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Ako hodnotia výsledky volieb do NR SR 2016 kandidáti z Púchova?
V minulom čísle sme ponúkli priestor piatim najúspešnejším kandidátom z Púchova. Na hodnotenie 
sme sa opýtali i ďalších Púchovčanov, ktorí kandidovali vo voľbách do NR SR 2016. Túto možnosť vyu-
žili nasledujúci štyria kandidáti:

1. Ako hodnotíte váš výsledok 
ako kandidáta vo voľbách do NR 
SR 2016?

2. Ako hodnotíte výsledky polit. 
strany, za ktorú ste kandidovali?

3. Ako hodnotíte celkové výsled-
ky volieb do NR SR 2016?

Roman Zágora
Priama demokraci a  (PD)
celkovo 16 hlasov

1. V prvom rade sa chcem poďakovať 
svojim voličom, kolegom, rodine a 
priateľke za podporu, ktorú mi vo voľ-
bách dali. Môj výsledok ako nováčika 
hodnotím pozitívne, nakoľko som si 
nerobil žiadnu reklamu, pracoval som 
viacej pre PD ako celok a nie pre seba 
a samozrejme pre ľudí a za ľudí.

2. Výsledky politickej strany PD hod-
notím pozitívne a dúfam, že v bud-
úcnosti bude táto strana rásť dopre-
du.

3. S celkovými výsledkami volieb nie 
som spokojný. Terajšia vláda veľa toho 
pokazila, nepracovala pre ľudí, nerie-
šila rôzne kauzy. Slovensko kričí po 
zmene, ale dvaja páni zo strán Most-
-Híd a Sieť zradili svojich voličov, ktorí 
im verili a pridali sa ku strane Smer. 
Tým zmenu k lepšiemu ťažko očaká-
vať.

Juraj Lednický
SaS 
celkovo 239 hlasov

1. Vzhľadom na to, že som ešte ne-
dostal šancu ukázať, čo je vo mne, 
považujem to za dobrý výsledok.

2. Výsledky celej politickej strany 
hodnotím veľmi pozitívne. Ukázalo 
sa, že pokiaľ si strana stoji za svojim 
názorom a nemení ho podľa toho 

ako sa to hodí, v kombinácií s ho
vorením pravdy, ktorá nemusí byt 
vždy príjemná, tak volič to ocení.

3. Po štyroch rokoch vládnutia jed-
nej strany sa nie je čo čudovať, že 
ľudia sú znechutení z činnosti resp. 
nečinnosti politických strán, a pre-
to výsledok volieb odzrkadľuje fru-
stráciu voličov.

Roman Rosina
Sieť
celkovo 242 hlasov

1. Samozrejme nie je tajomstvom, že 
výsledok strany bol v našom regióne 
pod očakávania. Práve preto krúžky, 
ktoré som dostal ja, vnímam pozitívne. 
Mám 25 rokov a je to moja prvá skú-
senosť v politike, preto si preferenčné 
hlasy adresované mojej osobe veľmi 
vážim a všetkým za ne ďakujem. Voľby 
pre mňa a mnohých z nás v Sieti roz-

hodne neboli možnosťou získať teplé 
miestočko či nejaký zdroj príjmov, ale 
priestorom ako pomôcť svojmu mestu 
a regiónu. Budem sa snažiť posunúť 
ďalej na regionálnej úrovni a pre svoj 
obvod, v ktorom bývam a pracujem 
spraviť čo najviac. Dovolím si tvrdiť, 
že Nosice, Nové Nosice a Záskalie už 
dlho nemali poslanca, ktorého práca 
by bola viditeľná. Chcel by som mať 

možnosť ľudom ukázať, že sa to dá ro-
biť podstatne lepšie.

2. Výsledok politickej strany Sieť bol z 
môjho pohľadu veľmi slabý v porovna-
ní s očakávaniami, ale musím priznať, 
že zodpovedal „snahe vedenia“. Uká-
zalo sa, že je potrebné o každý hlas 
bojovať do poslednej chvíle nie len u 
nás v regióne, ale aj vo vedení Siete. 
Slabý výsledok pripisujem veľmi zlej 
komunikácii a nejasným vyjadreniam 
ohľadom povolebnej spolupráce zo 
stranou Smer-SD. Aj keď naše regionál-
ne združenia mali vo veci jasno, nejed-
noznačné vyjadrenia predsedu našu 
prácu a úsilie devalvovali. Napriek na-
šej práci a nátlaku na centrálu sme sa 
stali tesne pred voľbami nevýraznou 
stranou v porovnaní s tými, ktorí v tom 
mali na všetkých úrovniach jasno a ko-
munikovali priamo a úprimne. Bohuži-
aľ, po voľbách sa ukázalo, že predseda 
a niekoľko členov predsedníctva nemá 
problém spolupracovať so Smerom. 
Dovolím si tvrdiť, že táto spolupráca 
vznikla aj napriek odporu množstva 
členov strany, ktorí svoje úsilie a ener-
giu investovali do kampane, práve pre-
to aby strana Smer- SD nemala mož-
nosť opäť vládnuť. Stále si myslíme, 
že práve Smer, ktorý vládol 8 rokov, je 
zodpovedný za stav do akého sa Slo-
vensko za posledné obdobie dostalo. 
Ja osobne ako aj miestna organizácia 
Siete nepodporujeme spoluprácu a 
členstvo vo vláde vedenej Robertom 
Ficom, a preto sa spolu s kolegami z 
okresov Považská Bystrica a Dubnica 
pripájame k názoru poslanca Bebla-
vého, že je nedôstojné, krátkozraké a 
zahanbujúce zahodiť svoje svedomie 
a slovo chlapa za pár teplých flekov 
od p. Fica. Stále veríme, že sa podarí 
vzniku novej vlády Smeru za asistencie 
politických poskokov zabrániť. Pokiaľ 
nie, ku dňu vzniku takejto vlády stranu 
Sieť opúšťame a vrátime sa k práci pre 
náš región ktorá bola a ostáva našou 
prioritou.

3. Myslím, že je len veľmi málo ľudí, 
ktorí sú s výsledkami volieb spokoj-
ní. Voľby bohužiaľ nedopadli dobre 
nie len pre Sieť ale takmer pre všetky 
strany. Chápem voľbu ľudí, ich vzdor a 
znechutenie z toho, čo sa na politickej 
scéne dialo a znovu deje. Naozaj ma 
neteší nadchádzajúce zloženie parla-
mentu a očividné dohody obvyklé-
ho typu, ktoré sa namiesto výmeny 
politických dinosaurov uzatvárajú. 
Zároveň sa odmietame, ako som už 
spomenul, spoločne s kolegami na 
niečom takom zúčastniť. V konečnom 
dôsledku to môže pre Slovensko zna-
menať veľké problémy a nestabilitu 

práve v dobe keď by sme mali byť silní 
a jednoznační.

Zdena Hyžáková
SNS
celkovo 274 hlasov

1. V prvom rade  by som sa chcela 
poďakovať všetkým voličom, ktorí 
sa zúčastnili volieb do NR SR, či už 
volili stranu SNS alebo iné strany. 
Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí 
mi dali prednostné hlasy, nakoľ-
ko som neorganizovala žiadnu 
kampaň. Voliči, ktorí ma dlhé roky 
poznajú, mi dali prednostný hlas 
a iní, ako som sa neskôr dozve-
dela, dali hlas strane SNS nakoľko 
vedeli, že za túto stranu kandidu-
jem. Samozrejme aj im patrí veľká 
vďaka.

2. S výsledkom volieb som veľmi
spokojná i keď som dúfala, že bude 
lepší. Po štyroch rokoch sa strana 
opäť „postavila na nohy“ hlavne 
vďaka neúnavnej práci predsedu 
strany SNS Andreja Danka, pod-
predsedov SNS a samozrejme ce-
lej širokej základne členov SNS.

3. Celkové výsledky volieb ma veľ- 
mi prekvapili. Do parlamentu sa 
dostali strany, o ktorých sa to vôbec 
nepredpokladalo a na druhej stra- 
ne sa tam nedostali tie, u ktorých 
sme si mysleli, že to bude samo- 
zrejmé. Z výsledkov volieb vidíme, 
že občania nie sú spokojní s do-
terajším smerovaním Slovenska, 
vlády jednej strany. Verím, že vlá-
da viacerých strán (štyroch strán), 
i keď bude veľmi ťažká, zabezpečí 
kontrolu smerovania krajiny a jej 
hospodárenia. Čas a výsledky to 
ukážu.

Pavol Makyna 



dochádza k uvoľňovaniu dlažby,“ dodala Šico-
vá. Podľa slov Evy Kvocerovej by mala radnica 
na základe znaleckého posudku do dvoch me-
siacov vedieť, kde nastala chyba. Posudok by 
mal ukázať, či je problém v zadaní projektu ale-
bo v použitom materiály a mesto sa následne 
pokúsi chybu odstrániť definitívne. 
      
