom Rosinom, 
bude môcť verejnosť v piatok 11.11. 
2022, v čase medzi 12:30 – 13:30 
hod. v budove Divadla Púchov  

a o 15:00 hod. na Mestskom cintorí-
ne v Púchove. 

Spomíname aj na Alexandra Dub-
čeka, od ktorého smrti v ponde-
lok uplynulo 30 rokov. Alexander 
Dubček bezpochyby patrí medzi 

najznámejšie osobnosti Slovenska. 
Bol viac humanista ako politik, stá-
le verný svojim ideálom: slobode, 
spravodlivosti a solidarite. Väčšina 
ľudí si ho pamätá ako srdečné-
ho človeka a politika s úsmevom.  

Aj preto sa stal tak populárnym u ve-
rejnosti, predovšetkým v roku 1968, 
kedy vďaka nemu veľa ľudí uveri-
lo, že socializmus môže mať ľud-
skú tvár. V súvislosti s jeho smrťou  
v dôsledku autonehody opradenej 
tajomstvom, je relevantná večná 
otázka: má vôbec slušnosť miesto 
v politike? „Nezahynie národ, ktorý 
sa riadi tak svojím rozumom, ako aj 
svojím svedomím.“ (A. Dubček) 

Čo majú títo páni spoločné? Obe 
osobnosti spája Trenčianska univer-
zita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
konkrétne Fakulta priemyselných 
technológií v Púchove, ktorej za-
kladateľom bol práve pán Štefan 
Rosina. Založil menom Nadáciu na 
podporu nadaných študentov na 
Fakulte priemyselných technológií 
v Púchove, slúžiacu na podporu  
a rozvoj talentu nadaných štu-
dentov s vynikajúcimi výsledkami 
štúdia na fakulte. 

„Možno to nie sú hviezdy, ale skôr 
otvory v nebi. Odkiaľ na nás svieti 
láska tých, ktorí nás opustili, aby sme 
vedeli, že sú šťastní.“

Katarína Heneková 

Zakladateľ strojárenskej skupi-
ny Matador Group Štefan Rosina 
zomrel v sobotu 5. 11. 2022 vo 
veku 90 rokov. Verejnosť o tom 
informovala spoločnosť Matador 
Group: 

„S hlbokým zármutkom oznamu-
jeme že nás v ranných hodinách dňa  
5. novembra 2022 navždy opustil Dr. 
h.c. Ing. Štefan Rosina starší. Stalo sa 
tak krátko na to, čo dňa 7. júla 2022 
oslávil životné jubileum 90 rokov. 
Odišiel tak zakladateľ holdingu MA-
TADOR Group, ktorý svoj celý profesný 
život venoval rozvoju priemyslu na 
Slovensku, konkrétne pneumatikárs-
kemu a neskôr firmu v dobrej kondícii 
odovzdal svojim synom a vnúčatám, 
ktorí firmu úspešne vedú dodnes. 
Zaslúžil sa o to, aby sa na Slovensku 
vyrábali pneumatiky svetovej kvality  
a o to, že firma existuje dodnes a aj na-
ďalej zamestnáva tisíce ľudí. V mene 
celej spoločnosti Matador Group vyja-
drujeme rodine úprimnú sústrasť.“ 

Štefan Rosina nastúpil do gumární 
v Púchove v roku 1950, keď sa tam 
rozbiehala výroba pneumatík. Ako 
bežný zamestnanec bol medzi prvý-
mi zamestnancami, postupne sa 
prepracoval do vedenia firmy. Ako 
žiak baťovskej školy si Štefan Rosi-
na uvedomoval dôležitosť toho, aby 

postavil svoje podnikanie na kvalit-
ných ľuďoch a manažéroch. Zároveň 
si uvedomoval dôležitosť inovácií  
a sledovania trendov v oblasti strojá-
renskej výroby.

Dokázal firmu udržať konkuren-
cieschopnú a počas 90. rokov nielen 

transformovať na popredného slo-
venského výrobcu pneumatík, ale 
zároveň položiť základy dnešného 
Matador Group. Gumárne 1. mája 
Púchov, neskôr Gumárne Púchov sa 
po zmene režimu v roku 1989 pod 
vedením Štefana Rosinu transfor-

movali na firmu Matador Púchov 
(po tom, čo česká firma Continen-
tal Barum odmietla povoliť použí-
vanie mena Barum na produktoch  
z Púchova). Štefan Rosina svojimi 
manažérskymi schopnosťami doká-
zal firmu nielen udržať, ale aj mo-
dernizovať a postupne pridávať do 
skupiny aj strojárenskú výrobu. 

Značka MATADOR bola založená 
v roku 1905. Zlatá éra spoločnosti 
začala v roku 1950, kedy bol posta-
vený závod na výrobu pneumatík 
v Púchove. Počas nasledujúcich 50 
rokov sa závod stal jedným z najväč-
ších výrobcov pneumatík v strednej 
a východnej Európe. Rok 2007 bol 
ďalším významným míľnikom v his-
tórii spoločnosti Matador. Gumáren-
ská divízia spoločnosti bola odpre-
daná spoločnosti Continental AG.  
Z gumárenskej výroby sa Matador 
od tých čias stiahol a transformo-
val sa na popredného dodávateľa 
kategórie Tier1 pre automobilový 
priemysel. Firmu prevzali potomko-
via Štefana Rosinu, ktorí ju úspešne 
riadia dodnes. 

Od roku 2013 je Štefan Rosina čest-
ným občanom mesta Púchov.

Zdroj: Matador Group
Foto: Slavomír Flimmel

Zomrel zakladateľ Matador Group Štefan Rosina



spravodajstvospravodajstvo44

Komunálne voľby sa konali v 2.921 mestách, mestských častiach a ob-Komunálne voľby sa konali v 2.921 mestách, mestských častiach a ob-
ciach Slovenska. O 2.915 kresiel starostu alebo primátora v mestách, ciach Slovenska. O 2.915 kresiel starostu alebo primátora v mestách, 
obciach alebo mestských častiach sa uchádzalo 6.755 kandidátov. Vo obciach alebo mestských častiach sa uchádzalo 6.755 kandidátov. Vo 
zvyšných šiestich sa nikto o funkciu starostu neuchádzal. Do zastupi-zvyšných šiestich sa nikto o funkciu starostu neuchádzal. Do zastupi-
teľstiev v komunálnych voľbách si voliči mohli vybrať z viac ako 42-tisíc teľstiev v komunálnych voľbách si voliči mohli vybrať z viac ako 42-tisíc 
kandidátov, ktorí sa uchádzali o takmer o 21-tisíc poslaneckých miest.kandidátov, ktorí sa uchádzali o takmer o 21-tisíc poslaneckých miest.

Primátorka Katarína Heneková (NEKA ) získala 2380 platných hlasov, čo Primátorka Katarína Heneková (NEKA ) získala 2380 platných hlasov, čo 
predstavuje 34,30 %. Do volebných miestností prišlo v sobotu 29. októbra predstavuje 34,30 %. Do volebných miestností prišlo v sobotu 29. októbra 
celkovo 7.136 voličov, obálku odovzdalo 6585 ľudí. celkovo 7.136 voličov, obálku odovzdalo 6585 ľudí. 

Počet a podiel platných hlasov pre kandidátov na primátora mestaPočet a podiel platných hlasov pre kandidátov na primátora mesta

V posledných voľbách 2018 v meste Púchov hlasovalo z celkového počtu V posledných voľbách 2018 v meste Púchov hlasovalo z celkového počtu 
15.082 voličov zapísaných v zoznamoch voličov 8.133 voličov, čo predsta-15.082 voličov zapísaných v zoznamoch voličov 8.133 voličov, čo predsta-
vovalo 54 %. Vtedy nezávislej kandidátke Kataríne Henekovej dalo svoj hlas vovalo 54 %. Vtedy nezávislej kandidátke Kataríne Henekovej dalo svoj hlas 
2.272 Púchovčanov, čo predstavuje 28,4 percenta z celkového objemu hla-2.272 Púchovčanov, čo predstavuje 28,4 percenta z celkového objemu hla-
sov, ktoré voliči odovzdali všetkým kandidátom na púchovského primátora.sov, ktoré voliči odovzdali všetkým kandidátom na púchovského primátora.

V meste Púchov kandidovalo 67 kandidátov na poslanca mestského za-V meste Púchov kandidovalo 67 kandidátov na poslanca mestského za-
stupiteľstva. Odovzdaných bolo 6.585 platných hlasov. Zvolených bolo 19 stupiteľstva. Odovzdaných bolo 6.585 platných hlasov. Zvolených bolo 19 
poslancov, z toho 6 žien a 13 mužov. poslancov, z toho 6 žien a 13 mužov. 

Počet a podiel zvolených poslancov podľa politických subjektovPočet a podiel zvolených poslancov podľa politických subjektov

Župné voľby do TSK: Volebné výsledky  Župné voľby do TSK: Volebné výsledky  
v okrese Púchovv okrese Púchov

Voliči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v sobotu 29. októbra Voliči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v sobotu 29. októbra 
vyberali v 9 volebných obvodoch 44 poslancov zastupiteľstva TSK z po-vyberali v 9 volebných obvodoch 44 poslancov zastupiteľstva TSK z po-
nuky 265 kandidátov. Volebná účasť v TSK bola vyššia, než pred štyrmi nuky 265 kandidátov. Volebná účasť v TSK bola vyššia, než pred štyrmi 
rokmi – voliť prišlo až 44 % voličov oproti 26 % v roku 2017.rokmi – voliť prišlo až 44 % voličov oproti 26 % v roku 2017.

V našom okrese boli za poslancov zastupiteľstva TSK zvolení traja kandidá-V našom okrese boli za poslancov zastupiteľstva TSK zvolení traja kandidá-
ti s najväčším počtom hlasov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  ti s najväčším počtom hlasov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  
v našom okrese bolo 19.295. Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-v našom okrese bolo 19.295. Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby do zastupiteľstva predstavoval 17.679.ných pre voľby do zastupiteľstva predstavoval 17.679.

Z celkového počtu zvolených poslancov TSK je 35 mužov a 9 žien. Priemer-Z celkového počtu zvolených poslancov TSK je 35 mužov a 9 žien. Priemer-
ný vek 44 novozvolených poslancov je 49 rokov.ný vek 44 novozvolených poslancov je 49 rokov.

Zvolení poslanci zastupiteľstva TSK za volebný obvod 8 - PúchovZvolení poslanci zastupiteľstva TSK za volebný obvod 8 - Púchov

Víťazmi tohtoročných volieb na Slovensku aj v TSK sú najmä nezávislí kan-Víťazmi tohtoročných volieb na Slovensku aj v TSK sú najmä nezávislí kan-
didáti. V našom kraji bol zhodne najvyšší počet a podiel poslancov zvolených didáti. V našom kraji bol zhodne najvyšší počet a podiel poslancov zvolených 
podľa jednotlivých politických subjektov u nezávislých kandidátov ako i za podľa jednotlivých politických subjektov u nezávislých kandidátov ako i za 
politické subjekty Hlas – SD, SNS, SME RODINA a SMER - SD.politické subjekty Hlas – SD, SNS, SME RODINA a SMER - SD.

Počet a podiel zvolených poslancov podľa politických subjektovPočet a podiel zvolených poslancov podľa politických subjektov

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov, foto: Slavomír FlimmelZuzana Brindzová, MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel

Púchovčania v spojených voľbách vyjadrili 
dôveru súčasnej primátorke mesta
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Voľby do mestského zastupiteľstva vyhrali tzv. nezávislí kandidáti (NEKA), ktorých kandidovalo spolu 30 
a 16 z nich bolo úspešných. Z 37 straníckych kandidátov boli úspešní len traja. Najviac kandidátov postavila 
Strana obcí a miest – SOM Slovensko – z jej 11 kandidátov bol úspešný len jeden. Zo 7 kandidátov strany 
Hlas - sociálna demokracia nezískal mandát ani jeden, podobne ako z 5 kandidátov vládnucej koalície OĽA-
NO, ZA ĽUDÍ a DS. 5 kandidátov postavila aj strana ŽIVOT, úspešný bol len jeden. Tretí a posledný úspešný 
stranícky kandidát kandidoval za koalíciu DVaU, KDH a SaS. Ostatné strany nezískali ani jeden mandát: SMER 
(2 kandidáti), ĽS NS (2 kandidáti), REPUBLIKA (2 kandidáti), SNS a SMS (po 1 kandidátovi).    S. Flimmel

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694Cestovná kancelária ARTravel Púchov
12. november 2022 (sobota)

NOWY TARG a čarovné ZAKOPANÉ (nákupy a výlet)

ADVENTNÉ ZÁJAZDY 2022
19.11. - Adventný MARIAZELL a pochod čertov, cena 49 €

20.11. - Adventná VIEDEŇ a Zámok Schönbrunn, cena 42 €

25.- 27. 11.
Adventný SALZBURG + Hallstatt + Wolfgangsee, cena 225 €

29. 11.
SND: SALEMSKÉ BOSORKY + adventné trhy v Starom Meste
Bratislava, cena 26 € (+ vstupné)

2.12. - Adventná BUDAPEŠŤ + Oceanarium a Tropicarium, cena 42 €

3.12. - Adventná JUŽNÁ MORAVA (Zámok Lednice a adventné Brno), cena 36 €

4.12. - Adventné trhy na zámku SCHLOSS HOF (Rakúsko) 
a v Starom meste Bratislava + skvelá komédia v SND: TAK SA NA MŇA 
PRILEPILA, cena 32 € (+ vstupné)
6.12. - Adventný KRAKOW a Kráľovský hrad Wawel, cena 38 €
9.12. - Advent v údolí WACHAU, Göttweig a Grafenegg, cena 45 €
10.-11.12. - Adventná PRAHA + muzikál MEFISTO, cena 125 €
13.12. - SND: vianočný balet LUSKÁČIK + adventné trhy Bratislava, 
cena 38 € (vrátane vstupenky na predstavenie)
15.12. - Adventná BUDAPEŠŤ + Oceanarium a Tropicarium, cena 42 €
16.12. - Adventná VIEDEŇ a PARNDORF, cena 42 €
17.12. - Adventná BUDAPEŠŤ (organizované)
18.12. - Adventný KRAKOW a soľná baňa Wieliczka, cena 38 €

cena 29 €

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY K VIANOCIAM!
30 € 50 € 100 €

TIP

Výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva Púchov
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Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca október 2022 uskutočni-
li príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji celkom 208 výjazdov. Z toh-
to počtu bolo najviac - 72 výjazdov k dopravným 
nehodám. 