-red-

Cesta bola pôvodne koncipovaná ako súčasť 
pešej zóny

Dlhodobý problém s nespevnenou vozovkou 
sa mesto chystá definitívne vyriešiť. „Projekt 
bol hradený z finančných prostriedkov Európ-
skej únie. Päť rokov nemôžeme nič meniť na 
tomto projekte, pretože by nám boli krátené 
financie,“ povedala o situácii prednostka mest-
ského úradu Eva Kvocerová. 
K uvoľňovaniu dlažobných kociek dochádza 
najmä v čase intenzívnejšieho dažďa, čo sa v 
rámci reklamačnej lehoty pokúšala niekoľko-
krát opraviť firma Cesty Nitra, a. s. „Projektová 
dokumentácia bola spracovaná na základe 
požiadavky generálneho projektanta. Doku-
mentácia bola koncipovaná ako pešia zóna 
s tým, že členenie dokumentácie bolo urče-
né objednávateľom (mestom) na pešiu zónu, 
teda chodníky existujúce a navrhované a ko-
munikáciu. Ale dokumentácia bola projekto-
vaná ako jeden celok - ako pešia zóna, preto 
aj všetky konštrukcie boli navrhnuté tak, ako 
boli navrhnuté - pre občasný prejazd vozidiel 
nákladnej dopravy,“ prezradil subdodávateľ 
generálneho projektanta, konateľ spoločnosti 
Profim, s. r. o., Pavol Matys.

Črtá sa konečné riešenie
Podľa vedúcej oddelenia výstavby a životného 
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Nekonečné opravy dlažby pri divadle

prostredia na mestskom úrade v Púchove Da-
niely Šicovej je v zadaní pre spracovanie pro-
jektovej dokumentácie jednoznačne uvedené, 
že táto cesta nebola plánovaná ako pešia zóna. 
„Chyba vznikla pravdepodobne pri spracová-
vaní projektovej dokumentácie, kde bola v 
podkladoch cesta riešená ako rekonštrukcia 
miestnej komunikácie, pričom pri vizuálnom 
riešení s lúčmi, ktoré tadiaľto prechádzajú, 

V roku 2013 bolo verejnosti slávnostne odovzdané do užívania Hoenningovo námestie s budovou Divadla. Súčasťou tohto 
priestoru bola i rekonštrukcia priľahlej vozovky na Štefánikovej ulici, kde sa už vtedy objavili problémy s dlažbou. Tie sa napriek 
niekoľkým opravám nepodarilo doteraz definitívne odstrániť.

Problematická komunikácia pri divadle bola podľa subdodávateľa generálneho 
projektanta navrhnutá ako súčasť pešej zóny.

SSE – DISTRIBÚCIA Žilina  
oznamuje, že 23. 3. 2016  

v čase od 7:30 - 19:30 h 
bude prerušená distribúcia elektriny z 
dôvodu plánovaných prác na zariade-
niach distribučnej sústavy prevádzko-

vateľa v Púchove, miestna časť:

Horné Kočkovce
Ul. Novonosická
Ul. Trenčianska

Vŕšok
Záhradná
Záskalie.

V stredu 16. marca si mali možnosť Púchovča-
nia preveriť svoj inteligenčný kvocient pod do-
hľadom tých najpovolanejších. Testovanie IQ 
pre širokú verejnosť usporiadala v spolupráci s 
fakultou priemyselných technológií organizácia 
MENSA Slovensko s nádejou, že aj v Púchove 
nájde adeptov, ktorí rozšíria jej rady.

Mensa Slovensko združuje nadpriemerne inteli-
gentných ľudí s IQ nad 130. Ak sa chcete stať jej 
členom, musíte podstúpiť oficiálne testovanie, 
ktoré vyhodnotí klinický psychológ. Test trvá 40 
minút, výsledky dostanete o niekoľko týždňov 
poštou.
Vysoko nadpriemerné IQ neznamená podľa Ha- 

ny Dojčanovej, predsedníčky MENSA Sloven-
sko, automaticky úspech napríklad v profesnom 
živote. Je však dobrým odrazovým mostíkom 
na jeho dosiahnutie.
Slovenská MENSA vyvíja aktivity celoročne, ide 
najmä o spoločné stretnutia členov, či už ne-
formálne športové, turistické alebo odborné 
workshopy, prednášky a besedy na rozmanité 
témy. Viac informácií nájdete na www.mensa.sk.
-red-

O testovanie IQ prejavilo záujem 23 adeptov
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My, učitelia Gymnázia Púchov, 
využívame právo na opravu a právo na odpoveď 
podľa §7 a §8 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. 
z.  Dôvodom je, že článok  uverejnený v Púchov-
ských novinách  7. 3. 2016 „Bojovníčka proti krč-
movému správaniu Hedviga Šulcová“, podpísaný 
Milanom Kalmanom, obsahuje nepravdivé skut-
kové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú cti, dôstojnosti 
a dobrej povesti dotknutých fyzických a právnic-
kých osôb.

Autor článku uvádza, že riaditeľ Gymnázia Púchov 
Miroslav Kubičár „doviedol gymnázium na úplný 
spodok rebríčka kvality slovenských gymnázií“. Pán 
Kalman vychádza z hodnotenia INEKO z r. 2015, v 
ktorom púchovské gymnázium obsadilo 147. mies-
to. Prvou informáciou, ktorú dostanete pri návšte-
ve portálu INEKO, je: „Hodnotenia škôl uvedené na 
tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože 
v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských 
faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia 
a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.“ Existujú oveľa 
relevantnejšie rebríčky kvality škôl, ktoré autor článku 
úmyselne a účelovo odignoroval. Z nich vyberáme 
napr. umiestnenie našej školy v oficiálnom hodnote-
ní úspešnosti devätnástich gymnázií trenčianskeho 
kraja za posledný uzavretý školský rok. V predmeto-
vých olympiádach sme na piatom mieste, v jazyko-
vých olympiádach na šiestom mieste, v Stredoškol-
skej odbornej činnosti na prvom mieste, v ostatných 
vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach 
na štvrtom mieste, v telovýchovných súťažiach na 
druhom mieste. V celkovom hodnotení nám patrí 
piata priečka.
Neopomenuteľné sú aj nasledovné fakty: Gymnázi-
um Púchov za posledných desať rokov prešlo mno-
hými zmenami, ktoré výrazne prispeli k zlepšeniu 

kvality vzdelávania. Napriek neutešenej situácii v slo-
venskom školstve sa darí budovať interiér aj exteriér 
školy. Vybudovali sa odborné učebne, dopĺňajú sa 
pomôcky, technické vybavenie, nevkusné šatne boli 
nahradené šatňovými skrinkami pre každého žiaka, 
študenti majú k dispozícii oddychové kútiky, čitáreň, 
knižnicu, anglickú knižnicu, amatérske fotografické a 
nahrávacie štúdio, Divadlo v podkroví. Škola je zná-
ma svojím pozitívnym vzťahom k životnému pro-
strediu, čo sa prejavuje nielen neustále pribúdajúcou 
zeleňou vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, ale 
aj súborom opatrení na využívanie dažďovej vody. 
Gymnázium podporuje zdravý životný štýl a posky-
tuje svoje priestory na pohybové aktivity mládeži aj 
dospelým Púchovčanom. Vedenie školy podporuje 
učiteľov v ich kariérnom vzdelávaní. Za posledné 
desaťročie sa výrazne zlepšila pracovná disciplína. 
Individuálne a citlivo sa pristupuje k problematickým 
žiakom v spolupráci s pedagogicko-psychlogickou 
poradňou a rodičmi týchto žiakov. Sú podporované 
individuálne záujmy a danosti žiakov ponukou krúž-
kov, prípravou na predmetové súťaže a olympiády, 
na Stredoškolskú odbornú činnosť. Škola ponúka 
kvalitné domáce a zahraničné exkurzie, výmenné po-
byty. Naši absolventi - študenti vysokých škôl alebo 
už úspešní odborníci - sa k nám často a radi vracajú  a 
nešetria slovami vďaky.
Na základe uvedených skutočností trváme na tom, 
že pán Kalman vedome poškodil dobré meno Gym-
názia Púchov, jeho riaditeľa a zamestnancov, ktorí sa 
dlhodobo, efektívne a systematicky usilujú dosiahnuť 
čo najvyššiu kvalitu výchovno-vzdelávacieho proce-
su.
Ďalším sporným a nepodloženým tvrdením, ktoré 
pán Kalman ponúka  čitateľovi, je, že pani Šulcová 
„zákulisnými intrigami v rade školy pomohla svojmu 
priateľovi poslancovi Kubičárovi k funkcii riaditeľa pú-
chovského gymnázia“. Pán Kubičár sa stal riaditeľom 

školy po riadnom konkurze a voľbách v roku 2006. 
Do konkurzu sa prihlásili štyria kandidáti. Víťazom sa 
stal pán Kubičár so šiestimi hlasmi. Porazený pán Fli-
mmel (s piatimi hlasmi) obvinil zo svojho neúspechu 
pani Šulcovú, ktorá údajne (hlasovanie bolo tajné) 
hlasovala za pána Kubičára.

S odstupom času môžeme potvrdiť, že to bola pre 
púchovské gymnázium tá najlepšia voľba. Slovné 
spojenie „človek na správnom mieste“, ktoré dnes už 
vyznieva ako klišé, je v tomto prípade to najvýstižnej-
šie. Schopný manažér, skvelý pedagóg, šéf s ľudským 
a s etickým prístupom, úctivý, korektný, principiál-
ny, prísny, sebakritický. Človek, ktorý nemení názor 
so zmenou politickej klímy. Toto je charakteristika 
súčasného riaditeľa púchovského gymnázia, ktorý si 
pre svoje vlastnosti zaslúži našu úctu a podporu. Žiaľ, 
zároveň sú to vlastnosti, pre ktoré sa pán Kubičár stal 
nepohodlným a nebezpečným pre ľudí, ktorí ich ne-
majú.
Vážený pán Kalman! Musíme uznať, že Vaše slová sú 
skutočne TRANSPARENTNÉ. Transparentné v zmys-
le priehľadné. Z Vašich riadkov a hlavne medzi nimi 
možno jasne čítať pohnútky, ktoré Vás viedli k ich 
napísaniu. Či len podpísaniu? Sú nimi (nie Vaša) túž-
ba po pomste podčiarknutá absenciou sebareflexie 
a sebakritiky. Nepáchate svojou medveďou službou 
viac škody ako úžitku? Dovoľte parafrázu Vašich slov– 
odpovedzte si sám...