Nasledovalo 60 technických zásahov, 36 vý-
jazdov k požiarom a 13 ekologických zásahov. 
Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesi-
aca vykonali 25 požiarno-previerkových cvičení  

a 2 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon za-
sahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 
mesiac október vyčíslené na 145.000 eur. Uchrá-
nené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom 
období hodnotu viac ako 913.000 eur.

KR HaZZ Trenčín 

Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili  
v októbri majetok za viac ako 900.000 eur

Hasiči v Trenčianskom kraji vyrážali v októbri k viac ako dvom stovkám udalostí.              FOTO: KR HaZZ Trenčín

V 43. kalendárnom týždni bola situácia na ces-
tách Trenčianskeho samosprávneho kraja mi-
moriadne pokojná. Počas celého týždňa sa v kraji 
stalo iba 18 dopravných nehôd, nikto pri nich ne-
prišiel o život a nikto neutrpel ani ťažké zranenie. 

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja stalo 860 dopravných ne-
hôd, čo je o 55 menej, ako v rovnakom období 
minulého roka. Dopravné nehody na krajských 
cestách si v tomto roku vyžiadali už 21 ľudských 
životov, čo je o päť viac, ako v rovnakom období 
roku 2021. Počet obetí stúpol medziročne o 31 
percent. Ťažké zranenia utrpelo na cestách Tren-
čianskeho kraja v tomto roku 61 osôb (medziroč-
ný nárast o osem). 

Na slovenských cestách sa od začiatku roka 
stalo 10.067 dopravných nehôd, čo je o 115 viac, 
ako v rovnakom období minulého roka. Doprav-
né nehody si vyžiadali rovných 200 obetí, čo je  
o 24 viac, ako v rovnakom období roku 2021. Po-
čet obetí dopravných nehôd stúpol na Slovensku 
medziročne o 14 percent. Ťažké zranenia utrpelo 
718 osôb (medziročný pokles o 29).

Najviac obetí má v tomto roku Košický samo-
správny kraj, kde pri dopravných nehodách zo-
mrelo už 32 osôb. Najmenej obetí dopravných 
nehôd má tento rok Žilinský samosprávny kraj, 
kde prišlo o život 19 ľudí.          Prezídium PZ

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky od-
porúča pred vykurovacou sezónou vykonať kontro-
lu komínov. Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného 
domu si musí uvedomiť, že za celkový technický stav 
a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný za-
bezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. 
Taktiež pred pripojením alebo zámenou palivového 
spotrebiča na komín je potrebné zabezpečiť odbor-
né preskúšanie komínov osobami s odbornou spôso-
bilosťou. 

Čo treba skontrolovať pred začiatkom vykuro-
vacej sezóny?

1. Pri palivových spotrebičoch - vyčistenie sadzí  
a nečistôt; šamotovanie; uzatvárateľnosť dvierok; 
stav a čistotu dymovodu;

2. Pri plynových spotrebičoch, ktoré slúžia na vy-
kurovanie a ohrev vody - raz ročne vykonať kontrolu  
a vyčistenie odborne spôsobilou osobou.

Bezpečnosť pri používaní palivových spotrebi-
čov:

- dodržiavať pokyny pri inštalácii spotrebiča od vý-
robcu pre bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od horľa-
vého materiálu; neukladať na spotrebič ani v jeho 
blízkosti horľavé látky (mokré oblečenie, horľavé kva-
paliny, používať predpísané palivá;

Čistenie komínov sa zabezpečuje v lehotách:
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá 

do 50 kW  1x za 4 mesiac;
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá 

do 50 kW 1x za 6 mesiacov;
- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá 

do 50 kW 1x za 12 mesiacov;
- komíny pre  spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá 

nad 50 kW 1x za 2 mesiace;
Zdroj: KR HaZZ Trenčín

Starostlivosť o komíny 
zabraňuje požiarom

Hasičský a záchranný zbor
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Vo štvrtok 3. 11. 2022 o 17.00 hod. 
sa v galérií Divadla Púchov uskutoč-
nila vernisáž výstavy Metamorfózy 
hudby výtvarníka a pedagóga Joze-
fa Švikruhu z Trenčína. 

Jozef Švikruha je rodák z Trebicha-
vy pri Bánovciach nad Bebravou, 
absolvoval štúdium výtvarnej tvorby  
a výtvarnej výchovy na Pedagogickej 
fakulte v Nitre. Celý svoj profesijný 
život pôsobil v kultúre a predovšet-

kým v školstve. Za jeho pedagogic-
kú činnosť a úspechy jeho žiakov na 
celoslovenských a medzinárodných 
fórach mu Ministerstvo školstva Slo-
venskej republiky udelilo najvyššie 
štátne vyznamenanie Veľkú medai-
lu svätého Gorazda. Jeho umelecké 
ambície však nijako nezaostávali za 
pedagogickými. Za jeho umelecký 
i pedagogický prínos v oblasti ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby na 

Slovensku mu bola udelená cena 
POCTA generálneho riaditeľa Národ-
ného osvetového centra v Bratislave. 
Je členom Združenia výtvarníkov pri 
Trenčianskom osvetovom stredisku 
a členom Umeleckej besedy sloven-
skej v Bratislave. 

Vystavuje na mnohých kolektív-
nych výstavách domácich i zahra-
ničných. Mal niekoľko autorských  
a dvojautorských výstav. Kurátorom 

výstavy je Martin Šugár, ktorý de-
tailne predstavil autorovu tvorbu  
a jej umelecké súvislosti. Hudobným 
hosťom bol Pavol Repáň zo Žiliny, 
ktorý počas programu hral na há-
čikovej harfe. Celý program mode-
roval a sprevádzal riaditeľ divadla 
Pavol Pivko. Výstava je predajná  
a potrvá do 1. 12. 2022.

Púchovská kultúra, s.r.o., 
foto: Slavomír Flimmel

Vo štvrtok 27. 10. sa v Trenčianskom múzeu konala 
dlho očakávaná prednáška Bronzový poklad z hra-
diska na Považí. Táto téma vzbudila veľký záujem  
a prilákala veľa priaznivcov Trenčianskeho múzea  
a tiež fanúšikov archeológie. Všetci boli totiž nes-
mierne zvedaví na unikátny objav, ktorý sa našiel  
v novembri minulého roka. Pútavé rozprávanie jed-
ného z jeho nálezcov, Mgr. Juraja Maleca, PhD., bolo 
miestami priam dychberúce. Najmä pri opise zážit-
kov a pocitov, ktoré prežíval spolu s kolegami pri od-
haľovaní toho veľkého pokladu. Ako sa nám archeo-
lóg Malec priznal: „Pri odhaľovaní tohto nálezu som 
sa vrátil do čias, keď som si ako malý chlapec s nesku-
točným nadšením postupne rozbaľoval darčeky pod 
vianočným stromčekom. Bolo to neopísateľné.“

Predstava, že tieto unikátne šperky skutočne po-
chádzajú z doby spred neuveriteľných 3000 rokov  
a fakt, že patrili reálnej osobe, pravdepodobne bo-
hatej obyvateľke hradiska, je fascinujúca. Táto žena 
musela celú zostavu dobových šperkov, obsahujúcu 
12 častí, z nejakého dôvodu ukryť do bezpečia. Späť 
sa poň však vrátiť nestihla. Prečo to tak bolo sa už asi 
nedozvieme, avšak tešiť sa môžeme na ďalšie výsled-
ky rozborov tohto významného archeologického 
nálezu, ktoré ešte nie sú dokončené a istotne nám 
odhalia ďalšie zaujímavé skutočnosti.

Bronzový depot, čo v odbornom preklade zname-
ná súbor predmetov, ktoré boli uložené do zeme, si 
nakoniec mohli všetci návštevníci prezrieť na vlastné 
oči. Ako sme sa dozvedeli, tento nález by mal byť po 

skončení všetkých potrebných úkonov, ktoré k ar-
cheologickému výskumu patria, umiestnený priamo 
v Trenčíne. Veríme, že už čoskoro si ho bude môcť 
prísť pozrieť aj široká verejnosť.

Trenčianske múzeum

Vernisáž Metamorfózy hudby v Divadle Púchov

Bronzový poklad z hradiska na Považí

Po ľudskej
tvári skĺza
horúca
slza.

So smútkom sa
stretla v plamienku
večného
svetla.

Krásne okamihy
časov minulých
spomienka
na drahých zosnulých.

Dušu i srdce
človeka veľmi
rozbolí
malá kvapka plná soli.

Plamienkyvečného
svetla tlejúce
napĺňajú nejedny oči
slzy horúce.

Radko Kurej

Horúca slza
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Poslanci krajského zastupiteľstva 
si prevzali osvedčenia o zvolení

Púchovský okres bude v nasledujúcom 
štvorročnom volebnom období v Zastupi-
teľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja 
zastupovať trojica poslancov Katarína Hene-
ková, Roman Hvizdák a Milan Panáček. Spo-
ločne s väčšinou ostatných novozvolených po-
slancov si v piatok (4. 11.) prevzali v Trenčíne 
osvedčenie o zvolení.

Púchovská primátorka Katarína Heneková síce 
zasadne do krajskej poslaneckej lavice po prvý-
krát, z pozície nováčika v krajskom parlamente 
však strach nemá. „S mnohými poslancami sa 
poznám či už zo Združenia miest a obcí Sloven-
ska alebo Únie miest Slovenska. So starostami  
a primátormi nás spájajú podobné problémy  
a starosti, ale aj radosti. Verím, že budeme spolu-
pracovať pri riešení problémov kraja,“ povedala 
pre Púchovské noviny primátorka.

Ako dodala, v krajskom zastupiteľstve bude 
zastupovať nielen mesto, ale aj celý Púchovský 
okres. „Budem pokračovať v línii pomoci nielen  
v investičnej a sociálnej oblasti, ale aj v oblasti 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Pod-
porím projekty zamerané na skvalitnenie stredo-
školského vzdelávania, rekonštrukciu cestných 
komunikácií a rozšírenie siete cyklotrás. Samozrej-
me, že podporím aj už rozpracované projekty  
v meste Púchov, v Púchovskej doline i celom okre-
se,“ zdôraznila Heneková. 

Roman Hvizdák onedlho odštartuje svoje dru-
hé volebné obdobie na poste krajského poslanca. 
Medzi svoje priority radí problematiku ciest dru-
hej a tretej triedy. „V posledných piatich rokoch 
som bol členom komisie regionálneho rozvoja  
a priamo som mohol vplývať na rekonštrukciu 
ciest. Výsledok je viditeľný, či už je to cesta zo Stre-
ženíc smerom na Lednické Rovne, z Belušských 
Slatín na Mojtín a rôzne ďalšie komunikácie,“ pri-
blížil Hvizdák. 

Ako dodal, vo funkcii poslanca sa chce angažo-
vať v skvalitňovaní sociálnych služieb v Púchov-
skom okrese tak, ako sa to v končiacom volebnom 
období darilo v prípade špecializovaného zaria-
denia v Nosiciach a v Domove sociálnych služieb 

Kolonka v Púchove. Za rovnako dôležité považuje 
podporu investícií do škôl a školských zariadení  
v pôsobnosti Trenčianskeho kraja. 

Služobne najstarším poslancom krajského za-
stupiteľstva za Púchovský okres je starosta Doh-
nian Milan Panáček, ktorý začne v poslaneckej 
lavici štvrté volebné obdobie. Svoje opätovné 
zvolenie považuje za vďaku od svojich voličov  
a zároveň výzvu na dokončenie niektorých roz-
pracovaných projektov.

„Aj v Púchovskom okrese máme pripravené kon-
krétne infraštruktúrne projekty. Verím, že sa nám 
ich podarí dokončiť,“ doplnil Panáček. 

Pripomenul, že v krajskom zastupiteľstve je 
veľa starostov a primátorov, čo považuje za prí-
nos. Bude tak jednoduchšie skĺbiť projekty mies-
ta a obcí tak, aby sa dali realizovať aj s pomocou 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Kraj je  
v mnohých prípadoch implementačným orgá-
nom pri eurofondoch. Aj v Púchovskom okrese 

máme infraštruktúrne projekty, ktoré sú hradené 
či už z prostriedkov kraja alebo schválené a treba 
ich už iba realizovať,“ uzavrel Panáček. 

Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční  
v pondelok 21. novembra. Na ňom predseda TSK 
a novozvolení poslanci zložia poslanecké sľuby  
a oficiálne sa ujmú mandátov. 

Historicky prvé spojené komunálne a krajské 
voľby sa konali v sobotu 29. októbra. V Trenčian-
skom kraji mohlo voliť takmer 480.000 voličov, vo-
lieb sa zúčastnilo viac ako 214.000 z nich (volebná 
účasť 45 %). Najnižšia volebná účasť (42 %) bola 
v Trenčianskom kraji v okrese Ilava, najvyššia (53 
%) v Púchovskom okrese. Za predsedu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja zvolili Jaroslava Baš-
ku, ktorý získal 131.705 hlasov. Priemený vek zvo-
lených poslancov je 49 rokov, „mladší“ (46 rokov) 
je len krajský parlament v Bratislavskom samo-
správnom kraji.           pok, foto: Radovan Stoklasa        
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Na základe rozhodnutia predsedu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja v školskom roku 
2021/2022 bola našej škole schválená žiadosť  
o grant na vytvorenie terapeutickej minizáhradky. 
Projekt podporili z grantového programu Zelené 
oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Z finančnej čiastky 1982,69 € získanej z grantu 
sme dali zhotoviť:

-2 ks vyvýšených záhonov na pestovanie zeleni-
ny, ktorých súčasťou bol záhradnícky substrát bez 
obsahu rašeliny

-náučnú tabuľu s aktuálnym plagátom – Poďme 
spolu kompostovať

-2 ks oddychových lavičiek
-5 ks košov na bioodpad
Cieľom projektu bolo vytvoriť podnetné prostre-

die, kde budú žiaci rozvíjať nielen svoje pracovné 
a sociálne zručnosti, ale budú vedení aj k ochrane 
životného prostredia. Vytvoriť tak príjemné pros-
tredie na relax, vzdelávanie a určitú formu terapie. 
Naučiť žiakov so zdravotným znevýhodnením 
pestovať zeleninu, triediť bioodpad a následne ho 
správne kompostovať. Nie je to práca ľahká, ale 
prináša úžitok a radosť.