Pod náš článok, ktorý vznikol bez najmenšieho  
podnetu zo strany riaditeľa školy, sa podpisujú 
učitelia Gymnázia Púchov.

(Redakcia neobdržala žiadne podpisy a ani sprievod-
ný list doručený pani D. Balalovou neobsahoval ani 
jeden podpis.)

Nepodpísaným učiteľom Gymnázia v Púchove
Predpokladal som, že ak niekto zareaguje na môj 
článok v Púchovských novinách tak to budú predo-
všetkým ľudia v článku spomínaní. Nikdy som nemal 
v úmysle písať o gymnáziu ako celku, ale nedali ste 
mi, nepodpísaní MY učitelia gymnázia, inú možnosť. 
Neviem, kto komu robí medvediu službu...

Nečudujem sa tomu, že riaditeľ púchovského gym-
názia Miroslav Kubičár, “človek na správnom mieste“, 
sa podľa vás priam svätec, schoval za sukne (nohavi-
ce) svojich podriadených. 
Premýšľaním nad mojimi pohnútkami napísať ci-
tovaný článok sa, prosím, nezaťažujte. Boli to pohn-
útky čisto prozaické, podložené faktami. Ale vás asi 
viedla k napísaniu reakcie na môj článok frustrácia 
z neustáleho poklesu záujmu detí študovať na pú-
chovskom gymnáziu, či strach zo straty zamestnania. 
Od nástupu Kubičára do funkcie riaditeľa, “skvelého 
to managera“, poklesol počet študentov na púchov-
skom gymnáziu o jednu tretinu (o cca 200 žiakov). 
Nie je to náhodou výsledkom skvelej práce vedenia 
na čele s nadčlovekom M. Kubičárom - riaditeľom 
gymnázia, poslancom VÚC, mestským poslancom, 
členom mestskej rady, členom mestskej komisie, čle-
nom školských rád, v minulosti viceprimátorom... To 
by nezvládol ani slávny Stachanov, a to by mal aspoň 
jednu hodinu denne spať. Tak aj vyzerajú výsledky 
jeho práce. 
Odvolávate sa na prvú informáciu na webovej strán-
ke INEKA. Aj študent prvého semestra právnickej fa-
kulty vie, že je to len právna ochrana pred podobný-
mi nesebakritickými školami, ako je vaša. Spoločnosť 
INEKO používa na zostavenie rebríčka podstatné a 

merateľné výsledky študentov. Možno vás mrzí, že 
medzi ne nepatrí pekná fasáda školy, kvetinová vý-
zdoba, ani „súbor opatrení na využívanie dažďovej 
vody“.
No ale poďme k faktom. Ani jedným slovom, či ne-
bodaj vetou ste nevyvrátili ani neopravili moje in-
formácie v predmetnom článku. Neuviedli ste, aké 
nepravdivé tvrdenia som uviedol, a ktoré sa dotýkajú 
čiej či nebodaj akej cti. Chválite svoju školu za veci, 
ktoré sú samozrejmé aj na iných školách tohto typu. 
Dosiahnuté výsledky v olympiádach sú predovšet-
kým zásluhou tých mimoriadne nadaných žiakov, 
ktorí na púchovskom gymnáziu ešte študujú.  Čím 
sa ale nemôžete pochváliť, je záujem mladých ľudí 
o štúdium na vašej škole. Nemôžete sa pochváliť ani 
merateľnými dobrými študijnými výsledkami, ktoré 
možno porovnať s inými školami, ako napr. výsledka-
mi celoslovenských maturitných skúšok.

Ja som, na rozdiel od Vás, použil nie nejaké ano-
nymné rebríčky mimoškolských aktivít, ale jediný 
relevantný a verejne dostupný rebríček stred-
ných škôl renomovanej spoločnosti INEKO, ktorá 
na svojom webe píše:
Pre ohodnotenie školy sme sa snažili získať čo najviac 
ukazovateľov, ktoré však musia existovať na celoslo-
venskej úrovni, musia byť evidované alebo zisťované 
renomovanou inštitúciou (verejnou, ale aj súkrom-
nou) a musia mať objektívny charakter... Údaje po-
chádzajú zo štátnych inštitúcií: Národného ústavu 
certifikovaných meraní vzdelávania, Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústavu informá-
cií a prognóz školstva, zo Štátnej školskej inšpekcie a 
z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Jediná sku-

pina údajov, ktorá pochádza od súkromného subjek-
tu, sú informácie o súťažiach a testoch realizovaných 
spoločnosťou EXAM, do ktorých sa príslušné školy 
zapojili.

Celkový rating školy zahŕňa rating jednotlivých sledo-
vaných ukazovateľov za posledné 4 roky.
Pre gymnáziá sú sledované ukazovatele:
1. Maturity 60%
     Matematika 16,6 % * počet maturantov
     Slovenský jazyk 16,6 % * počet maturantov
     Angl. jazyk B1 16,6 % * počet maturantov
     Angl. jazyk B2 16,6 % * počet maturantov
     Nem. jazyk B1 16,6 % * počet maturantov
     Nem. jazyk B2 16,6 % * počet maturantov
2. Mimoriadne výsledky žiakov 15 %
3. Nezamestnanosť absolventov oproti okresnému 
priemeru 25 %
Podľa týchto objektívnych a relevantných kritérií 
sa púchovské gymnázium umiestnilo v rokoch: 
2013 na 11. mieste, 
2014 na 12. mieste a 
2015 až na 13. mieste zo 14 hodnotených škôl 
nášho kraja. 
Ak sa trend nezmení, tento rok pravdepodobne 
skončí úplne na konci rebríčka INEKO.
 
Celkové hodnotenie INEKO v r. 2015  
1. Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 7,9
2. Gym. M. R. Štefanika N. Mesto n.V. 7,6
3. Gymnázium Dubnica nad Váhom 7,2
4. Gym. V. B. Nedožerského Prievidza 7,1
5. Gym. J. Jesenského Bánovce n. B. 6,8
6. Gymnázium Považská Bystrica 6,5
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7. Gymnázium Myjava  6,3
8. Piar. gym. J. Braneckého Trenčín 5,9
9. Gymnázium Partizánske  5,5
10. Spoj. šk. -  Gym. sv. Jozefa N. M. n. V. 5,3
11. Piaristické gymnázium Prievidza 4,9
12. Spoj. šk. sv. J. Bosca - Gym. N. Dubnica 4,8
13. Gymnázium Púchov  4,5
14. Gymnázium Ivana Bellu Handlová 4,0

Ak by ste si nezatvárali oči pred touto smutnou sku-
točnosťou, nepísali by ste na seba a svojho riaditeľa 
také nekritické chválospevy. Spýtajte sa na dôvody 
rodičov, ktorí svoje deti radšej denne posielajú do 
susedných miest, len aby ich nemuseli dať na vašu 
školu. Plný autobus každý deň vozí deti na Strednú 
školu Kostka do Vsetína. Prečo rodičia radšej zvolili 
túto nepohodlnú a nie lacnú alternatívu, než aby ich 
prihlásili na skvelé púchovské gymnázium? Odpoveď 
by vás asi veľmi nepotešila. 
Na záver pár posledných slov. Ja na rozdiel od vás 
anonymov viem slobodne myslieť a písať to, čo si na-
ozaj myslím a nehanbím sa pod to aj podpísať celým 
menom. Váš článok mi silne pripomína normalizačné 
roky, kde sa celé kolektívy vo fabrikách a jednotných 
roľníckych družstvách horlivo a jednohlasne podob-
ným kvetnatým opisom stavali za G.Husáka a jemu 
podobných. Takúto servilnosť voči vrchnosti som od-
vtedy nevidel.

Česť vašej práci, súdruhovia!
Celým menom podpísaný Milan Kalman, 
občan Púchova

Odpoveď učiteľom gymnázia
Tlačový zákon dáva osobám právo na opravu 
a právo na odpoveď na nepravdivé skutkové 
tvrdenie. Uvedomujem si, že dokonalá pravda 
neexistuje. V článku M. Kalmana som našiel nie-
koľko nie celkom pravdivých tvrdení:
1. M. Kubičár nie je riaditeľom gymnázia 10 rokov, 
ale len 9 a pol roka.
2. Za „úplný spodok“ rebríčka kvality gymnázií spo-
ločnosti INEKO, kde sa ocitlo v roku 2015 púchovské 
gymnázium, by mohol niekto považovať až posled-
né miesto, a nie predposledné.
3. Riaditeľ M. Kubičár by sa asi mohol ohradiť, že on 
nedoviedol gymnázium do tohto stavu sám. Zákon 
mu neumožňuje vymeniť všetkých nekvalitných 
učiteľov, ako by si to možno prial.
Na tieto nepravdivé skutkové tvrdenia ale nikto ne-
reagoval. Hlavne však žiadosť  „kolektívu učiteľov“ 
neobsahovala zákonné náležitosti, ako je popis 
nepravdivého skutkového tvrdenia a podpis osoby, 
ktorej sa toto skutkové tvrdenie týka.
Preto list učiteľov gymnázia neuverejňujem ako 
opravu nepravdivého skutkového tvrdenia, ani ako 
odpoveď na takéto tvrdenie. Zverejňujem ho v ce-
lom znení ako dokument doby aj s reakciou obvi-
nenej strany.