Práce na vyvýšených záhonoch boli realizované 
spolu so žiakmi, kolegami a za pomoci rodičov, 
ktorí boli ochotní pomôcť hlavne s ťažšími práca-
mi. Patrí im naše ďakujem.Takto sa nám podarilo 
ešte v tomto jesennom období pripraviť záhony 
na výsadbu ozimného cesnaku, cibule a jahôd.

Prostredníctvom prác chceme žiakov naučiť sta-

rať sa o živý organizmus – rastliny v terapeutickej 
mini záhradke, vedieť pracovať s bioodpadom  
a kompostovaním získať cenné organické hnojivo. 
Aktivitami chceme žiakov vzdelávať a viesť k úcte 

k darom prírody. Ak nebudeme ľahostajní k život-
nému prostrediu a k budúcim generáciám, neza-
búdajme, čo všetko nám príroda môže dať.

Spojená škola, Športovcov 1461/17

V dňoch 24.10. – 27.10.2022 
usporiadala Školská knižnica pri 
ZŠ Gorazdova v rámci Medzinárod-
ného dňa školských knižníc 1. roč-
ník Burzy detských kníh s názvom 
„Daruj prečítanú knihu a vyber si 
inú“. Burza sa konala v priestoroch 
vstupnej haly školy, aby žiaci mali 
voľný prístup ku knihám aj počas 
vyučovania. Prečítané knihy na da-
rovanie mohli deti nosiť už od 11. 
10. 2022. Z burzy mali najväčšiu 
radosť žiaci nižších ročníkov, ktorí 
objavili čaro staronových knižiek. 

Najhorúcejšími titulmi boli Harry 
Potter a dievčenské romány. 75 
detí darovalo 312 kníh, ktoré našli 
nových majiteľov. Darcovia boli 
odmenení sladkosťou. Pre veľký 
úspech akcie ju plánujeme zaradiť 
medzi každoročné aktivity našej 
školy a vdýchnuť nový život starým 
knižkám. Na záver chcem poďako-
vať všetkým deťom, ktoré darovali 
knižku a tiež dvom mojim pomoc-
níčkam Terezke Chanovej a Vivien 
Kniežovej zo 7. B za ich pomoc.

Silvia Rišková

V piatok, 21. októbra 2022, sa usku-
točnil v Ladcoch 23. ročník celoštátnej 
súťaže v umeleckom prednese pôvod-
nej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšo-
ve Ladce.

Vyhlasovateľom súťaže je Klub pria-
teľov poézie Pavla Koyša v Bratislave  
a Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Organizátorom súťa-
že je Považské osvetové stredisko  
v Považskej Bystrici a spoluorganizá-
tormi obec Ladce a Považská knižnica 
v Považskej Bystrici. Súťažilo sa v šty-
roch kategóriách a celkovo sa súťaže 
zúčastnilo 39 súťažiacich. Po krátkom 

kultúrnom programe sa súťažiaci roz-
delili podľa jednotlivých kategórii do 
skupín.Každú skupinu hodnotila od-
borná porota zložená z 3 členov, kto-
rej predsedom bol RSDr. Jozef Sajbert. 
Účastníci súťaže si tiež pri pamätnej 
tabuli umiestnenej na budove kultúr-
neho domu pripomenuli 90. výročie 
narodenia básnika Pavla Koyša, rodáka 
z obce Ladce.Recitátorky zo ZŠ J. A. Ko-
menského v Púchove - Nina Čvirikova, 
9.B, Zuzana Ďurišová, 8.B a Ema Stop-
ková, 8.B, si svoje recitátorské zruč-
nosti zmerali v silnej konkurencii až 22 
súťažiacich z rôznych kútov Slovenska 

v I. kategórii. Tá bola 
zastúpenážiakmi 8. 
a 9. ročníka ZŠ, ZUŠa 
1. – 4. ročníka gym-
názií. Naša ôsmačka 
Ema Stopková zo 
ZŠ J. A. Komenské-
ho získala krásne 2. 
miesto ako jediná 
ocenená z viacerých 
ZŠ a SŠ v okrese 
Púchov. Eme srdeč-
ne blahoželáme  
a zároveň Zuzke aj 
Ninke ďakujeme za 
reprezentáciu školy. 

Základná škola 
Komenského

Terapeutická minizáhradka v Spojenej škole Púchov

Burza kníh v ZŠ GorazdovaE. Stopková druhá v národnej 
súťaži Koyšove Ladce
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

18/00 h, podkrovie Župného domu

SLOVAKIA BY DRAWING
/VERNISÁŽ OBRAZOV VESNA SLAVI/
Výstava potrvá do 23.11. 2022. Výťažok z predaja (aj kalen-
dárov na r. 2023) venujeme na reštaurovanie kaplnky Zápoľ-
ských v Spišskom Štvrtku a na činnosť OZ Hradiská.  

11. 20/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné 1 €; /OZ MŔTVA KOSŤ/

CHECK THE CZECHS! QUIZ PARTY:
Chcete sa zabaviť, zatancovať si v rytme 80tok či zasúťažiť si 
o bizarné ceny v hudobnom kvíze? Príďte na našu kvízovú 
párty venovanú českým cover verziám!

NOV 2022

pia

18. 18/30 h, Divadlo Púchov; vstupné 10 €/predpredaj, 12 €/na mieste
DOSKY: BOHOROVNÍ /BAR-KABARET-NOIR/pia

15/00 - 19/00 h, podkrovie Župného domu; vstupné 14 €/ateliér, 25 €/ 2 ateliéry
KRAJINOU - LÍNIOU /OZ POTVORA/
Výtvarné ateliéry zamerané na kresbu pod vedením pe-
dagóga výtvarného odboru ZUŠ IWK v P. Bystrici, výtvarníka 
a ilustrátora Jozefa Pobočíka.  

6.
13.

ne

4.
pia

17/30 h, čitáreň Župného domu; vstupné 20 €/workshop + materiál
MEDOVÉ SVIEČKY /VČELÁROVA ŽENA/

22.
ut

Predvianočná tvorivá dielňa plná medovej vône. Užite si
radosť z tvorenia krabičky plnej sviečok zo včelieho vosku.
17/00 h, čitáreň Župného domu; vstupné 3 €
hiSTORYa: POCTA K 50. VÝROČIU DDŠ OCHOTNÍČEK

27.
ne V r. 2020 DDŠ Ochotníček oslávilo 50. jubileum svojej his-

tórie. Oživíme ju prostredníctvom výstavy a inscenácii vyb-
raných hier v réžii bývalých a súčasných „ochotníčkarov“. 

V rámci iniciatívy „Slovenská tepláreň“ pozývame na kaba-
retné predstavenie o postoji k smrti a hodnote života po-
čas krízy medziľudských vzťahov a demokratických hodnôt 
v spoločnosti pod názvom BOHOROVNÍ.

3.
5.

19/30 h, čitáreň Župného domu; vstupné 4 €/�lm

FILMOVÝ FESTIVAL BE2CAN
štv
so

Objavte oceňované snímky z festivalov v Berlíne, Benát-
kach a Cannes, ktoré hýbu artovým �lmom. Spoznajte šir-
šie súvislosti nad silnými príbehmi. Viac info v udalosti na FB.

Kultúra
JOGA
Streda  16.11.,  23.11., 30.11.       tanečná sála       9.30 h
Utorok 15.11.,  22.11., 29.11.       tanečná sála     16.15 h
Okrem fyzického pohybu v nej ide hlavne o uvedomelý pohyb a znovuobjavenie svo-
jho prirodzeného dychu a o spriechodnenie pohybu v tele po fyzickej i energetickej 
stránke. 1 vstup 4 €. So sebou si prineste karmimatku. Info 0908 718 662, kultura@
puchovskakultura.sk

ORIENTÁLNY TANEC PRE POKROČILÉ
Streda 16.11., 23.11., 30.11.     tanečná  sála   17.00 h
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, pri-
hlášky: kultura@puchovskakultura.sk, 0905 326 794, 1 h/4 €, platba dvojmesačne.

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Streda         16.11., 23.11., 30.11.     tanečná sála    18.30 h 
Pondelok   21.11., 28.11.                     tanečná sála    18.30 h
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba.1 vstup 4 €.  Info na č.t. 
0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk  

MODERNÁ  KALANETIKA 
Štvrtok    24.11.       tanečná sála     18.30 h
Dá Vám do poriadku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo 
prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková.1 lekcia 4 €. Info na č.t. 0908 718 
662, kultura@puchovskakultura.sk

KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA
Pondelok    21.11., 28.11.          veľká sála           18.00 h
Kurzy sú prípravou na plesovú sezónu a rôzne spoločenské podujatia. Zvládnete 
základy jednotlivých štandardných a latinskoamerických tancov. Info 0908 718 662.

KREATÍVNE KURZY 
Utorok  15.11.     zasadacia miestnosť     15.30 h
MAĽBA AKVARELOM, základný kurz /2 x 2,5 hod./  
TVORBA MANDALY, základný kurz /2 x 2,5 hod./ 
SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, základný kurz /2 x 2,5 hod./  
Poplatok 7 €/h vrátane materiálu. Prihlášky a informácie 0908 718 662, kultura@pu-
chovskakultura.sk

KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Utorok  15.11.           učebňa č.1     16.00 h
Utorok  22.11.           učebňa č.1     16.00 h
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. 2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je nutné 
sa prihlásiť do 11.11. emailom: kultura@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662.  Kur-
zový poplatok je 34 €, požičanie šijaceho stroja je v cene poplatku.

Kino
ČIERNY PANTHER: NAVŽDY WAKANDA    

Pondelok  14.11.2022  17:30 h- titulky   Streda  16.11.2022   17:30 h
V najnovšom filme Čierny panter: Navždy Wakanda od štúdia Marvel musia kráľovná 
Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Da-
nai Gurira) a Dora Milaje (vrátane Florence Kasumbovej) bojovať, aby ochránili svoj 
národ pred svetovými mocnosťami po smrti kráľa T’Challu. Kým sa Wakanďania snažia 
prijať ďalšiu kapitolu svojich dejín, naši hrdinovia sa musia spojiť s Vojnovým psom 
Nakiou (Lupita Nyong’o) a Everettom Rossom (Martin Freeman) a spoločne vydláždiť 
novú cestu pre kráľovstvo Wakanda. Vo filme ďalej účinkujú Dominique Thorne, Mi-
chaela Coel, Mabel Cadena a Alex Livanalli, a Tenoch Huerta sa nám prvýkrát predstaví 
ako Namor, kráľ skrytého podmorského národa MP od 12 rokov – Cinemart – 161 min. 
– akčný – sci-fi – dobrodružný – SD – titulky - USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
GRAND PRIX
Piatok  18.11.2022  17:30 h     Nedeľa  20.11.2022  17:30 h  
Príbeh dvoch bratrancov, ktorí milujú autá, a o jednom zločincovi, ktorý ich rád kradne. 
Roman (Kryštof Hádek) vedie krachujúci autobazár na okraji mesta, má tri deti, ener-
gickú manželku (Anna Kameníková) a pije. Emil (Robin Ferro), fanatický milovník po-
riadku, vedie v centre mesta autoservis, za ktorým stojí jeho najväčšia pýcha: make-
ta auta Formule 1. Keď Emil vyhrá v televíznej súťaži lístky na Veľkú cenu Formuly 1, 
nezostáva mu nič iné, len požiadať svojho bratranca Romana, aby ho tam odviezol. 

Nemôže šoférovať. Ani jeden z nich ešte netuší, že sa na nich chystá miestny magnet 
na problémy, hlavný dodávateľ kradnutých áut a Romanov kamarát z väzenia Štětka 
(Štěpán Kozub). Vo filme uvídíte i Miroslava Donutila, Taňu Dykovú a ďalších skvelých 
hercov. MP od 12 rokov – MAGICBOX – 107 min. – komédia – dráma – OV – ČR – SR. 
Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.

MENU
Pondelok  21.11.2022  17:30 h  
Mladý pár cestuje na odľahlý ostrov, aby navštívil a zažil exkluzívnu reštauráciu, kde 
šéfkuchár pripraví bohaté menu s niekoľkými šokujúcimi prekvapeniami.MP od 15 
rokov – Cinemart – 107 min. – horor – thriller – titulky – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €

NEOBYČAJNÝ SVET
Piatok  25.11.2022  17:30 h    Nedeľa  27.11.2022  15:30 h 
Vydajte sa na cestu hlboko do “Neobyčajného sveta”, ktorý sa odohráva v obrovskom, 
skrytom, podzemnom svete, kde na vás čakajú bizarné stvorenia, hroziace nebez-
pečenstvá a úžasné dobrodružstvá. Cesta nás zavedie do sveta, o ktorom nikto netušil, 
že existuje, kde sa stretneme s množstvom neznámych tvorov - niektorých zvláštnych, 
niektorých podivuhodných a niektorých vyslovene nebezpečných. Najväčší objav, 
ktorý na hlavných hrdinov-rodinu Cladeov čaká, je však kľúčom k ich vzájomnému 
vzťahu a k tomu, čo ich čaká v budúcnosti. MP – Cinemart – 95 min. – animovaný – 
komédia – dobrodružný – SD – USA. Vstupné 6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP, vstupné 5 €.