Ako sa stal Miroslav Kubičár riaditeľom gymná-
zia?
Anonymní učitelia gymnázia píšu vo svojom liste, že 
vraj sa tak stalo „po riadnom konkurze a voľbách v 
roku 2006“.
Mal som chuť napísať dopodrobna ako to bolo, ale 
myslím, že stačí konštatovať to najpodstatnejšie: M. 
Kubičár sa stal v roku 2006 riaditeľom gymnázia 
len vďaka porušeniu zákona.

Voľby riaditeľa sa zúčastnila ako zástupkyňa rodičov 
A. Rosinová, ktorá na to nemala oprávnenie. Keďže 
v čase voľby už nemala na škole dieťa, jej členstvo v 
rade školy zo zákona zaniklo (zákon č.596/2003 §25 
ods.13 písm. e). Všetkého „schopný manažér“ M. 
Kubičár o tom dobre vedel, podobne ako aj ostat-
ní členovia rady. Včas som ich (okrem M. Kubičára 
aj členov rady školy M. Michalca a H. Šulcovú), ako 
odstupujúci predseda rady školy, na to upozornil.
Dnes mi nehýbe žlčou táto 10 rokov stará nespra-
vodlivosť. Smutno mi je, že už dva roky nemôžem 
vykonávať povolanie stredoškolského učiteľa, ktoré 
som mal rád. „Šéf s ľudským a etickým prístupom“ 
M. Kubičár ma totiž po 26 rokoch učenia matema-
tiky na púchovskom gymnáziu prepustil zo zamest-
nania. Ako dôvod výpovede uviedol nadbytočnosť, 
ktorú sám predtým pomáhal vytvoriť.
Veľmi mi tiež hýbe žlčou, keď aj po desiatich rokoch 
vidím tých istých ľudí – M. Michalca, M. Kubičára a 
H. Šulcovú – ako sa stále usilujú o členstvo v radách 
rôznych púchovských škôl, aby mohli intrigovať pri 
voľbách ich riaditeľov.
A vôbec sa nečudujem učiteľom gymnázia, ktorí sa 
údajne podpísali pod chválospevy na svojho riadi-
teľa. Určite nechcú byť prepustení zo zamestnania, 
ako som bol prepustený ja.

Za redakciu vyjadrujem prianie ukončiť slovnú 
prestrelku, ktorá začala incidentom medzi poslanca-
mi mestského zastupiteľstva V. Bršiakom a H. Šulco-
vou a pokračovala článkami o „krčmovom správaní“ 
v našich novinách.

Slavomír Flimmel, bývalý stredoškolský učiteľ 
a šéfredaktor PN

www.puchovskenoviny.sk

Oprava
Rudolf Marman požiadal redakciu o zverej-
nenie opravy k článku „Vyjadrenie MŠK“ z 
minulého čísla. Publikované vyjadrenia ne-
považoval za oficiálne stanovisko MŠK, ako 
to mohlo vyznieť z menovaného článku a 
ani ich redakcii neautorizoval.

Slavomír Flimmel, šéfredaktor

Púchovské noviny sú distribuované zadarmo 
vždy v pondelok a v utorok do poštových schránok 

všetkých domácností mesta Púchov a mestských častí: 
Horné Kočkovce, Hrabovka, Nové Nosice, Staré Nosice, 

Ihrište, Hoštiná, Vieska.  
Nenašli ste Púchovské noviny vo svojej poštovej schránke? 

Volajte 0903 500 630.

Do 3. ročníka súťaže POETICKÝ PÚCHOV, or-
ganizovanej Centrom voľného času Včielka 
sa tento rok zapojilo 237 poetov so 425-mi 
básňami. V piatok 18. marca sa v priestoroch 
BK_ŽUPNÝ DOM uskutočnilo vyhodnotenie 
„literárnych pretekov“.

Publikovali i zbierku básní
Oceňovaní z celého Slovenska boli zaradení do šty-
roch kategórií – mladší a starší žiaci, stredoškoláci a 
dospelí. Ceny za 1., 2. a 3. miesto, či čestné uznanie 
získalo spolu 41 osôb. 
Jednu z cien odovzdával aj primátor mesta Púchov 
Rastislav Henek. „K poézii mám taký vzťah ako k 
športu. Veľmi rád si ju prečítam, veľmi rád ju poč-

úvam, no netvorím,“ povedal nám o svojom postoji 
k básniam primátor. Organizátori sa rozhodli využiť 
zaslané básne a publikovať ich v malej knižke s prí-
značným názvom POETICKÝ PÚCHOV 2016. Zástup-
covia Centra voľného času dúfajú, že poézia v nej 
zozbieraná bude využívaná napríklad i na školskom 
vyučovaní.

Vysoká úroveň poetických veršov
Organizátori sú spokojní nielen z množstvom prihlá-
sených osôb a príspevkov, ale i s úrovňou básní. K nej 
nám viac povedala spoluorganizátorka Dáša Illyová: 
„Kvalitatívne sú básne na rovnakej, no na veľmi vy-
sokej úrovni. Mnohé básne dosahujú úroveň tvorby 
významných spisovateľov. Je vážne problém vybe-
rať medzi takými básňami tie najlepšie.“ 

Súťažná téma pre poetov určená nebola a tak sa v 
básniach objavovali detské motívy, zvieratká, ale i 
smrť, láska, život, stres a i. 
Cenu poroty získala i pani Anna Dubovcová, kto-
rá hneď v úvode privítala prítomných poetickým 
prednesom a dielom od Martina Rázusa.  „Svoju 
básnickú zbierku „Medzi nebom a zemou“ som ve-
novala svojmu mužovi, ktorý práve pred desiatimi 
rokmi odišiel. Je to zbierka veršov ženy, priateľky, 
milenky a matky, ktorá pocíti pri strate drahého člo-
veka nesmiernu bolesť a nevie, ako sa s tým zmie- 
riť,“ zdôverila sa pani Anna, ktorá bola oblečená v kó-
pii odevu noseného i známou slovenskou spisovateľ-
kou Teréziou Vansovou.

-pam-

Do súťaže Poetický Púchov prihlásili autori 425 básní 



Cyklodoprava – značenie v obci a mimo obce
V posledných rokoch sa na Slovensku veľa hovorí o 
náraste cyklistiky a cyklodopravy ako takej. Pribudli 
obchody, kde sa dá zakúpiť bicykel aj vrátane kom-
pletnej výbavy a doplnkov v rôznej kvalite a cene. 
Následne vidieť, najmä za priaznivého počasia, ako 
sa veľa cyklistov pohybuje po cestách, ale žiaľ po ces- 
tách I., II. či III. triedy.  Bezpečných a vyhradených  
ciest a chodníkov, po ktorých sa my cyklisti môže-
me bezpečne pohybovať, je u nás v regióne, ale aj 
na Slovensku veľmi málo. V regióne ani neexistujú 
vyhradené cesty a chodníky pre cyklistov, či pre-
chody cez pozemné komunikácie, vrátane doprav-
ného značenia o zvýšenom pohybe cyklistov. Mož-
no okrem dvoch-troch, kde je ich dĺžka niekoľko 
desiatok až sto metrov. Môžeme ich nazvať, že sú 
to tzv. cyklochodníky, ktoré vedú od nikam nikde. 
Spomeniem napr. v Beluši pod diaľnicou smerom 
na Belušské Slatiny, či unikátne vyznačené pruhy 
pre pre cyklistov v Púchove na parkovisku. Posúďte 
sami, či je toto značenie na správnom mieste.
Vzhľadom na moje povolanie vodiča kamiónu, 
si vozím bicykel so sebou a na „potulkách po Eu-
rópe“, počas voľných 
chvíľ, bezpečnostnej 
prestávky a pod. som 
zjazdil niekoľko desi-
atok miest, obcí a ich 
okolie. Môžem na zá-
klade vlastnej skúse-
nosti skonštatovať, že 
v krajinách na západ od 
našich hraníc je cyklo-
doprava úplne inak vní-
maná. Cyklochodníky 
sú značené dopravnou 
značkou, či sú už odde-
lené od komunikácie 
pre motorové vozidlá 
vodorovným doprav-
ným značením, alebo 
výškovo a obrubníkom. 
Prípadne vedú úplne 
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ANKETA: Ako hodnotíte cyklistickú infraštruktúru v regióne?
Mária, 57 rokov, mzdová účtovníčka
Podľa mňa je úplne minimalistická. Všetky cyklo-
trasy vedú po frekventovaných cestách: smerom 
na Lednické Rovne je to jedna katastrofa, smerom 
na Lysú  a Nimnicu je cesta nebezpečná, keďže tu 
je úzka krajnica a vodiči nedodržiavajú rýchlosť. 
Násyp popri Váhu je takmer neprejazdný a cesta 
z Nimnice do Považskej Bystrice je tiež nebezpeč-
ná. Po meste cyklotrasy neexistujú a stále zosadať 
z bicykla je pre mňa náročné, po meste chodím 
preto radšej pešo. 

Peter, 27 rokov, grafik
Jediný cyklopruh, o ktorom v Púchove viem, je 
vyznačený na parkovisku pred umeleckou školou 
a nemá pre mňa absolútne žiadny význam. Pokiaľ 
chcem ísť na bicykli ako rekreant, musím využívať 
cesty I. triedy alebo nejaké obslužné komunikácie, 
čo je veľmi nebezpečné. Neviem si predstaviť rodi-
ny s malými deťmi a dôchodcov. 

Eva, 30 rokov, predavačka športových potrieb
Podľa mňa nie. Viete, jazdiť po hlavných cestách 
vôbec nie je výhra. Trasa medzi Dolnými Kočkov-
cami a Belušou je veľmi krátka. Hlavne pre deti to 
tu je nebezpečné.

Aneta, 35 rokov, realitná maklérka    
Infraštruktúra pre cyklistov tu nie je žiadna. Uvíta-
la by som, keby sa tu niečo vybudovalo, napríklad 
keby sa to na „kype“ poprepájalo. V niektorých čas-
tiach sa to dá, ale napríklad v meste je iba krátka 
trasa na Sedlišti. 

Michal, 32 rokov, modelár
Nula bodov! Nie som veľký cyklista, no nevidím tu 
žiadny cyklochodník. Uvítal by som vybudovanie 
aspoň nejakej cyklistickej infraštruktúry, pretože 
ten chodník, ktorý je na parkovisku, tak končí aj 
začína na parkovisku.

Boris, 48 rokov, robotník
Veľmi rád sa bicyklujem, no u nás je to jedna veľká 
katastrofa. Koľko dopravných nehôd sa už v okolí 
stalo, pri ktorých zahynuli cyklisti. Pamätáte si, ako 
na kruháči pri Makyte zachytil kamión pána na 
bicykli? A koľko ľudí chodí na bicykli napríklad do 
Continentalu?!

Miroslava, 23 rokov, študentka 
Veľmi sa nebicyklujem, ale viem, že cez naše sídlis-
ko je vyznačený pruh pre cyklistov. Chodím ale na 
korčuliach ku kanálu Váhu pri Beluši, no i tam cho-
dia autá a viem, že s malými deťmi to je problém. 

mimo cestnú komunikáciu. Už pri ich projektova-
ní sú  zahrnuté prvky ako napr. lavička s miestom 
na oddych, informačná tabuľa s trasou alebo kôš 
na odpadky a iné. Následne po výstavbe slúžia pre 
cyklistov, chodcov i korčuliarov. Na to samozrejme 
upozorňuje dopravná značka a spravidla sú s as-
faltovým alebo inak spevneným povrchom. Práve 
takto riešené cyklotrasy či chodníky sú najbez-
pečnejšie. Ich dĺžka býva niekoľko desiatok až sto 
kilometrov, o čom som sa sám viackrát presvedčil. 
Priechody pre chodcov a zároveň cyklistov, ktoré 
križujú pozemnú komunikáciu, sú spravidla tiež 
označené dopravnou značkou, prípadne aj svetel-
ným semaforom.
Áno, v takomto prípade môžeme naozaj hovoriť, že 
v týchto krajinách sa veľa robí v oblasti cyklodopra-
vy a následne pre bezpečnosť cyklistov, ktorý pou-
žívajú bicykel ako ekologický dopravný prostriedok 
či už do práce, kde samotné mestá majú svoje cyk-
lochodníky z obytnej časti vedené na okraj do prie-
myselnej zóny či fabriky, ale aj na relax, či športové 
vyžitie.
Marián Harnádek, čitateľ  a cyklista



val i tunajšie. Prvýkrát sa Komenský na svojej 
ceste Slovenskom zastavil v Púchove na jar roku 
1650, kedy v prítomnosti asi 20 kňazov slávil 1. 
mája „Večeru Pána“. Zároveň vyhlásil svojho švag-
ra za duchovného správcu komunity. Pričinil sa i 
o potvrdenie a rozšírenie výsad Moravskej ulici 
majiteľkou Lednického panstva Zuzanou Lórant-
ffyovou a získaval zo zahraničia príspevky na stav-
bu kostola, fary a školy. V Púchove sa Komenský 
zdržal asi týždeň. Zásluhu má najmä na tom, že si 
v tom istom roku komunita Bratov postavila men-
šiu faru, školu a nemusela odvádzať dane. Druhý-
krát sa Komenský zdržal v Púchove v roku 1654, 
vtedy tu zanechal knihy za 150 florénov, ktoré mal 
predať jeho švagor. Ešte 10. februára 1670 písal 
svojim „bratom“ do Púchova z Amsterdamu o zo-
mretých priateľoch, svojom zlom zdravotnom sta-
ve a zároveň ich povzbudzoval: „Žádam pak Vás, 
milí bratří a synové, za toto tré přitom: 1. Abyste 
to pro sebe měli a vlastní potěšení své, jinam toho 
nehlásajíce. 2. Abyste vrocími modlitbami poma-
hali silně, jinak nemohouc pro nepřítomnost. 3. 
Avšak abyste předce pomohli čím můžete.“

Mesto si pamätá
Ján Amos Komenský zomrel po dlhodobých zdra-

Komenského príbuzní
Na svojej ceste Slovenskom (vtedy súčasťou Uhor-
ska) sa dvakrát zastavil v Púchove spomínaný pe-
dagóg, aby navštívil svojich protestantských spo-
lubratov, ktorí sa v čase náboženskej neslobody 
a bojov v českých krajinách usídlili práve tu – na 
Moravskej ulici. Túto komunitu tvorilo asi 25 brat-
ských kňazov a ich rodiny. Pozemky na ulici pome-
novanej podľa kraja, z ktorého väčšina utečencov 
prišla, patrili Lednickému panstvu. S Púchovom a 
jeho okolím sa spája Komenského meno i v ďal-
ších súvislostiach. Faktom je, že v meste žila jeho 
dcéra (vydatá Molitorová) a sestra so švagrom 
Jánom Effronom Hranickým. V neďalekej Lednici 
žil jeho kmotor Mikuláš Drábik, ktorý bol autorom 
práce „Lux in tenebris“ (Svetlo v tme), v ktorej pro-
rokoval zánik Habsburgovcov a stúpencov dosa-
denia na trón Františka II. Rákocziho. Roku 1670 
bol Drábik zatknutý a po krátkom súdnom pro-
cese, nasledujúceho roku v Bratislave popravený 
ako kacír a zradca. Kat mu najskôr symbolicky od-
sekol pravú ruku a potom ho sťal.

Pobyt v Púchove
Ján Amos Komenský bol pozvaný do Uhorska, 
aby po anglickom a švédskom školstve reformo-

v o t n ý c h 
p r o b l é -
moch v 
spoločnos-
ti svojej 
tretej ženy 
Jany (prvé 
dve zomre-
li), syna 
D a n i e l a , 
priateľa a 
lekára Mi-
kuláša Tul-
pa dňa 15. 
novembra 
1670. Bol 
pochovaný 
v kostolíku 
v holandskom Naardene. Je spájaný aj s obcou 
Nimnica, pretože sa spočiatku údajne podpisoval 
prídomkom Nimnický. Jedná sa ale o nesprávne 
prečítanie si prídomku Nivnický podľa obce Niv-
nice na Morave, kde sa údajne narodil. V Púchove 
dnes môžeme nájsť pamätnú tabuľu na budove 
starej evanjelickej fary s textom:„V tomto dome 
býval v apríli 1650 Ján Amos Komenský – učiteľ 
národov, bojovník za mier a šťastie ľudu.“ Nápis na 
tabuli z roku 1958 nie je presný, pretože pôvodná 
stavba zhorela najneskôr v roku 1904. V meste je 
po Komenskom pomenovaná i základná škola a 
ulica.

P. Makyna
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28. marca nájdeme v kalendári Deň učiteľov. V tento deň roku 1592 sa narodil biskup 
Jednoty bratskej a jeden z najväčších európskych a svetových mysliteľov, filozofov, 
spisovateľov a pedagógov – tzv. učiteľ národov - JÁN AMOS KOMENSKÝ. Pri tejto príle-
žitosti si pripomeňme jeho návštevy v Púchove i ďalšie súvislosti.

JÁN AMOS KOMENSKÝ v Púchove

Dobová podoba 
Jána Amosa Komenského.

OBEC LAZY POD MAKYTOU 
                020 55 Lazy pod Makytou č. 157

Obec Lazy pod Makytou ako opatrovník vlastníka ponúka na predaj:
Rodinný dom súp. č. 472 v Obci Lazy pod Makytou, časť Pánština (116 m2)  
spolu s dvorom a záhradou o celkovej výmere 647 m2. Dom si žiada rekon-
štrukciu.

Obec taktiež ponúka na predaj podiel 154/102400 na pozemkoch vo vlast-
níctve Urbáru PS Lazy pod Makytou.