BONES AND ALL
Piatok  25.11.2022  19:45 h    Pondelok  28.11.2022  17:30 h 
Zaľúbia sa do seba a vydajú sa na cestu Amerikou osemdesiatych rokov. Okrem lásky 
ich však spája aj neodolateľná chuť na ľudské mäso... Maren je mladá žena, ktorá chce 
to isté, čo my všetci – byť rešpektovaná, byť obdivovaná, byť milovaná. Komplikuje 
jej to však zvláštna potreba, ktorou trpí odmalička. Vyčíta si, že sa jej kvôli čudesným 
chúťkam rozpadla rodina a má množstvo otázok. Rozhodne sa vypátrať svoju 
odcudzenú matku a na ceste spoznáva charizmatického mladíka menom Lee, ktorý 
má rovnakú potrebu ako ona sama. Zvláštne spojenectvo nesúrodej dvojice rýchlo 
prerastie v lásku až do špiku kostí, na dlhej ceste ich však čaká množstvo prekážok.
MP od 15 rokov – Continentalfilm – 130 min. – dráma – horor – titulky – USA. Vstupné 
6 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 5 €.
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OČNÁ OPTIKAOČNÁ OPTIKA

7.-12.11.7.-12.11.
TÝŽDEŇ MERANIA ZRAKU 

ZADARMO
* - PLATÍ LEN PRI REZERVOVANÍ TERMÍNU VYŠETRENIA

POSLEDNÁ ŠANCA  V TOMTO ROKU!POSLEDNÁ ŠANCA  V TOMTO ROKU!
BEZ SKRYTÝCH POPLATKOV!BEZ SKRYTÝCH POPLATKOV!

MORAVSKÁ 11 - PÚCHOV MORAVSKÁ 11 - PÚCHOV 
0915 378 744  WWW.DROPTIC.SK   0915 378 744  WWW.DROPTIC.SK   

*

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:8.11.
Polievka: Brokolicová s cestovinou 
1. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
knedľa
2. Liptovská bravčová kocka, 
zemiaková kaša, obedový šalát
Streda: 9.11.
Polievka: Cesnačka s opekaným 
chlebom 
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatarská omáčka
2. Kuracie soté zahradnícke, slovenská 
ryža
Štvrtok:10.11.
Polievka: Peruánska-fazuľová 
1. Americké kurča, volské oko, slanina, 
ryža/americké zemiaky
2. Bratislavské bravčové stehno, 
cestovina
Piatok: 11.11.
Polievka: Strúčková na kyslo 
1. Labužnícky bravčový závitok, 
dusená ryža, uhorka 
2. Čínska kuracia placka, zemiaková 
kaša, uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 6,50 €
Utorok: 8.11. 
Polievka: Gulášová so zemiakmi, 
chlieb 
1. Slaninové závitky plnené mletým 
mäsom, zemiaková kaša 
2. Sójové kocky so zeleninou, 
slovenská ryža 

3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
opekané zemiaky 
4. Pizza 
Streda: 9.11. 
Polievka: Kurací vývar s fridatovými 
rezancami 
1. Kurací závitok so šunkou a syrom, 
ajvarová ryža, mrkvové obloženie 
2. Grilovaný encián, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
opekané zemiaky 
4. Pizza 
Štvrtok: 10.11.

Polievka: Strúčková s vajíčkom na 
kyslo, chlieb 
1. Hovädzie filé, dusená tarhoňa, 
čalamáda 
2. Granadiersky pochod, kyslá uhorka 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
opekané zemiaky 
4. Pizza 
Piatok: 11. 11. 2022
Polievka: Pórová so zemiakmi  
a vajíčkom, chlieb 
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový 
šalát s majonézou 
2. Parené buchty s kakaovou  
posýpkou a maslom
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
opekané zemiaky 

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 6,90 €
Utorok: 8.11.
Hydinový vývar s pečeňovými  
haluškami 
1. Cestovinový šalát s kuracím  

mäskom a zeleninou 
2. Bravčové mäsko v kôprovej omáčke, 
varená knedľa 
3. Tibet: Kuracie CHINEESE CHOPSI 
(pražené špagety) 
Streda:  9.11.   
Držková, chlieb 
1. Špagety bolognese so strúhaným 
syrom  
2. Morčací mletý rezeň, majonézový 
zemiakový šalát  
3. India: Maslové kuracie mäsko,  
chlieb LATCHA PARATHA, zeleninový 
šalát  
Štvrtok: 10.11.
Hubová s rajbaničkou 

1. Grilovaný oštiepok, pečené zemi-
aky, dresing, zeleninová príloha 
2. Bravčová sedliacka krkovička, zemi-
akové pyré, kyslé uhorky s cibuľkou  
3.Tibet: Kuracie mäsko v HONG KONG 
omáčke, čili cesnaková ryža basmati 
Piatok: 11.11.
Gulášová, chlieb  
1. Špenátové halušky so syrovou 
omáčkou 
2. Kurací rezeň so sezamom, varené 
zemiaky, čalamáda  
3. India: Pečené bravčové BELLY 
MASALA, cesnakový chlieb Naan, 
zeleninový šalát 
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Dňa 7. 7. 2020 Mesto Púchov požiadalo SAŽP Ban-
ská Bystrica o poskytnutie podpory na prvky zelenej 
infraštruktúry v rámci národného projektu Zelené 
obce. Súčasťou žiadosti bol aj projekt vypracova-
ný Ing. Dankou Palkechovou na výsadbu drevín na  
3 plochách – Nad Zábrehom, Sedlište a popri diaľ-
ničnom privádzači (v smere na Bratislavu). K podpí-
saniu zmluvy so SAŽP došlo až 6. 10. 2022, nakoľko 
na SAŽP dlhodobo prebiehalo verejné obstarávanie 
zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov.

Následne vo štvrtok, 3. 11. 2022, došlo k realizácii 
samotných výsadieb, ktorú zabezpečil zhotoviteľ 
Plantago spol. s r.o. Bratislava, prevádzka Veľký Biel. 
Zhotoviteľ zabezpečil dodanie drevín, ich výsadbu, 
aplikáciu pôdneho substrátu a jeho ochranu, nevy-
hnutné terénne a zemné úpravy, fixačno – stabili-
začné prvky pre jednotlivé dreviny.

Plocha Nad Zábrehom je v mieste prechodu z ulice 
Zábreh na záhradkársku osadu Zábreh. Na mestskom 
pozemku bude vysadených 10 ks drevín druhového 
zloženia lipa malolistá, jarabina vtáčia a borovica les-
ná. Vegetačné úpravy splnia viaceré environmentá-
lne funkcie – biotickú (zachovanie rozmanitosti rast-
lín, živočíchov a mikroorganizmov), pôdoochrannú  
a hydrickú (ovplyvnenie odtokových pomerov).

Plocha Sedlište zahŕňa mestský pozemok so sídlis-
kovou zeleňou na antropogénnej pôde medzi are-
álom DHZ Púchov a bytovým domomna Okružnej  
s. č. 1443. Na predmetnom pozemku bude vysade-
ných 26 ks drevín druhového zloženia dub zimný, 
hloh jednosemenný, jarabina vtáčia, smrekovec opa-
davý a javor mliečny. Vegetačné úpravy splnia funk-
ciu hygienickú, izolačnú a krajinotvornú – znížia hluk, 
zlepšia kvalitu ovzdušia a kvalitu života.

Plocha pri privádzači vymedzuje priestor medzi 
diaľničným privádzačom a kypou vedúcou pri Bielej 
vode. Na ploche bude vysadených 45 ks drevín 
druhového zloženia javor poľný, javor mliečny, dub 
letný, vŕba biela, jelša sivá, hrab obyčajný, hloh jed-
nosemenný a obyčajný. Vegetačné úpravy v tomto 
priestore splnia všetky vyššie uvedené funkcie. Bo-
nusom bude zároveň rekreačná a liečebná funkcia 
– kypa je využívaná na pešie prechádzky a aj ako 
cyklochodník.

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity 
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska 
- Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie 
a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chráne-
ných území.

Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné 
opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania 
prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zele-
nej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie ve-
getačných prvkov. Národným projektom sa prispeje 
k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to 
prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujú-
cich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov 
zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostred-
níctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi 
činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných 
prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných 
až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne 
územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká  
a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obno-
vy biodiverzity a ekosystémov sa národným projek-
tom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, 
pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, kra-
jinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna 
funkcia urbanizovaného prostredia.

Martina Knížatová, referentka 
pre životné prostredie MsÚ Púchov

Mesto Púchov začalo s výsadbou drevín
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Vojna skončila, smútok pretrval Vojna skončila, smútok pretrval 
Novembrovou spustošenou krajinou sa rozlieha-Novembrovou spustošenou krajinou sa rozlieha-

la kanonáda, vzduchom svišťali náboje, granáty, la kanonáda, vzduchom svišťali náboje, granáty, 
šrapnely a výkriky ranených pálili v ušiach. Mnoho šrapnely a výkriky ranených pálili v ušiach. Mnoho 
vojakov ani netušilo, že kým sa vo francúzskom lese  vojakov ani netušilo, že kým sa vo francúzskom lese  
v železničnom vagóne pri meste Compiègne rodí v železničnom vagóne pri meste Compiègne rodí 
mier, ich životy stále vyhasínajú na bahnistých bo-mier, ich životy stále vyhasínajú na bahnistých bo-
jiskách a v studených špinavých zákopoch. Dňa 11. jiskách a v studených špinavých zákopoch. Dňa 11. 
novembra 1918 sa konečne podarilo predstaviteľom novembra 1918 sa konečne podarilo predstaviteľom 
bojujúcich strán dohodnúť mier a primäť Nemecko bojujúcich strán dohodnúť mier a primäť Nemecko 
ku kapitulácii. Od tejto významnej udalosti prešlo ku kapitulácii. Od tejto významnej udalosti prešlo 
104 rokov a ľudstvo sa napriek všetkému nedokáza-104 rokov a ľudstvo sa napriek všetkému nedokáza-
lo poučiť z hrôz, ktoré so sebou priniesla Veľká vojna  lo poučiť z hrôz, ktoré so sebou priniesla Veľká vojna  
a svet vplával do ďalšieho krvavého konfliktu v roku a svet vplával do ďalšieho krvavého konfliktu v roku 
1939. Paradoxom je, že jednou z príčin boli i neprija-1939. Paradoxom je, že jednou z príčin boli i neprija-
teľné a nevýhodné podmienky prímeria pre Nemec-teľné a nevýhodné podmienky prímeria pre Nemec-
ko. Ako sa neskôr ukázalo, Nemecko otrasené povoj-ko. Ako sa neskôr ukázalo, Nemecko otrasené povoj-
novými reparáciami, neustále demonštrovalo svetu novými reparáciami, neustále demonštrovalo svetu 
nespokojnosť i s Versaillským mierovým systémom,  nespokojnosť i s Versaillským mierovým systémom,  
v rámci ktorého bolo potrestané mnohými vojnový-v rámci ktorého bolo potrestané mnohými vojnový-
mi reparáciami, negatívne vplývajúcimi na jeho hos-mi reparáciami, negatívne vplývajúcimi na jeho hos-
podárstvo, priemysel, ekonomiku a pod.podárstvo, priemysel, ekonomiku a pod.

Kým sa podarilo politikom dospieť k mierovej do-Kým sa podarilo politikom dospieť k mierovej do-
hode v novembri 1918, padli na západnom aj vý-hode v novembri 1918, padli na západnom aj vý-
chodnom fronte milióny vojakov. Snáď neexistuje chodnom fronte milióny vojakov. Snáď neexistuje 
rodina, ktorej predok sa v rokoch 1914 až 1918 neo-rodina, ktorej predok sa v rokoch 1914 až 1918 neo-
citol v bojovej mašinérii. Skutočne rozsiahle zoznamy citol v bojovej mašinérii. Skutočne rozsiahle zoznamy 
padlých, ktoré sú dostupné už aj v online priestore padlých, ktoré sú dostupné už aj v online priestore 
digitálnych archívov, svedčia o tom, že mnoho z nich digitálnych archívov, svedčia o tom, že mnoho z nich 
sa domov už nikdy nevrátilo. A preto by sme nemali sa domov už nikdy nevrátilo. A preto by sme nemali 
zabúdať na tých, ktorí padli v boji za vlasť s vidinou zabúdať na tých, ktorí padli v boji za vlasť s vidinou 
lepších zajtrajškov a venovať aj ich pamiatke v týchto lepších zajtrajškov a venovať aj ich pamiatke v týchto 
pietnych dušičkových dňoch tichú spomienku. pietnych dušičkových dňoch tichú spomienku. 