Obec ponúka na predaj taktiež podiely na pozemkoch v k.ú. Lazy pod 
Makytou: 
1. spoluvlastnícky podiel v 1/15 na pozemku parc. č. KN-E-4740 trvalý trávny 
porast o výmere 10629 m2 na LV 1486
2. spoluvlastnícky podiel v 6/880 na pozemku parc. č. KN-E-189/2 ostatná 
plocha o výmere 560 m2 na LV 1385
3. spoluvlastnícky podiel v 10/384 na pozemku parc. č. KN-E-4262/1 orná 
pôda o výmere 14309 m2 a parc č. 4262/2 orná pôda o výmere 39903 m2 na 
LV 1673
4. spoluvlastnícky podiel v 2/90 na pozemku parc. č. KN-E-4741 trvalý trávny 
porast o výmere 8546 m2 na LV 3576
5. spoluvlastnícky podiel v 6/704 na pozemku parc. č. KN-E-4541lesný poze-
mok o výmere 24682 m2 na LV 3568
6. spoluvlastnícky podiel 77/51200 na  pozemkoch na LV č. 3201

Ponuky (aj len na jednotlivé nehnuteľnosti) je možné podávať na Obecný 
úrad Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou č. 157. Informácie na tel. č. 0915 
709997, e-mail: info@lazypodmakytou.sk.

Obálku s ponukou označte „Pánština – neotvárať“.Ohliadka domu sa usku-
toční dňa 24.3.2016 o 14,00 hod. a 1.4.2016 o 14,00 hod.  

Ponuky sa budú otvárať dňa 18. 4. 2016 o 8.00 hod. a následne prebehnú 
osobné rokovania s najvyššími ponukami. 

BOD KULTÚRY ŽUPNÝ DOM - PROGRAM MAREC 2016

24. 3. Prednáška dokumentaristu Jakuba Cíbika:  
Biologicky hodnotná krajina – 18.00
26. 3. Knižný trh – 14.00
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Mestská polícia

Polícia informuje
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Na parkovisku v Beluši narazil do auta o ušiel

Nepotrebný nábytok sa im „lepil“ na prsty
Hliadku mestskej polície privolali do Kolónky, 

kde podľa telefonického oznámenia mala skupina 
malých detí odnášať z priestoru centra sociálnych 
služieb časti vyhodeného nábytku. Hliadka našla 
pri oplotení centra sociálnych služieb na kope 
nahádzaný starý drevený nábytok, ktorý bol vy-
radený z používania. Časti skriniek a poličky našli 
mestskí policajti v okolí bytovky na Ulici J. Smre-
ka, hrali sa s nimi malé deti.  Hliadka kontaktovala 
zákonných zástupcov maloletých detí, ktoré pri-
kázali deťom vrátiť časti nábytku späť ku centru 
sociálnych služieb. Hliadka tiež kontaktovala ria-
diteľku centra sociálnych služieb.  

Znečistená cesta
Na oddelenie mestskej polície prijali oznámenie 

o znečistení miestnej komunikácie v púchovskej 
miestnej časti Nosice. Vozovku mali podľa ozná-
menia znečistiť blatom nákladné motorové vo-
zidlá vyvážajúce stavebný odpad na súkromný 
pozemok. Znečistená bola časť vozovky od zber-
ných surovín až po železničný podjazd. Hliadka 
zároveň zistila aj dva nákladné automobily, ktoré 
stavebný odpad vozili na súkromný pozemok. 
Mestskí policajti kontaktovali kompetentného 
človeka zo súkromnej spoločnosti zabezpečujú-
cej odvoz odpadu. Mestských policajtov ubezpe-
čil, že cestu po skončení odvozu očistia, mali na 
to už pripravené mechanizmy. Hliadka priestupok 
vyriešila napomínaním. 

Opitý zaspal v herni
Hliadka mestskej polície riešila krátko popolud-

ní oznámenie o vzbudzovaní verejného pohorše-
nia v jednej z púchovských herní. V prevádzke mal 
prespávať evidentne opitý muž. Mestskí policajti 
zistili, že ide o muža z Horných Kočkoviec. Hliadka 
muža previezla do miesto trvalého bydliska, kde 
si ho prevzal otec. Podľa vyjadrení personálu pri- 
šiel muž do herne už opitý, v herni mu už nepo-
dali žiadny alkohol. Hliadka vyriešila priestupok 
napomenutím.

Za údržbu zelene kus ocele...
Pracovníci Podniku technických služieb mesta 

Púchov informovali mestských policajtov, že po-
čas údržby zelene za panelákom na Mudroňovej 
ulici hodila neznáma osoba približne o 9.45 ho-
dine kus oceľovej pásoviny s hmotnosťou asi tri-
štvrte kilogramu. Nebezpečný železný predmet 
dopadol na chodník asi len dva metre od pracov-
níkov. Neznámy páchateľ sa dopustil priestupku 
proti občianskemu spolunažívaniu. Prípad mest-
skí policajti riešia.  

Po majiteľovi domu hodila tehlu
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého žena z Nosíc napad-
la vo dvore rodinného domu ďalšiu Nosičanku. 
Ako mestských policajtov informovali ďalšie dve 
osoby, žena prišla na dvor poškodenej a začala ju 
verbálne napádať. Jeden z mužov požiadal ženu, 
aby opustila jeho dvor. Tá však po ňom hodila teh-
lu, zhodila na zem bicykel a následne pri odchode 
z dvora prevrátila nádobu na komunálny odpad. 
Hliadka ženu vyhľadala, tá sa ku skutku priznala a 
za priestupok zaplatila pokutu 15 eur. 

Psa zabudla pri bankomate
Na oddelenie MsP priniesol muž z Nitry fenu 

čivavy, ktorú našiel na Štefánikovej ulici. Pes mal 
popruhy a samonavíjacie vodítko . Asi o hodinu 
prišla na oddelenie MsP žena z Púchova, ktorá 
podľa vlastných slov mala problémy s bankoma-
tovou kartou a v strese psa zabudla pri bankoma-
te. 

Okresný dopravný inšpektorát zaevidoval v desia-
tom kalendárnom týždni v Púchovskom okrese je-
dinú dopravnú nehodu. Stala sa 8. marca popoludní 
na parkovisku pred zdravotným strediskom v Beluši. 
Doposiaľ neznámy vodič pravdepodobne v dôsledku 
nesprávneho cúvania narazil do zaparkovaného au-
tomobilu Audi, ktoré tam jeho majiteľka odparkova-
la nepoškodené. Neznámy vodič si po tomto nesplnil 
základné povinnosti vodiča a účastníka dopravnej 
nehody, po nehode nezotrval na mieste nehody a 
a odišiel bez ohlásenia nehody polícii. Pri nehode k 

zraneniam osôb nedošlo.  
Na cestách Trenčianskeho kraja sa v desiatom ka-

lendárnom týždni stalo 21 dopravných nehôd. Nikto 
pri nich nezomrel, ani neutrpel ťažké zranenie. Od za-
čiatku roka sa na cestách Trenčianskeho samospráv-
neho kraja stalo 215 dopraných nehôd. Zomreli pri 
nich štyria ľudia (medziročný nárast o jedného), šesť 
osôb utrpelo ťažké zranenia. Na slovenských cestách 
sa tento rok stalo 2301 dopravných nehôd, pri kto-
rých zomrelo 36 ľudí.                 

KR PZ Trenčín

Poverený policajt Obvodného oddelenia Policajné-
ho zboru v Púchove vzniesol obvinenie  z  prečinu 
nebezpečného vyhrážania voči 22-ročnému Petrovi 
z Púchovského okresu. Obvinený muž pod vplyvom 
alkoholu (2,38 promile) 12. marca vo večerných ho-
dinách po tom, čo prišiel do rodinného domu, kde 
býva spoločne s rodičmi, sa začal s nožom v ruke  vy-

hrážať rodičom zabitím, kričal na nich a nadával im. 
Počas incidentu nedošlo u poškodených k žiadnemu 
zraneniu ale konanie obvineného u nich vzbudilo 
dôvodnú obavu o svoj život a zdranie. Obvinenému 
v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody 
až na jeden rok. 

KR PZ Trenčín  

Mladík sa s nožom v ruke vyhrážal rodičom smrťou

Plošné vypaľovanie tráv a porastov môže vyjsť 
poriadne draho, pokuta môže byť až 16.596 eur

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zbo-
ru v Trenčíne varuje pred nebezpečenstvom jarného 
spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z poorezáva-
ných stromov, pričom občanom odporúčajú takéto 
odpady kompostovať alebo využívať organizované 
akcie na odvoz biologického odpadu.

„Každý rok prichádza spolu s postupným otepľo-
vaním aj zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú 
v dôsledku spaľovania biologického odpadu ale-
bo plošného vypaľovania trávnatých porastov. Ich 
častou príčinou býva nedbanlivé konanie osôb pri 

spaľovaní biologického odpadu, následkom čoho sa 
požiar vplyvom vetra rýchlo rozšíri do okolia a spôso-
bí nemalé škody,“ uvádza sa vo varovaní Hasičského 
a záchranného zboru.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. 
Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnic-
ká osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta 
môže dosiahnuť až do výšky 16.596 eur. 

(pok)

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) 
v minulom týždni v Púchovskom okrese rapídne 
klesla. Dosiahla úroveň 1370 ochorení na 100.000 
obyvateľov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týž-
dňom pokles o takmer 500 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
bola zároveň v minulom týždni v okrese Púchov dru-
há najnižšia spomedzi všetkých okresov Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. 

V celokrajskom hľadisku sa chorobnosť na akútne 

respiračné ochorenia v Trenčianskom kraji znížila o 
7,45 percenta na úroveň 1628 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Z celkového počtu ochorení bolo v kra-
ji 764 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť 
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom paradox-
ne stúpla o 14,94 percenta. Najväčšia chorobnosť v 
Trenčianskom kraji bola v okrese Trenčín, najnižšia 
v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informoval Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

(r)  

Chorobnosť na ARO v okrese Púchov rapídne klesla

Aj takéto dôsledky môže mať plošné vypaľovanie tráv a porastov.                    FOTO: KR HaZZ Trenčín, HS Púchov
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Zvyky spájané s Veľkonočnými sviatkami boli tie, ktorých účelom bolo privolať jar. Po ťažkej 
zime a „oddychu“ začínal sa kolobeh prác na poli. Nový začiatok v prírode prenesený do zvy-
kov ľudu symbolizovali tri prvky: zeleň, voda a vajíčko. Zeleň predstavovala životnú silu a 
zdravie, voda plnila očistnú funkciu a vajíčko svojím tvarom bez začiatku i konca dokazovalo 
nekonečnosť. Ako jar privolávali a s akými zvykmi sa stretneme počas posledného Veľkonoč-
ného týždňa, vám priblížime opäť zo Záriečia, ale i Hoštinej.

Na zvyky bol bohatý hlavne Veľkonoč-
ný týždeň, v Hoštinej nazývaný i ako 
Veľký týždeň. Práve v Hoštinej sa verilo, 
že počas celého týždňa sa pracovať na 
roli nesmelo, mohlo to privodiť nešťas-
tie až smrť. 

Zelený štvrtok
V Záriečí vysypávali mládenci v tento 
deň cez okná do izieb dievkam mrav-
cov, aby boli robotné a zdravé počas 
celého roka. Rovnako sa mravcami po-
sýpal i dobytok, aby sa lepšie množil. V 
Hoštinej i Záriečí sa už v tomto období 
začínajú pripravovať kraslice pre ši-
bačov. Kým však v Hoštinej boli nevy-
fúknuté vajíčka ( obľúbené boli biele)
varené v cibuľových šupkách, sušené 
a následne vyškrabávané pilníčkom 
vzormi ako kvietky a lístky, v Záriečí sa 
využívali viaceré techniky zdobenia. 
Najstarším spôsobom bolo batiko-
vanie. Vajíčko sa uvarilo na tvrdo a 
plieškom z konca šnúrok, ktorý sa 
zastokol do drievka sa zdobilo rozto-
peným včelím voskom. Následne sa 
vajíčko zafarbilo v odvare z cibuľových 
šupiek, v šťave z nastrúhanej cvikle ale-
bo v odvare z trávy. Farba sa fixovala 
octom. Najčastejšie vzory boli ružičky, 
lístky, zacelinky, žitné klásky, hrablen-
ce. Vosk sa potom odstránil handrič-
kou a vajíčko sa naleštilo sadlom z 

kožky slaniny. 
Vyškrabávanie sa objavilo v 50. rokoch 
20. storočia. Na tvrdo uvarené vajíčko 
sa farbilo v cibuľových šupkách, su-
šilo a vyškrabávalo. Využívala sa na 
to britva so zrezaným a zabrúseným 
koncom. Motívy boli rastlinné. Pri vý-
robe kraslíc bolo povolené spievať len 
náboženské piesne, nakoľko bol dodr-
žiavaný pôst. 

Veľký piatok
Veľký piatok patril k jedným z najväč-
ších sviatkov u evanjelikov, preto sa 
celá rodina zúčastnila pašií v kostole. 
Z Hoštinej chodievali v tento deň do 
kostola do Púchova, nakoľko sa v ich 
miestnej kapličke len spovedalo. Odev 
bol jednoduchý, smútočny. Žena má-
vala na sebe biele rukávce s čiernou 
výšivkou a čiernu zásteru s bielym vy-
šívaným vzorom. Tento odev bol fareb-
nosťou podobný v oboch dedinách, 
odlišnosti tvoria len vyšívané motívy. 
Doma sa dodržiaval pôst, v Záriečí sa 
jedli varené vajíčka, mliečna polievka a 
cescenice. V Hostinej sa robievali tvaro-
hové pirohy. 
Ak bol v tento deň sneh, záriečská 
gazdiná s ním vydrhla kravy okolo 
zadku, aby v lete nestrečkovali a gazda 
štepil ovocné stromčeky, aby dávali 
bohatšiu úrodu. 

Chlapci si plietli korbáče z vrbových pr-
útov. Z dvanástich, deviatich a ôsmych 
prútov sa plietlo najčastejšia, zriedkavo 
len z jedenástich. Ukončovali sa uzlom. 
V Záriečí sa robieval i paličkový korbáč 
( päť prútov sa zaplietlo okolo paličky).
I keď korbáč bol mužskou „záležitos-
ťou“, v Hostinej nebolo zriedkavé, že 
korbáče plietli i ženy. 
Pri výrobe píšťaliek si chlapci recitovali 
pri otĺkaní ( otĺkalo sa rúčkou noža ). 
„ Otúkaj sa píščalečka, už si spala dosc, 
koho stretneš v šírem svece, hraj mu 
pre radosc.“
„Otúkaj sa píščalečka, otúkaj! Jak sa ne-
buješ otúkaci, bujem na tebe žalovaci, 
cisárovi - pánu, žes´ ukradla kravu.“

Biela sobota
V Záriečí sa v tento deň drhlo všetko 
náradie, ktoré sa používalo pri pečení 
chleba. Do džbaru sa namočili lopatky, 
opaľačky, merky, ohreblá, korytá a po 
odmočení sa vydrhol starý kvas. Na 
obed sa každému uvarilo vajíčko a roz-
drvené škrupinky sa vysypali na prie-
sady s kapustou, aby mali biele hlávky. 
Veľkonočná nedeľa
Do kostola už išli v tento deň dievky 
zo Záriečia i Hoštinej v kroji, ktorý vy-
kazoval „veselé“ prvky. Oplecká na 
rukávcoch boli vyšívané farebne, rov-
nako zásterka bola farebná a jej stužky 

ladila so stužkou vo vrkoči a stužkami 
v súkenných papučiach.  Z jedál sa pri-
pravoval baránok. Dievčatá dorábali 
kraslice a čakali na pondelkovú oblie-
vačku, ktorá začínala už po polnoci. 

Veľkonočný pondelok
Od skorého rána chodievali mládenci 
po dedine s vedrami oblievať a šibať 
dievčatá. V Hoštinej i Záriečí bolo vidi-
teľné viac oblievanie ako šibanie.
Dievčatá, ktoré bývali pri potoku, kúpa-
li sa v ňom.. V Hoštinej boli obdarúvaní 
kupači kraslicami, ktoré mala každá 
dievka nachystané v ošatke, ponúklo 
sa zo stola pálené, klobáska, chlieb, ko-
láče. V Záriečí sa mládenci popoludní s 
harmonikou vracali k dievčatám, kde 
ráno oblievali a šibali ich korbáčmi. Ho-
vorili pri  tom:

„Šibi ryby, masné ryby, 
dávaj vajcá do krbáča! 
A jak nedáš, vyšibem ca! „  

Za rannú oblievačku i poobednú ši-
bačku pohostili mäsom, koláčmi, pá-
lenkou. Ako výslužku dostali vajíčka 
i kraslice. Všetky vajíčka sa využili pri 
prvej zábave po pôste na prípravu pra-
ženice, ktorú mládenci predali a zaro-
benými peniazmi vyplatili muziku. No 
časť peňazí ostala i na dobré pálené.   

spracovala Žaneta Littová

Zdroj: Kožúriková - Daníková, K.: Zvy-
koslovné obrázky Záriečia, Dohňany- 
Zbora, r. 2002, Emília Pankúchová - in-
formátorka zvykov v Hoštinej 
Foto: Z. Návojová

Aby konečne prišla jar... 
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ZŠ Komenského

ZŠ s MŠ Slovanská

Čo vám ponúka Základná škola J. A. Komenské-
ho v Púchove:

Prioritou je poskytnúť svojim žiakom tie najlepšie 
podmienky na výchovu a vzdelávanie. Ako jediná 
škola v okrese uspela v projekte, ktorý predložila v 
rámci Štrukturálnych dondov EÚ. Realizácia peojek-
tu bude pokračovať až do roku 2016.

Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu si ško-
la stanovila tieto priority: výučba cudzích jazykov, in-
formatiky, telesnej a športovej prípravy, vytvorenie 
športovej triedy so zameraním na hokej.
V tradičných vyučovacích predmetoch sú žiaci 
oboznamovaní aj s učivom z environmentálnej, do-
pravnej, regionálnej a mediálnej výchovy.
Nevyhnutnou podmienkou pre moderné vyučova-
nie je aj 10 špecializovaných a odborných učební, 
knižnica, telocvičňa a športový areál.
V mimovyučovacom čase sú žiakom k dispozícií rôz-
ne krúžky a voľnočasové aktivity.
V poslednom období škola výrazne zlepšila interié-
rové vybavenie tried a učební, zakúpila nový náby-
tok, nové učebné pomôcky a zrekonštruovala viace-
ré školské priestory.

Škola sa neustále zapája do projektov:
                                                                                                                                                                         
- Jazykové laboratórium
-  e TWINNING
- Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice

- Škola podporujúca zdravie
- Otvorená škola
- Zdravie v školách

Škola organizuje veľa rôznych aktivít. Veľmi obľú- 
benými sa stali tzv. školské dni:

Deň otvorených dverí je zameraný na prezentáciu 
školy pred verejnosťou, ktorá má možnosť zúčast-
niť sa na vyučovacích hodinách a prezrieť si školské 
priestory.
Deň imatrikulácie – v tento deň sa prijímajú prváči-
kovia do cechu školského.
Deň jablka propaguje zdravú výživu a prípravu 
zdravých jedál.
Medový deň.
Medzinárodný deň školských knižníc je výnimoč-
ný deň na podporu kníh a čítania.
Športový deň pre rodičov a deti – športový deň v 
rámci Dňa matiek, otcov a detí.
Pri školských akciách spolupracuje s učiteľmi aj Žiac-
ky parlament.