Dlhá cesta k mieru Dlhá cesta k mieru 
Udalosti prvej svetovej vojny sú dobre známe  Udalosti prvej svetovej vojny sú dobre známe  

a poznáme ich nielen z početných literárnych diel, a poznáme ich nielen z početných literárnych diel, 
ale téma Veľkej vojny sa čoraz viac ukazuje ako ob-ale téma Veľkej vojny sa čoraz viac ukazuje ako ob-
ľúbený námet pre filmový priemysel. Svet bol po ľúbený námet pre filmový priemysel. Svet bol po 
štyroch rokoch neutíchajúceho krvavého besnenia štyroch rokoch neutíchajúceho krvavého besnenia 
zničený a unavený. Boje prebiehali na dvoch fron-zničený a unavený. Boje prebiehali na dvoch fron-
toch – na západnom a východnom, na ktorom boli toch – na západnom a východnom, na ktorom boli 
pomerne často nasadzovaní aj slovenskí vojaci, ver-pomerne často nasadzovaní aj slovenskí vojaci, ver-
bovaní zväčša do Trenčianskeho 71. pešieho pluku, bovaní zväčša do Trenčianskeho 71. pešieho pluku, 
inak nazývaného aj Cisársky a kráľovský peší pluk č. inak nazývaného aj Cisársky a kráľovský peší pluk č. 
71. (nem. Kaiserliches und königliches Infanteriere-71. (nem. Kaiserliches und königliches Infanteriere-
giment Nr. 71. Galgoczy). Proti sebe stáli a bojovali giment Nr. 71. Galgoczy). Proti sebe stáli a bojovali 
dve aliancie, a to Dohoda (Rusko, Francúzsko, Veľká dve aliancie, a to Dohoda (Rusko, Francúzsko, Veľká 
Británia, od 1915 Taliansko, Japonsko, Rumunsko od Británia, od 1915 Taliansko, Japonsko, Rumunsko od 
1916, USA od r. 1917) a Trojspolok (Rakúsko-Uhor-1916, USA od r. 1917) a Trojspolok (Rakúsko-Uhor-
sko, Nemecko, Turecko, Bulharsko od r. 1915). Štáty sko, Nemecko, Turecko, Bulharsko od r. 1915). Štáty 
Trojspolku boli inak nazývané aj ako centrálne moc-Trojspolku boli inak nazývané aj ako centrálne moc-
nosti. Nemecké vojsko začínalo byť postupne čoraz nosti. Nemecké vojsko začínalo byť postupne čoraz 
viac vyčerpané, čo sa prejavilo aj po väčšom nasade-viac vyčerpané, čo sa prejavilo aj po väčšom nasade-
ní amerických vojakov do bojov na strane Dohody  ní amerických vojakov do bojov na strane Dohody  
v roku 1917. Nemci sa ešte pokúsili zvrátiť nepriaz-v roku 1917. Nemci sa ešte pokúsili zvrátiť nepriaz-
nivú situáciu Ludendorffovou ofenzívou, počas kto-nivú situáciu Ludendorffovou ofenzívou, počas kto-
rej malo dôjsť k masívnym nemeckým ofenzívam na rej malo dôjsť k masívnym nemeckým ofenzívam na 
západnom fronte na jar a v lete v roku 1918. Generál západnom fronte na jar a v lete v roku 1918. Generál 
Ludendorff privítal uzavretie mieru Ruska s Nemec-Ludendorff privítal uzavretie mieru Ruska s Nemec-
kom a centrálnymi mocnosťami (štáty Trojspolku) na kom a centrálnymi mocnosťami (štáty Trojspolku) na 
východnom fronte 3. marca 1918 v Brest-Litovsku, po východnom fronte 3. marca 1918 v Brest-Litovsku, po 
ktorom sa mohla všetka vojenská sila Nemecka, bo-ktorom sa mohla všetka vojenská sila Nemecka, bo-
jujúcich na východnom fronte, sústrediť smerom na jujúcich na východnom fronte, sústrediť smerom na 
západ. Touto udalosťou sa boje na východnom fron-západ. Touto udalosťou sa boje na východnom fron-
te ukončili. Nemeckí generáli aj napriek tomu vedeli, te ukončili. Nemeckí generáli aj napriek tomu vedeli, 
že sú v pasci. No nevzdávali sa a odhodlane bojovali že sú v pasci. No nevzdávali sa a odhodlane bojovali 
dúfajúc v priaznivejší zvrat. Fakt, že nemecké sily mu-dúfajúc v priaznivejší zvrat. Fakt, že nemecké sily mu-
seli čeliť nepriateľovi na viacerých miestach súčasne, seli čeliť nepriateľovi na viacerých miestach súčasne, 
armádu citeľne vyčerpávalo. V septembri 1918 pre-armádu citeľne vyčerpávalo. V septembri 1918 pre-
stalo bojovať Bulharsko, v októbri Rakúsko-Uhorsko stalo bojovať Bulharsko, v októbri Rakúsko-Uhorsko 
a Osmanská ríša. Generál Ludendorff a poľný maršal a Osmanská ríša. Generál Ludendorff a poľný maršal 
Paul von Hindengurg žiadali už na začiatku októbra Paul von Hindengurg žiadali už na začiatku októbra 
1918 cisára Wilhelma II. o urýchlené uzatvorenie mie-1918 cisára Wilhelma II. o urýchlené uzatvorenie mie-
ru s Dohodou, pretože nemecká armáda a jej rezervy ru s Dohodou, pretože nemecká armáda a jej rezervy 

boli na pokraji síl. Ako vieme, sám cisár Wilhelm II. 9. boli na pokraji síl. Ako vieme, sám cisár Wilhelm II. 9. 
októbra 1918 abdikoval. Ešte pred podpísaním ka-októbra 1918 abdikoval. Ešte pred podpísaním ka-
pitulácie stratilo Nemecko takmer všetkých svojich pitulácie stratilo Nemecko takmer všetkých svojich 
spojencov. Prvé padlo Bulharsko, ktoré už nezvláda-spojencov. Prvé padlo Bulharsko, ktoré už nezvláda-
lo nápor dohodových ofenzív, po ňom kapitulovala lo nápor dohodových ofenzív, po ňom kapitulovala 
Osmanská ríša a Rakúsko-Uhorsko bolo nútené kapi-Osmanská ríša a Rakúsko-Uhorsko bolo nútené kapi-
tulovať 3. novembra 1918 neďaleko Padovy vo Ville tulovať 3. novembra 1918 neďaleko Padovy vo Ville 
Giusti. Giusti. 

Trpké vyjednávanie Trpké vyjednávanie 
A kto bol vlastne prítomný pri podpisovaní mieru A kto bol vlastne prítomný pri podpisovaní mieru 

vo vagóne pri Compiègne? Na jednej strane stáli re-vo vagóne pri Compiègne? Na jednej strane stáli re-
prezentanti víťaznej Dohody, a to francúzsky maršal prezentanti víťaznej Dohody, a to francúzsky maršal 
Ferdinand Foch, francúzsky generál Maxime Wey-Ferdinand Foch, francúzsky generál Maxime Wey-
gand, britský admirál Rosslyn Wemyss, kontradmirál gand, britský admirál Rosslyn Wemyss, kontradmirál 
George Hope, kapitán Jack Marriott. Za Nemecko sa George Hope, kapitán Jack Marriott. Za Nemecko sa 
zúčastnili predstavitelia: politik Matthias Erzberger, zúčastnili predstavitelia: politik Matthias Erzberger, 
Alfred von Oberndorff z Ministerstva zahraničných Alfred von Oberndorff z Ministerstva zahraničných 
vecí, generálmajor Detlof von Winterfeldt a námorný vecí, generálmajor Detlof von Winterfeldt a námorný 
kapitán Ernst Vanselow. Čo je zaujímavé, za Nemecko kapitán Ernst Vanselow. Čo je zaujímavé, za Nemecko 
mier nepodpisovali najvyšší vojenskí oficieri, ale po-mier nepodpisovali najvyšší vojenskí oficieri, ale po-
litici – civili, čo sa stalo neskôr aj zdrojom výčitiek na litici – civili, čo sa stalo neskôr aj zdrojom výčitiek na 
nemeckej politickej scéne a aj zo strany nemeckých nemeckej politickej scéne a aj zo strany nemeckých 
občanov. Dokonca sám Erzberger sa stal obeťou občanov. Dokonca sám Erzberger sa stal obeťou 
atentátu. Nemecko bolo na tom dôsledkom vojny atentátu. Nemecko bolo na tom dôsledkom vojny 
tak zle, že sám P. von Hindenburg chcel, aby sa prí-tak zle, že sám P. von Hindenburg chcel, aby sa prí-
merie podpísalo i v prípade, ak sa nemeckej delegácii merie podpísalo i v prípade, ak sa nemeckej delegácii 
nepodarí vyjednať aspoň zopár lepších podmienok  nepodarí vyjednať aspoň zopár lepších podmienok  
v prospech Nemecka. Mier bol podpísaný o 5. hodine v prospech Nemecka. Mier bol podpísaný o 5. hodine 
ráno, no do platnosti vošiel až o 11. hodine predpo-ráno, no do platnosti vošiel až o 11. hodine predpo-
ludním. Napriek tomu, že sa vojna skončila, na bojis-ludním. Napriek tomu, že sa vojna skončila, na bojis-
kách stále bojovali a umierali vojaci ešte celých šesť kách stále bojovali a umierali vojaci ešte celých šesť 
hodín. hodín. 

Európa v troskách Európa v troskách 
Dopad vojny bol katastrofálny. Na frontoch padli Dopad vojny bol katastrofálny. Na frontoch padli 

milióny vojakov. V štatistikách sa udáva, že z cca 65 milióny vojakov. V štatistikách sa udáva, že z cca 65 
miliónov narukovaných vojakov zahynulo po za-miliónov narukovaných vojakov zahynulo po za-
okrúhlení približne 8,5 milióna. Zajatých a nezvest-okrúhlení približne 8,5 milióna. Zajatých a nezvest-
ných ostalo cez 7,7 milión vojakov. Zranených bolo ných ostalo cez 7,7 milión vojakov. Zranených bolo 
21,2 milión vojakov. Umierali i civili, no v menšej 21,2 milión vojakov. Umierali i civili, no v menšej 
miere ako tomu bolo v druhej svetovej vojne. Voja-miere ako tomu bolo v druhej svetovej vojne. Voja-
ci sa vracali domov ranení, častokrát ostali invalidní  ci sa vracali domov ranení, častokrát ostali invalidní  
a do bežného života sa im len veľmi ťažko zapájalo  a do bežného života sa im len veľmi ťažko zapájalo  
v dôsledku fyzických, no i psychických následkov. v dôsledku fyzických, no i psychických následkov. 
Obyvateľstvo sa muselo pasovať s nedostatkom su-Obyvateľstvo sa muselo pasovať s nedostatkom su-
rovín, z obchodných pultov zmizlo mnoho potravín  rovín, z obchodných pultov zmizlo mnoho potravín  
a vo veľkom bol rekvirovaný dobytok a kone pre po-a vo veľkom bol rekvirovaný dobytok a kone pre po-
treby armád, čo vyúsťovalo do hospodárskych prob-treby armád, čo vyúsťovalo do hospodárskych prob-
lémov. Dokonca výrazne klesla sobášnosť a pôrod-lémov. Dokonca výrazne klesla sobášnosť a pôrod-
nosť, naopak enormne narástla úmrtnosť. Štátna nosť, naopak enormne narástla úmrtnosť. Štátna 
ekonomika bola zaťažená aj povinnosťou starostli-ekonomika bola zaťažená aj povinnosťou starostli-
vosti o vojnové vdovy, siroty a vojnových invalidov. vosti o vojnové vdovy, siroty a vojnových invalidov. 

V priestore globálnej politiky došlo tiež k mnohým V priestore globálnej politiky došlo tiež k mnohým 
výrazným zmenám. Menili sa hranice štátov, vlády. výrazným zmenám. Menili sa hranice štátov, vlády. 

Svet sa ocitol vo víre zmien. Rozpadli sa monarchie, Svet sa ocitol vo víre zmien. Rozpadli sa monarchie, 
ako to bolo aj v prípade Rakúsko-Uhorka, ktoré sa roz-ako to bolo aj v prípade Rakúsko-Uhorka, ktoré sa roz-
padlo na tzv. nástupnícke štáty, medzi nimi figurova-padlo na tzv. nástupnícke štáty, medzi nimi figurova-
lo i Česko-Slovensko na demokratických princípoch. lo i Česko-Slovensko na demokratických princípoch. 
V Nemecku po abdikácii cisára Wilhelma II. vznikla V Nemecku po abdikácii cisára Wilhelma II. vznikla 
Weimarská republika. Rozpadla sa Osmanská ríša  Weimarská republika. Rozpadla sa Osmanská ríša  
a od Ruska sa odpojili a osamostatnili štáty ako Litva, a od Ruska sa odpojili a osamostatnili štáty ako Litva, 
Lotyšsko, Estónsko. Mnoho novovzniknutých štátov Lotyšsko, Estónsko. Mnoho novovzniknutých štátov 
sa hlásilo k systému parlamentnej demokracie, no sa hlásilo k systému parlamentnej demokracie, no 
žiaľ, krátko na to nasledovala tzv. kríza európskych žiaľ, krátko na to nasledovala tzv. kríza európskych 
demokracií. O osude sveta sa rozhodovalo na mie-demokracií. O osude sveta sa rozhodovalo na mie-
rovej konferencii vo Versailles od 18. januára 1919. rovej konferencii vo Versailles od 18. januára 1919. 
Formálne sa ukončila až v júli 1923, kedy bola podpí-Formálne sa ukončila až v júli 1923, kedy bola podpí-
saná Lausannská zmluva s bývalou Osmanskou ríšou saná Lausannská zmluva s bývalou Osmanskou ríšou 
a riešila územnú otázku Turecka. Počas Versaillskej a riešila územnú otázku Turecka. Počas Versaillskej 
konferencie sa pripravili mierové zmluvy s poraze-konferencie sa pripravili mierové zmluvy s poraze-
nými krajinami, obsahujúce podmienky so záväznou nými krajinami, obsahujúce podmienky so záväznou 
platnosťou. Dá sa povedať, že najhoršie zo všetkých platnosťou. Dá sa povedať, že najhoršie zo všetkých 
porazených štátov dopadlo Nemecko, ako pôvodca  porazených štátov dopadlo Nemecko, ako pôvodca  
a vyvolávateľ celého konfliktu. Priebeh konferencie a vyvolávateľ celého konfliktu. Priebeh konferencie 
riadila Rada piatich – USA (W. Wilson), Veľká Británia riadila Rada piatich – USA (W. Wilson), Veľká Británia 
(D. Lloyd George), Taliansko (V. Orlando), Japonsko (D. Lloyd George), Taliansko (V. Orlando), Japonsko 
(N. Makino) a Francúzsko (G. Clemenceau), ktorého (N. Makino) a Francúzsko (G. Clemenceau), ktorého 
požiadavky na potrestanie vinníka vojny sa radia požiadavky na potrestanie vinníka vojny sa radia 
medzi najtvrdšie. Garantom dodržiavania miero-medzi najtvrdšie. Garantom dodržiavania miero-
vých zmlúv mala byť Spoločnosť národov so sídlom vých zmlúv mala byť Spoločnosť národov so sídlom 
v Ženeve, no neskôr sa ukázalo, že nedokáže pružne  v Ženeve, no neskôr sa ukázalo, že nedokáže pružne  
a nestranne zasiahnuť, ako napríklad v prípade silne-a nestranne zasiahnuť, ako napríklad v prípade silne-
júcich tendencií radikálnych ideológií v medzivojno-júcich tendencií radikálnych ideológií v medzivojno-
vom období. Versaillský mierový systém nedokázal vom období. Versaillský mierový systém nedokázal 
zažehnať opätovne hroziace konflikty, ba naopak  zažehnať opätovne hroziace konflikty, ba naopak  
v niektorých prípadoch prispel k nepokojom v nie-v niektorých prípadoch prispel k nepokojom v nie-
ktorých štátoch, najmä v tých porazeneckých, a to ktorých štátoch, najmä v tých porazeneckých, a to 
preto, lebo už beztak vojnou vydrancované hospo-preto, lebo už beztak vojnou vydrancované hospo-
dárstva a ekonomiky štátov boli zaťažované bre-dárstva a ekonomiky štátov boli zaťažované bre-
menom reparácií. Krajiny sa v dôsledku vojny topili menom reparácií. Krajiny sa v dôsledku vojny topili 
v obrovských dlhoch. A aby toho nebolo málo, po v obrovských dlhoch. A aby toho nebolo málo, po 
vojne sa začína rozmáhať aj ďalší nepríjemný nešvár vojne sa začína rozmáhať aj ďalší nepríjemný nešvár 
– pandémia španielskej chrípky, ktorá trvala od feb-– pandémia španielskej chrípky, ktorá trvala od feb-
ruára 1918 do apríla 1920. V štyroch po sebe idúcich ruára 1918 do apríla 1920. V štyroch po sebe idúcich 
vlnách zabila približne jednu tretinu vtedajšej popu-vlnách zabila približne jednu tretinu vtedajšej popu-
lácie. Cenzúra počas vojny eliminovala správy o po-lácie. Cenzúra počas vojny eliminovala správy o po-
četných úmrtiach na španielsku chrípku za účelom četných úmrtiach na španielsku chrípku za účelom 
udržania morálky.udržania morálky.

Aby sme nehovorili len o negatívach: v medzivoj-Aby sme nehovorili len o negatívach: v medzivoj-
novom období, krátko po prvej svetovej vojne, sil-novom období, krátko po prvej svetovej vojne, sil-
nelo aj emancipačné hnutie žien. Keďže boli počas nelo aj emancipačné hnutie žien. Keďže boli počas 
vojny nútené pracovať na pozíciách, na ktorých si vojny nútené pracovať na pozíciách, na ktorých si 
dovtedy držali monopol muži, začali si aj ony náro-dovtedy držali monopol muži, začali si aj ony náro-
kovať práva z toho plynúce. Napokon sa im podarilo kovať práva z toho plynúce. Napokon sa im podarilo 
presadiť uznanie volebného práva, či práva na plno-presadiť uznanie volebného práva, či práva na plno-
hodnotné vzdelanie.                   hodnotné vzdelanie.                   Dominika Kukučová,Dominika Kukučová,

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

11. november - výročie ukončenia I. svetovej vojny
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Janka Jakubíková pracovala  
v Centre voľného času Včielka ako 
vedúca kultúrno – spoločenského 
úseku. Všetky deti ju poznali pod 
menom „Teta Janka“.  Bola to práve 
ona, ktorá začala viesť záujmové 
útvary mažoretiek. Na Janku stále 
s láskou spomíname a na jej po-
česť každoročne organizujeme jej 
memoriál. 

Minulý mesiac - 22. 10. 2022 po 
dvojročnej pandemickej prestávke 
privítala športová hala v Púcho-
ve mažoretky z celého Slovenska, 
ale i zo zahraničia, už na VI. roční-
ku priateľskej súťaže mažoretiek  
v malých a veľkých formáciach.

Naše dievčatá zožali na memori-
áli veľký úspech, získali vo svojich 
kategóriach 10 zlatých, tri striebor-
né a dve bronzové medaily.

Celé podujatie bolo nádherné. 
Veľké ďakujem vyslovujeme spon-
zorom podujatia, Mestu Púchov, 
ale i všetkým pomocníkom  
a účastníkom. Mažoretky CVČ 
Včielka Púchov reprezentujú mes-
to Púchov s veľkým úspechom. 
Máme majsterky Európy aj majster-
ky sveta. „Janka, ďakujeme a nikdy 
nezabudneme!“                             -di-

Súťaž mažoretiek - Memoriál Janky Jakubíkovej
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V šamorínskom X-bionicsphere sa od 21.  do 23. 10. 
uskutočnilo v osemdráhovom 25 metrovom bazéne 
najväčšie medzinárodné plavecké podujatie za účas-
ti takmer 330 plavcov zo Slovenska, Česka, Malty, 
Maďarska, Estónska, Veľkej Británie a Rakúska z 59. 
klubov. Plávalo sa len v kategórii OPEN a systémom 
rozplavby, z ktorých sa postupovalo medzi 16 najlep-
ších do A alebo B finále, respektíve pri 50 metrových 
disciplínach im predchádzalo ešte semifinále.

Na preteky sa kvalifikovali aj štyri plavkyne z nášho 
klubu. Napriek silnej konkurencii sa dievčatá nestra-
tili a vyplávali si vynikajúce výkony s ôsmimi osob-
nými rekordami. Lea Kmošenová si dvakrát zaplávala 
miestenku medzi 8 najlepších do A finále v disciplí-
nach 100 metrov voľný spôsob (6.miesto) a 200 met-
rov voľný spôsob (7. miesto). Na 100 metrov motýľ 
skončila deviata a prekonala nielen svoj osobák, ale 
aj starý púchovský rekord. A na 50 metrov voľný spô-
sob postúpila do semifinále. Juniorka Simona Ciesa-
rová postúpila dvakrát do B finále v disciplínach 100 
a 200 metrov prsia a na 50–ke do semifinále. Adriana 
Cenigová a Anastasiia Vcherasnia sa umiestnili vo 
svojich disciplínach v prvej 25-ke a vylepšili si svoje 
osobné rekordy. Dievčatám patrí veľká gratulácia!

Dana Strelčíková, trénerka

V sobotu 22. 10. 2022 sa vo Vysokých Tatrách ko-
nal už 38. ročník nosičských pretekov Sherpa Ra-
llye. Cieľom bola tento raz Téryho chata na tradič-
nej trase z Hrebienka. O neutíchajúcom záujme  
o toto podujatie, ale aj o nosenie ako také, svedčí 
účasť 56 nosičov a 24 žien. Muži niesli tradičných 
60 kg, ženy 20 kg.

Na štarte nechýbalo množstvo známych mien, 
napríklad držiteľ traťového rekordu na tejto trati 
Oto Janigloš, stále aktívny (už sedemdesiatnik) 
Janko Vernarčík  zo Zamkovského chaty, či jeden 
zo zakladateľov tohto podujatia, chatár z Chaty 
pod Rysmi Viktor Beránek. Ten tento raz síce sám 

neštartoval, ale zúčastnil sa štartového ceremoni-
álu.

Po štarte sa ako už tradične rozbehli dopredu 
dievčatá, najrýchlejším z nich muži so 60 kg nákla-
dom nestíhajú. Na štarte sa opäť po pauze ob-
javila Púchovčanka Lenka Hiklová (Lackovičo-
vá), ktorá v silnej konkurencii mladších dievčat 
vyhrala s tesným päťsekundovým náskokom 
pred Silviou Belákovou v novom traťovom re-
korde 1:12:05. Na treťom mieste do cieľa prišla 
minuloročná víťazka Aďa Matulíková.

Legenda hovorí, že Lenka vyhrala všetkých svojich 
19 štartov na tomto podujatí. No čo už k tomu do-
dať? Žien štartovalo 24, čo je o osem viac ako minulý 

rok. Potenciál zvýšiť toto číslo tu ešte určite je...
Ako už každý rok, s napätím sa očakával súboj na 

prvých miestach mužského nosičského pelotónu. 
Určite škoda bola, že sa nezúčastnil minuloročný 
víťaz Braňo Karafa. Od štartu sa do vedenia dostal 
jeden z favoritov Lukáš Švolík, ktorý na domácej 
trati potom už nikoho pred seba nepustil. Na dru-
hom mieste skončil zástupca Zbojníčky Martin 
Révaj a tretí do cieľa svojich 60 kg vyniesol Michal 
Zelenčík zo Štefáničky v Nízkych Tatrách.

V tomto prípade starý traťový rekord Ota Jani-
gloša nebol ohrozený.

Zdroj, foto: vetroplachmagazin.sk
Ilustračné foto: Facebook Lenka Hiklová 

Triumf Lenky Hiklovej na Sherpa Rallye 2022
Púchovčanka pokorila traťový rekord v súťaži horských nosičov z Hrebienka na Téryho chatu

Na Slovakia swimming cup-e štyri Púchovčanky
Plávanie
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Futbal - 2. liga muži

Futbalisti MŠK Púchov v tohtoročnom predposlednom druholigovom vystúpení priviezli zo Žiliny bod. V sobotu 
ich na domácom trávniku čaká rozlúčka s jeseňou v stretnutí s Trebišovom.                FOTO: FB MŠK Žilina

Futbalisti MŠK Púchov 
siahali v Žiline na tri body

16. kolo: 
MŠK Žilina B – MŠK Púchov 2:2 (1:1)
24. Krstič, 72. Essomba – 5. Holáň, 69. Martinček
ŽK: Mensah – Moško, Holáň, rozhodcovia: Micheľ – 

Kmec, Bobko, 160 divákov
Zostava MŠK Púchov: Strelčík – Kaufman, Moško, 

Slovák, Kopičár, Loduha, Kapusniak, Martinček (90. 
Pavlovič), Mazanovský, Michlík, Holáň (81. Pucheľ), 
tréner Vladimír Cifranič

Púchovčania začali pod Dubňom aktívne a už  
v druhej minúte museli domáci odvracať nebezpeč-
ný center do pokutového územia. V piatej minúte sa 
však už Púchovčania tešili z vedúceho gólu. V skru-
máži pred domácou bránkou sa najlepšie zorientoval 
Holáň, ktorý pretlačil loptu do siete – 0:1. Žilinčania 
napádali Púchovčanov už pri rozohrávke, hostia však 
náročný pressing zvládli. V 13. minúte pred domácim 
pokutovým územím pekne zakombinovali Michlík  
s Holáňom, domáca obrana však nebezpečenstvo 
zažehnala. Domáci postupne prebrali iniciatívu, 
ktorú prerušil nebezpečným centrom Púchovčan 
Kapusniak. V 23. minúte faulovala púchovská obrana 
v pokutovom území Srba Krstiča a rozhodca nariadil 
penaltu. Strelčík v bránke Púchova síce smer lopty 
vystihol, ale Krstič ho z bieleho bodu prekonal – 1:1. 
V 27. minúte mohli ísť hostia opäť do vedenia, Lo-
duha sa ocitol v stopercentnej šanci. Mieril však len 
do domáceho brankára, ktorý strelu reflexívne vyra-
zil. O päť minút mohla skórovať aj Žilina, Strelčík však 
strelu Oravca k tyči bravúrne vyrazil na roh. Rovnako 
úspešne zasiahol púchovský gólman aj v 32. minúte 
po strele Gomolu. 

V druhom polčase sa hral svižným obojstranne 
útočný futbal, a tak sa mala hŕstka divákov na čo 
pozerať. V 69. minúte po rýchlej akcii Púchovčanov 
sa na pravej strane dostal k lopte Martinček a poslal 

hostí opäť do vedenia – 1:2. Tri body si však zo Žiliny 
neodviezli. Necelých 20 minút pred koncom stret-
nutia pekne zakombinovali aj Žilinčania a Essomba 
strelou pod brvno vyrovnal – 2:2. V závere  stretnutia 
mali hostia ešte tri možnosti strhnúť víťazstvo na svo-
ju stranu. Desať minút pred koncom peknú Holáňo-
vu strelu tečoval domáci obranca tesne vedľa bránky.  
V 86. minúte rýchly útok hostí v poslednej chvíli 
prerušil brankár Belánik a dve minúty pred koncom 
Kapusniakovu strelu z hranice pokutového územia 
domáci brankár vyrazil. Púchovčania dvakrát viedli, 
napokon sa však musia uspokojiť s bodom...

Ostatné výsledky 16. kola: Košice – P. Bystrica 3:0, 
Petržalka – Slovan B 2:0, Trebišov – Dubnica  2:1, Hu-
menné – Rača 2:2, Žiar nad Hronom – Dolný Kubín 
5:1, Prešov – Komárno 1:2, Šamorín – Myjava 2:4
1. Košice 16 10 3 3 30:14 33
2. Prešov 16 11 0 5 26:13 33
3. Komárno 16 7 6 3 21:14 27
4. Myjava 16 8 3 5 23:19 27
5. Slovan B 16 7 2 7 21:27 23
6. Šamorín 15 7 2 6 23:25 23
7. Pohronie 16 5 7 4 26:22 22
8. MŠK Púchov 16 6 3 7 23:20 21
9. Žilina B 16 6 3 7 31:28 21
10. Petržalka 16 6 3 7 21:20 21
11. Trebišov 15 6 3 6 15:16 21
12. P. Bystrica 16 5 4 7 26:29 19
13. Dubnica 17 5 3 9 18:22 18
14. Humenné 16 4 6 6 12:19 18
15. D. Kubín 17 5 1 11 15:32 16
16. Rača 16 4 3 9 19:30 15

Program 17. kola: MŠK Púchov – Slavoj Trebi-
šov (12. 11. o 13.00), Slovan B – Žilina B, Žiar nad 
Hronom – Komárno, Považská Bystrica – Humenné, 
Prešov – Košice, Petržalka – Myjava, Rača - Šamorín 
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7. liga muži 

8. liga muži 

Všetko o futbale: 
www.futbalnet.sk

3. liga muži 

4. liga muži 

Výsledkový servis futbalových súťaží

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

1. liga ml. žiaci U13

1. liga ml. žiaci U12

13. kolo: 
Malacky – MŠK Púchov 0:4 (0:0), Štrauch 2, 

Porubčan, Brezáni, Karlova Ves Bratislava – Dub-
nica nad Váhom 0:0, Partizánske – Komárno 2:0, 
Čermáňsky FC Nitra – Inter Bratislava 0:3, Skalica 
– Prievidza 4:1, Lokomotíva Trnava – Šamorín 2:4
1. B. Bystrica 12 7 4 1 19:10 25
2. MŠK Púchov 13 7 3 3 33:19 24
3. Karlova Ves 12 7 3 2 23:9 24
4. Šamorín 12 7 2 3 30:15 23
5. Dubnica 12 5 5 2 23:9 20
6. Domino 11 6 2 3 21:11 20
7. Skalica 12 5 5 2 22:15 20
8. Inter 12 6 0 6 16:16 18
9. Trnava 12 6 0 6 27:20 18
10. Martin 11 5 1 5 28:25 16
11. Nitra 12 4 3 5 19:23 15
12. Komárno 13 3 4 6 22:21 13
13. Partizánske 12 2 3 7 14:29 9
14. Prievidza 12 1 2 9 14:47 5
15. Malacky 12 0 1 11 5:47 1

Program 14. kola: 
Komárno – Malacky, Inter Bratislava – Partizán-

ske, Dubnica nad Váhom – Lokomotíva Trnava, 
Skalica – Martin, Šamorín – Nitra, Domino – Karlo-
va Ves Bratislava, Prievidza – RSC Banská Bystrica, 
MŠK Púchov má voľno

10. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 1:1 (1:1), Dubový, 

Inter Bratislava – Levice 3:0, Nitra – Trenčín 1:4, 
Karlova Ves Bratislava – Prievidza 3:0, Dubnica 
nad Váhom – Slovan Bratislava 1:2, Domino – Zla-
té Moravce 1:3, Petržalka – Trnava 1:3
1. D. Streda 8 7 1 0 47:7 22
2. Zl. Moravce 7 5 2 0 35:17 17
3. Trnava 7 5 1 1 46:6 16
4. Dubnica 8 5 1 2 21:9 16
5. Inter 7 5 1 1 26:8 16

10. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 1:0 (1:0), Pilát, Kar-

lova Ves Bratislava – Prievidza 7:12, Inter Bratislava 
– Levice 17:3, Nitra B – Trenčín 12:8, Dubnica nad 
Váhom – Slovan Bratislava 2:19, Domino – Zlaté 
Moravce 8:13, Petržalka – Trnava 2:15
1. Trenčín 7 7 0 0 120:20 21
2. Nitra B 8 6 1 1 195:52 19
3. Trnava 7 6 0 1 121:36 18
4. Inter 7 6 0 1 111:44 18
5. Petržalka 8 5 2 1 110:62 17
6. Slovan 7 5 0 2 115:40 15
7. D. Streda 8 5 0 3 97:75 15
8. Zl. Moravce 7 4 0 3 56:76 12
9. Dubnica 8 3 1 4 55:96 10
10. Domino 7 3 0 4 50:99 9
11. Prievidza 8 2 0 6 60:89 6
12. Levice 8 1 0 7 33:118 3
13. Karlova Ves 8 1 0 7 30:161 3
14. MŠK Púchov 8 1 0 7 41:96 3
15. Skalica 8 0 0 8 24:154 0

13. kolo: 
FC Malacky – MŠK Púchov 1:9 (1:4), Vavrík 3, 

Kušík 2, Ročiak, Baláž 2, Valachovič, Martin – Do-
mino 1:2, Partizánske – Komárno 0:4, Karlova Ves 
Bratislava – Dubnica nad Váhom 1:3, Skalica – 
Prievidza 5:3, Nitra – Inter Bratislava 2:3, Lokomo-
tíva Trnava – Šamorín 3:0
1. MŠK Púchov 13 11 2 0 56:12 35
2. Domino 12 10 0 2 40:15 30
3. Trnava 12 9 1 2 24:4 28
4. Dubnica 12 9 0 3 38:8 27
5. Karlova Ves 12 8 2 2 24:15 26
6. Nitra 12 7 2 3 24:16 23
7. Komárno 13 5 1 7 26:22 16
8. Inter 12 4 3 5 21:23 15
9. Šamorín 12 4 2 6 19:30 14
10. Martin 12 4 1 7 20:27 13
11. Skalica 12 3 3 6 25:28 12
12. B. Bystrica 12 3 3 6 15:21 12
13. Prievidza 12 1 2 9 14:41 5
14. Partizánske 12 1 1 10 6:49 4
15. Malacky 12 0 1 11 6:47 1

6. Petržalka 8 5 1 2 47:12 16
7. Trenčín 7 4 0 3 26:22 12
8. Domino 7 3 0 4 18:19 9
9. Skalica 7 2 2 3 14:12 8
10. Slovan 7 2 2 3 17:19 8
11. Karlova Ves 8 2 1 5 15:37 7
12. Levice 8 2 1 5 13:39 7
13. MŠK Púchov 7 1 2 4 12:21 5
14. Prievidza 8 0 1 7 9:45 1
15. Nitra 8 0 0 8 7:80 0

14. kolo: 
Martin – Beluša 0:0, Podkonice – Kalná nad Hro-

nom 0:0, Galanta – Veľké Ludince 2:0, RSC Banská 
Bystrica – Inter Bratislava 3:0, Sereď – Malženice 
2:1, Častkovce - Vrakuňa Bratislava 6:1, Nové Mes-
to nad Váhom – Bánová 1:2, Šaľa – Nové Zámky 
2:0
1. Malženice 13 10 2 1 26:9 32
2. Sereď 14 8 4 2 26:12 28
3. Galanta 14 8 4 2 30:13 28
4. Častkovce 14 8 4 2 28:15 28
5. Beluša 14 7 3 4 27:16 24
6. Šaľa 14 7 1 6 19:21 22
7. Podkonice 14 5 6 3 18:14 21
8. Nové Mesto 14 5 4 5 20:20 19
9. Kalná 14 5 4 5 22:21 19
10. V. Ludince 14 4 4 6 17:20 16
11. Bánová 14 4 4 6 25:21 16
12. B. Bystrica 13 4 3 6 15:12 15
13. Martin 14 4 2 8 22:22 14
14. Inter 14 3 3 8 13:24 12
15. N. Zámky 14 2 4 8 12:33 10
16. Vrakuňa 14 0 2 12 8:55 2

Program 15. kola:
Beluša – Podkonice, Kalná nad Hronom – Čast-

kovce, Malženice – Nové Mesto nad Váhom, Inter 
Bratislava – Sereď, Vrakuňa Bratislava – RSC Ban-
ská Bystrica, Nové Zámky – Martin, Bánová – Ga-
lanta, Veľké Ludince - Šaľa 

14. kolo: 
Horovce – Tŕstie 1:3, Orlové – Bodiná 3:0, Lednica 

– Pružina 1:1, Prejta – Vrchteplá 5:3, Červený Kameň 
– Kameničany 7:1, Dulov – Kolačín 4:0, Udiča B mala 
voľno
1. Dulov 13 11 0 2 59:17 33
2. Tŕstie 13 9 3 1 50:16 30
3. Kolačín 13 8 2 3 65:22 26
4. Lednica 13 7 3 3 31:24 24
5. Horovce 13 6 1 6 27:24 19
6. Udiča B 12 5 3 4 21:19 18
7. Bodiná 13 4 5 4 20:25 17
8. Vrchteplá 13 5 2 6 36:45 17
9. Pružina 13 4 3 6 22:25 15
10. Orlové 13 3 3 7 20:48 12
11. Č. Kameň 13 3 2 8 21:31 11
12. Prejta 13 2 4 7 25:39 10
13. Kameničany 13 0 3 10 9:71 3

14. kolo: Košecké Podhradie – Lysá pod Makytou 
1:0, Praznov – Nová Dubnica 3:0, ostatné stretnutia 
odložili na 26. marca
1. K. Podhradie 14 9 5 0 37:14 32
2. Podmanín 13 10 1 2 45:14 31
3. D. Kočkovce 13 9 2 2 44:19 29
4. Lysá 14 9 2 3 44:20 29
5. Papradno 13 8 3 2 38:22 27
6. Šebešťanová 13 5 2 6 27:34 17
7. Praznov 14 5 2 7 29:27 17
8. N. Dubnica 14 4 4 6 28:40 16
9. Visolaje 13 4 3 6 26:28 15
10. Tuchyňa 13 3 4 6 30:42 13
11. Streženice 13 2 5 6 21:34 11
12. Jasenica 13 0 7 6 14:27 7
13. Dohňany 13 1 3 9 18:44 6
14. Sverepec 13 1 3 9 12:48 6

14. kolo: 
Lednické Rovne – Trebatice 5:1 (2:0), Vavruš 3, Ple-

va, Urban, Kozárovce – Gabčíkovo 0:2, Hurbanovo 
– Jaslovské Bohunice 3:0, Nitra – Boleráz 1:1, Pata – 
Kolárovo 5:0, Imeľ – Lehota pod Vtáčnikom 4:1, Zlaté 
Moravce B – Levice 1:1, Marcelová – Gbely 0:é
1. Lehota 14 10 1 3 39:11 31
2. Gabčíkovo 14 9 2 3 33:11 29
3. Pata 14 8 3 3 34:12 27
4. Hurbanovo 14 8 3 3 32:12 27
5. L. Rovne 13 8 2 3 30:12 26
6. Boleráz 14 7 4 3 23:14 25
7. Imeľ 14 7 2 5 27:20 23
8. Levice 14 7 2 5 24:24 23
9. Kozárovce 14 6 1 7 29:26 19
10. Zl. Moravce B 14 5 3 6 22:24 18
11. J. Bohunice 14 5 3 6 22:23 18
12. Gbely 14 5 3 6 14:18 18
13. Trebatice 14 4 2 8 22:26 14
14. Nitra 14 2 3 9 20:32 9
15. Kolárovo 13 2 1 10 10:36 7
16. Marcelová 14 0 1 13 0:80 1

Program 15. kola: 
Levice – Imeľ, Kolárovo – Zl. Moravce B, J. Bohunice 

– Nitra, Lehota pod Vtáčnikom – Marcelová, Boleráz 
– Lednické Rovne, Gabčíkovo – Hurbanovo, Trebatice 
– Pata, Gbely - Kozárovce
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Hokej 

5. liga muži
7. kolo:
TTC Považská Bystrica B – Dolné Kočkovce 8:10, 

Dolná Mariková – Ladce B 11:7, Slovan Považ-
ská Bystrica – Pruské B 10:8, Nozdrovice – Nová 
Dubnica 9:9, Beluša – Dubnica 1:17, Milochov – 
Sedmerovec 3:15, Dohňany mali voľno
1. Sedmerovec 6 6 0 0 85:23 18
2. Dubnica 6 6 0 0 81:27 18
3. D. Kočkovce B 7 5 0 2 74:52 17
4. Slovan PB  7 4 1 2 65:61 16
5. Pruské B 7 4 0 3 71:55 15
6. Dohňany  6 4 0 2 63:45 14
7. D. Mariková  7 3 0 4 62:64 13
8. TTC PB B 7 2 1 4 55:71 12
9. N. Dubnica  6 2 2 2 48:60 12
10. Nozdrovice  6 1 1 4 43:65 9
11. Ladce B 7 0 1 6 46:80 8

12. Milochov  6 1 0 5 33:75 8
13. Beluša A 6 1 0 5 30:78 8

6. liga muži
7. kolo: 
Miracels Dubnica nad Váhom – Pružina 13:5, Še-

bešťanová – Pruské C 11:7, Slovan Považská Bys-
trica B – JoLa Dubnica nad Váhom 8:10, Medeko 
Považská Bystrica B – Udič 9:9, Beluša B – Paprad-
no 8:10, Sedmerovec B mal voľno
1. Sedmerovec B 6 5 1 0 78:30 17
2. Udiča 7 4 1 2 73:53 16
3. JoLa DCA  6 5 0 1 62:46 16
4. Papradno  7 3 2 2 68:58 15
5. Slovan PB B 6 4 0 2 65:43 14
6. Pruské C 6 3 0 3 51:57 12
7. Miracles DCA  7 2 1 4 58:68 12
8. Šebešťanová  7 2 1 4 55:71 12

9. Beluša B 6 2 1 3 53:55 11
10. Medeko PB B 6 1 1 4 42:66 9
11. Pružina  6 0 0 6 25:83 6

8. liga muži
7. kolo: Sedmerovec C – Milochov B 17:1, Nová 

Dubnica B – Beluša C 4:14, Dohňany B – Udiča B 
14:4, Lednica – Papradno B 12:6
1. Sedmerovec C 6 6 0 0 83:25 18
2. Dohňany B 6 5 0 1 75:33 16
3. Milochov B 5 3 1 1 48:42 12
4. Udiča B 7 2 1 4 53:73 12
5. Beluša C 5 3 0 2 55:35 11
6. D. Kočkovce C 5 3 0 2 55:35 11
7. Lednica 6 2 0 4 45:63 10
8. N. Dubnica B 6 2 0 4 36:72 10
9. TTC PB C 5 2 0 3 37:53 9
10. Papradno B 7 0 0 7 35:91 7

Oblastné stolnotenisové súťaže

2. liga muži
6. kolo:
MŠK Púchov – mal voľno, Detva – Senica 3:0, 

Rimavská Sobota – Partizánske 8:2, Hamuliakovo 
– Delikateso Bratislava 2:3
1. R. Sobota 5 5 0 0 0 36:8 15
2. Detva 5 3 0 1 1 22:15 10
3. Senica 6 3 0 0 3 29:19 9
4. MŠK Púchov 5 3 0 0 2 26:19 9
5. Delikateso 5 3 0 0 2 20:19 9
6. Hamuliakovo 5 0 1 0 4 13:38 2
7. Partizánske 5 0 0 0 5 9:37 0

Program 7. kola:
MŠK Púchov – HKM Rimavská Sobota (12. 11. 

o 17.30), Delikateso Bratislava – Detva, Partizáns-
ke – Hamuliakovo

1. liga juniori
15. kolo: 
Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 

3:6 (1:1, 1:2, 1:2), 4. Lazkov (M. Pobežal), 18. 
Šmigura (Mišák, Moravanský), 33. Toman (Brežný, 
Romanenko), 35. Pancza (M. Pobežal, Kohutiar), 
45. Moravanský (J. Pobežal, M. Pobežal), 51. M. Po-
bežal (Lazkov, Kohutiar), Dolný Kubín – Považská 
Bystrica 1:2 sn, Prievidza – Trenčín B 2:7

16. kolo: 
Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 

1:6 (0:3, 0:1, 1:2), 5. Pancza (M. Pobežal, Lazkov), 
10. M. Pobežal (J. Pobežal, Lazkov), 17. Lazkov (M. 
Pobežal, J. Pobežal), 34. Šmigura (Hudík, Mora-
vanský), 45. Moravanský (Šmigura, Škultéty), 54. 
Hudík (Mavrin, Bobík), Dolný Kubín – Považská 
Bystrica 2:6, Prievidza – Trenčín B 4:3
1. P. Bystrica 16 14 1 0 1 67:26 44
2. MŠK Púchov 16 13 0 0 3 80:31 39
3. Trenčín B 16 8 0 0 8 60:42 24
4. Dolný Kubín 16 4 1 3 8 40:56 17
5. Prievidza 16 4 1 1 10 52:88 15

6. Dubnica 16 1 1 0 14 30:86 5

Extraliga dorast
17. kolo: MŠK Púchov – Liptovský Mikuláš 1:5 

(0:4, 1:0, 0:1), 24. Brežný (Garaj), Banská Bystri-
ca – Košice 6:1, Zvolen – Michalovce 2:3 sn, Žili-
na – Martin 2:3, Skalica – Spišská Nová Ves 5:4 pp, 
Trenčín – Poprad 4:2, Nitra – HOBA Bratislava 4:1, 
Trnava – Slovan 2:3 pp

18. kolo: 
MŠK Púchov – Liptovský Mikuláš 2:9 (1:2, 1:2, 

0:5), 20. Baroš (Brežný), 38. Baroš (Seiler, Brežný), 
Zvolen – Michalovce 3:4 pp, Banská Bystrica – Ko-
šice 1:4, Žilina – Martin 4:0, Trenčín – Poprad 1:5, 
Skalica – Spišská Nová Ves 2:7, Trnava – Slovan 
Bratislava 1:3, Nitra – HOBA Bratislava 5:2
1. Slovan 18 13 2 1 2 79:27 44
2. B. Bystrica 18 14 0 0 4 71:28 42
3. Nitra 18 13 1 0 4 76:33 41
4. L. Mikuláš 18 13 1 0 4 90:51 41
5. Trenčín 17 11 0 0 6 62:43 33
6. Zvolen 18 8 3 2 5 66:56 32
7. Poprad 18 9 1 0 8 60:47 29
8. Košice 18 8 1 3 6 55:56 29
9. Sp. N. Ves 18 7 2 3 6 69:59 28
10. Žilina 18 8 1 2 7 55:55 28
11. Michalovce 18 7 3 1 7 50:61 28
12. Martin 17 6 1 1 9 33:66 21
13. Trnava 18 3 0 4 11 50:70 13
14. Skalica 18 3 1 0 14 43:89 11
15. HOBA BA 18 2 1 1 14 32:64 9
16. MŠK Púchov 18 0 0 0 18 15:101 0

Program 19. a 20. kola: 
Spišská Nová Ves – MŠK Púchov (19. 11. o 

15.00 a 20. 11. o 10.30), Michalovce – Trnava, 
Košice – Nitra, Slovan Bratislava – Trenčín, HOBA 
Bratislava – Skalica, Poprad – Žilina, Martin – Zvo-
len, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica

1. liga starší žiaci AA

9. kolo: 
Žilina – MŠK Púchov 7:1 (2:0, 0:0, 5:1), 52. Hu-

dák (Kováč), Banská Bystrica – Zvolen 5:2, Považ-
ská Bystrica – Ružomberok 4:4, Dubnica – Martin 
8:4, Liptovský Mikuláš – Prievidza 3:3
1. B. Bystrica 9 8 1 0 45:17 17
2. Zvolen 9 6 1 2 52:29 13
3. Žilina 9 6 0 3 55:31 12
4. L. Mikuláš 9 4 3 2 49:47 11
5. Martin 9 5 0 4 38:43 10
6. Dubnica 9 4 1 4 44:53 9
7. Ružomberok 9 3 2 4 33:39 8
8. Prievidza 9 2 1 6 25:33 5
9. MŠK Púchov 9 2 0 7 33:51 4
10. P. Bystrica 9 0 1 8 24:55 1

1. liga starší žiaci A
9. kolo: 
MŠK Púchov – Žilina 6:4 (0:2, 3:0, 3:2), 23. Pe-

tráš (Michalides), 24. Plevák (Macko), 30. Kučíko-
vá (Jančiček), 47. Plevák (Weissabel), 60. Janíček 
(Weissabel), Prievidza – Banská Bystrica 3:22, Dol-
ný Kubín – Žiar nad Hronom 13:2, Martin – Dubni-
ca nad Váhom 11:2
1. B. Bystrica 9 8 1 0 133:16 17
2. MŠK Púchov 9 5 2 2 58:36 12
3. D. Kubín 9 5 2 2 47:39 12
4. Martin 9 5 1 3 69:25 11
5. Žilina 9 5 1 3 54:29 11
6. Prievidza 9 2 1 6 35:107 5
7. Dubnica 9 2 0 7 35:72 4
8. Žiar 9 0 0 9 16:123 0

1. liga mladší žiaci AA
Žilina – MŠK Púchov 10:4 (0:2, 6:0, 4:2), Štrbáň 

2, Gabaj 2
1. liga mladší žiaci A
MŠK Púchov – Žilina 9:6 (3:3, 2:0, 4:3), Černá-

ček 4, Ďuďák 2, Pobežal, Velas, Mazák

Dorastenci MŠK Púchov stále čakajú na 
premiérový extraligový bod
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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)

SPOMIENKA
„Už je to dávno, čo počuli 
sme Tvoj smiech a hlas, no 
spomienky  na Teba a lás-
ka, ktorú si nám dal, ostá-
vajú navždy v  nás.“ Dňa 
12.11.2022 si pripomína-
me  17 rokov, čo nás opus-
til náš drahý Ing. Richard 
Marman vo veku 26 rokov. 
S láskou a v modlitbe spo-
mínajú rodičia a brat Ladislav s rodinou.

SPOMIENKA
„Ťažko sa hľadajú tie správ-
ne slová, keď vynáraš sa, 
mama, v pamäti znova. 
Spomienka na Teba je stále 
živá, kiežby nikdy neprišla 
tá smutná chvíľa. My chceli 
sme Ťa pre seba, Pán Boh 
Ťa zobral do neba.“ Dňa 
12.11.2022 si pripomenie-
me 1. výročie úmrtia našej 
mamy, babky a prababky Matildy Juríčkovej.  
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky  
v   srdci zostávajú, tí čo, Ťa 
mali radi, stále spomínajú.“  
Dňa 30.10.2022 sme si pri-
pomenuli 2. smutné vý-
ročie úmrtia našej drahej 
manželky, mamy a babky 
Anastázie Martinkovej  
z Púchova. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spo-
mienku spolu s  nami. S  láskou a  úctou spomína 
manžel, dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
„Ťažko je bez Teba žiť, Tvo-
je ruky necítiť, nepočuť po 
dome Tvoj hlas,  spomienky 
na Teba zostávajú hlboko v 
nás.“ Dňa 11.11.2022 uply-
nie 8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec a dedko František 
Markovič. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie, spomienky 
na Teba zostávajú.“ Dňa 
13.11.2022 si pripomíname 
nedožitých 100 rokov náš-
ho zosnulého otca a dedka 
Jána Zágora z Horných 
Kočkoviec. S úctou spomí-
najú dcéry Margita, Emília  
a vnučka Monika s rodinou 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Ťažko sa nám s Tebou lú-
čilo, ťažko bez Teba byť, 
láska však smrťou nekončí 
a v našich srdciach budeš 
stále žiť.“ Dňa 11.11.2022 si 
pripomenieme 2. výročie 
smrti nášho drahého syna 
a brata Štefana Puškára. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou spomínajú mama a sestry 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8.11.2022 uplynie je-
den rok, čo nás náhle opus-
til náš milovaný manžel, 
otec a brat Milan Luhový 
z Horných Kočkoviec. Spo-
mína manželka a ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
„Odišla si tíško a nás si ne-
chala so spomienkami.“ 
Dňa 7.11.2022 si pripomí-
name druhé výročie úmr-
tia Anny Marmanovej.  
S láskou spomínajú manžel 
a synovia s rodinami.

POĎAKOVANIE
„Srdce už dotĺklo, oči sa 
zatvorili, telo už nebolí, 
rany sa zahojili. Odchá-
dzaš od nás, ktorí Ťa radi 
mali, bez slov a v  slzách 
zostávame tu sami.“ 
Dňa 28.10.2022 nás na-
vždy opustila naša drahá 
mama, babka a prababka 
Anna Očkajová. Zo srdca 
ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúč-
ke a za všetky kvetinové dary. Poďakovanie za 
dôstojný obrad patrí pohrebnej službe Ondreja 
Bednára a p. farárovi Eštokovi. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Na svojich rodičov Leopolda Cankla (nar. 
6.11.1922) a Emíliu Canklovú, rod. Trškovú (nar. 
10.2.1929) spomína syn s manželkou Annou  

a vnučkou Petrou.

SPOMIENKA
„Prestalo Ti srdiečko tĺcť, prestali sa ústa usmie-
vať, budeme, mamička, babička, stále na Teba 
spomínať.“ Dňa 26.6.2022 uplynulo 26 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milovaná mama a 
babka Helena Luhová z Hor. Kočkoviec. Dňa 
6.11.2022 si pripomíname 13 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš otec, dedko a pradedko Peter 
Luhový z Hor. Kočkoviec. S láskou spomínajú 
syn Milan, syn Igor, švagriná Mária s rodinami  
a všetky vnúčatá i pravnúčatá. Kto ste ich pozna-

li, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostat-
ných dní vybavíte emailom alebo  

telefonicky na:  
reklama@puchovskakultura.sk  

0905 750 121 
Inzerciu, prosím, prineste  

1 maximálne 2 týždne  
pred uverejnením. Občianska inzer-
cia zaslaná emailom je bezplatná. 
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SPOMIENKA
Dňa 10.11.2022 uplynie 
jeden rok, čo nás opustil 
milovaný brat a otec Ivan 
Mikas. Spomína synovec 
Daniel a ostatná rodina. 

Poďakovanie
Poďakovanie patrí Ing. Jozefovi Kollárovi, dobro-
voľne odchádzajúcemu starostovi obce Záriečie, 
ktorý túto funkciu vykonával dlhých 16 rokov. Vždy 
konal v prospech obce a občanov. Počas svojho 
pôsobenia vo funkcii starostu sa veľa vecí urobilo 
a realizoval množstvo projektov. Jeho rozhodnutie 
už nekandidovať nás nemilo prekvapilo, ale rešpek-
tujeme to. Pán starosta, touto cestou ďakujeme za 
všetko, čo si pre našu obec urobil. Prajeme Ti pevné 
zdravie a veľa úspechov v novej práci. 

Členovia Folklórnej skupiny Záriečanka a občania Záriečia

SLUŽBY
• Akcia -20 % do 31.12.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113.
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215.
• Maľovanie, natieranie. 0902356631.
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411.
INÉ
• Hľadáme láskavého darcu, ktorý by 
poskytol   zachovalé chodítko s  dvomi, príp. aj 
štyrmi kolieskami pre invalidného osamelého 
muža. V  prípade, že môžete túto pomôcku 
poskytnúť, zavolajte alebo napíšte nám na 
č. mobilu: 0910853688. Za každú ponuku 
ďakujeme.
• Dám do prenájmu nebytový priestor - 79 m2,  
/vhodný aj na bývanie/, s klimatizáciou, na 2. 
poschodí - Štefánikova ulica, Púchov. Info: 0905 56 
56 89
• Výkup parožia, tel. 0904834937
PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v  okrese Púchov. Tel.: 
0949707454.
• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku. Len z Púchova. Počas 
pracovného týždňa na 4 - 5 hodín denne. Mzda 650 
€ /mesačne. Výhodou vodičský preukaz a minimálna 
prax v opatrovaní. Ide najmä o pomoc v domácnosti, 
pri obliekaní a polohovaní. Kontakt: 0940 713 746.
• Hľadám prácu ako upratovačka 1-2 hod. denne 
v doobedňajších hodinách v Púchove. 0902 828 206.
• DSS Púchov - Nosice prijme do trvalého pracovného 
pomeru kuchárku. Dátum nástupu dohodou. Viac 
informácií na tel. č. 042/4641433.
• Hľadám prácu ako upratovačka, opatrovateľka, 
chyžná. Aj súkromne. 0950 233 618.
• Základná škola, Gorazdova Púchov prijme 
do pracovného pomeru asistenta učiteľa 
od novembra 2022. Žiadosť o prijatie do 
zamestnania, profesijný životopis a súhlas 
uchádzača na použitie osobných údajov pre 
potreby prijatia do zamestnania posielajte do 
11.11.2022 na adresu: ZŠ Gorazdova 1174/2, 
020 01 Púchov, alebo elektronicky: skola@
zsgorazdpv.edu.sk. Kontakt: 0907 779 217
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