Škola venuje mimoriadnu pozornosť:

- talentovaným žiakom
- žiakom si ŠVVP a zdravotne znevýhodneným /po-
mocou práce špeciálneho pedagóga/
- záujmovým krúžkom s rozvojom športového talen-
tu, ale aj krúžkom iných oblastí.

Vážení rodičia, milí budúci prváci!

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať 
na zápis detí do prvého ročníka: 
6. apríla 2016, od 14.00 do 17.00 h,
13. apríla 2016, od 14.00 do 17.00 h.

Zameranie školy:
- rozšírené vyučovanie anglického  jazyka
- využívanie nových foriem a metód práce
- individuálny prístup k talentovaným žiakom a 
zdravotne znevýhodneným žiakom
- záujmové krúžky
- využívanie odborných učební a jazykového la-
boratória, nových pomôcok
- služby školského klubu detí a školskej jedálne
- špeciálny pedagóg
- športové triedy

Na zápis je potrebné priniesť: občiansky pre-
ukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. 
Zákonný zástupca má možnosť pri zápise ob-
jednať pomôcky do prvého ročníka v cene 10 €.
Ak sa zápisu nezúčastní druhý zákonný zástup-
ca je potrebné priniesť vypísané čestné prehlá-
senie o zastupovaní druhou osobou.

Bližšie informácie nájdete na stránke školy:
www.zskompv.edu.sk
zskomenskeho@zskompv.edu.sk

Základná škola J. A. Komenského 
Komenského 50, 020 01 Púchov

Profil školy:
Výchovno-vzdelávaciu činnosť škola zameriava pre- 
dovšetkým na to, aby žiaci získali komplexné vzde-
lanie, aby získali dostatočné všeobecné vedomosti 
a zručnosti, ktoré neskoršie využijú na vyšších stup-
ňoch vzdelávania. Zabezpečiť podmienky na vzde-
lávanie žiakov všetkým rovnako, ako aj žiakom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, 
aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami majú vypracovaný individuálny výchov-
no-vzdelávací program. Veľký dôraz hneď od 
začiatku kladieme na vytvorenie dobrého tímu v 
triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodno-
tenia žiakov.

Každý rok pokračujeme vo zvyšovaní gramotnosti v 
oblasti IKT žiakov v našej škole na vyučovacích hodi-
nách podľa jednotlivých predmetov, ale aj záujmo-
vou a krúžkovou činnosťou.

Zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích 
jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zamera-
ním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti 
jednotlivých  žiakov. Žiaci majú možnosť si vybrať z 
troch cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký 
jazyk a ruský jazyk. Dva cudzie jazyky sa povinne 
vyučujú od 6.ročníka podľa výberu.

Podporujeme žiakov, ktorí využívajú svoj intelekt 
a schopnosti aj prejavom v zapojení sa do rôznych 
predmetových alebo športových súťaží. V spoluprá-

ci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovitých, 
zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných 
ľudí.

Učiteľom umožňujeme naďalej, aby sa po odbornej 
aj profesionálnej stránke vzdelávali, aby dosiahli vyš-
-šiu odbornosť hlavne v oblasti IKT, ktorú využijú vo 
vyučovacom procese. Skvalitňujeme spoluprácu s 
rodičmi, s inštitúciami, ktoré podporujú vzdelávanie, 
s ostatnými školami v regióne. 

Pozývame všetkých budúcich prvákov 
a ich rodičov na 

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA 
pre školský rok 2016/2017

6. apríla a 13. apríla 2016 
od 14.00 h do 17.00 h

Ponuka našej školy:
- skúsené a príjemné pani učiteľky
- výučba cudzích jazykov od 1.ročníka 
- rozvoj talentu a nadania detí v umeleckej a 
športovej oblasti
- individuálny prístup k talentovaným a zdravot-
ne znevýhodneným žiakom
-  úzka spolupráca s rodičmi
-  záujmové krúžky a rôzne školské akcie pre deti 
a rodičov
- tvorivá atmosféra v triedach, učenie hrou
- využívanie učební informatiky a interaktívnych 
tabúľ vo vyučovacom procese
- činnosť školského klubu od 5.45 do 15.30 h

Na zápis je potrebné priniesť: občiansky preu-
kaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. 
Tešíme sa na Vás.

Bližšie informácie nájdete na stránke školy:
zsslovanpu.edupage.org

Základná škola s materskou školou 
Slovanská 23, Púchov

Slávnostnou akadémiou si škola 
v roku 2015 pripomenula 50 ro-
kov od svojho založenia.
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OZNAM PRE BUDÚCICH PIATAKOV
V školskom roku 2016/2017 otvárame športovú triedu v 5. ročníku.

Bude zameraná na športy: volejbal, plávanie, futbal.
 
Športová príprava na daný šport:
•	 trvá	4	vyučovacie	hodiny	týždenne	v	čase	vyučovania	
•	 nie	je	vyučovaná	na	úkor	hlavných	predmetov
•	 je	bezplatná
•	 je	vedená	odborne	kvalifikovanými	trénermi
•	 rozvíja	talent	dieťaťa
•	 podporuje	zdravie	a	fyzickú	kondíciu
•	 umožňuje	ukázať	športový	talent	v	súťažiach
•	 upevňuje	vzťahy	v	kolektíve
•	 učí	dieťa	sebadisciplíne	a	dodržiavaniu	pravidiel	nielen	 
	 v	športe,	ale	i	v	živote

Príďte na talentové skúšky
5. apríla 2016 alebo 7. apríla 2016, od 14.30 do 16.30 hod.
do	telocvične	ZŠ	na	Gorazdovej	ulici	v	Púchove.																		
Prineste	si	športové	oblečenie	a	obuv.
Tešíme	sa	na	Vás.
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Piatok 25. 3.
15.30 h, KUNG FU PANDA 3
17.30 h, EXPERIMENT (DIVERGENCIA)

Sobota 26. 3.
15.30 h, KUNG FU PANDA 3 – 3 D
17.30 h, EXPERIMENT (DIVERGENCIA)

Nedeľa 27. 3.
15.30 h, KUNG FU PANDA 3
19.30 h, EXPERIMENT (DIVERGENCIA)

Pondelok 28. 3.
17.30 h, V MENE KRISTA

Streda 30. 3.
19.30 h, BARANI
Vstupné: 3,50 €, 5 € (3 D).

KINO

KULTÚRA
Streda 23. 3., kinosála, 9.00 h, 11.00 h
FILMOVÝ KABINET DEŤOM
Deti sa dozvedia čo je animácia, ako sa rodí animovaný film a  kto ho vytvára. 
V prednáške sa prelína dnešný svet s tým rozprávkovým, aby školáci vedeli, že 
hranice oboch svetov siahajú potiaľ, pokiaľ si ich sami určíme. Organizované.

Utorok 29. 3., kinosála, 16.00 h
KLUB ŽIEN: ŽIVOT...
Ako sa vyrovnať so životom pri rôznych tragických udalostiach? Niekto prepad-
ne beznádeji, niekto začne hľadať lásku, nádej alebo človeka, ktorý mu pomôže 
z nečakanej situácie. 
Viac na stretnutí v Klube žien. 

Streda 30. 3., tanečná sála, 18.10 h
KURZ LATINO LADY STYLE
Je určený pre ženy bez tanečných partnerov. 10 lekcií, kurzový poplatok 35 €. 
Od 30. 3. do 1. 6. 2016. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na: dkpuchov1@gmail.
com. Info na 0908 718 662.

Štvrtok 31. 3., veľká sála 
DEŇ UČITEĽOV
Oceňovanie učiteľov pri príležitosti ich sviatku spojené s koncertom ZUŠ Púchov.
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Oblastné futbalové súťaže

6. liga muži

Futbalisti Lysej pod Makytou (v bielych dresoch) si už v prvom polčase vypracovali jednogólový náskok. V druhom 
polčase ho proti výbornej Tuchyni bránili zubami - nechtami. Napokon sa im podarilo prekvapujúco získať všetky 
tri body.                                    FOTO: Milan Podmaník

Lysá doma s favoritom prekvapujúco vydolovala tri body

Futbalisti Lysej (v bielom) si za bojovnosť v stretnutí s favorizovanou Tuchyňou tri 
body zaslúžili. 

1. Plevník 14 9 4 1 34:19 31
2. H. Poruba 14 9 2 3 44:20 29
3. Tuchyňa 14 9 1 4 33:21 28
4. Bolešov 14 8 3 3 29:11 27
5. Košeca 14 7 3 4 46:20 24
6. Udiča 14 7 2 5 22:35 23
7. D. Kočkovce 14 6 1 7 25:24 19
8. Papradno 14 6 1 7 21:21 19
9. Lysá 14 7 0 7 25:27 18
10. M. Lednice 14 5 0 9 15:38 15
11. K. Podhradie 14 3 5 6 25:24 14
12. Ilava 14 4 1 9 28:33 13
13. Jasenica 14 3 1 10 16:49 10
14. Dulov 14 2 2 10 14:35 8

Lysá má odrátané 3 body

M. Lednice - D. Kočkovce 1:0 (1:0)
Dolné Kočkovce odštartovali jarnú časť súťaže v 

duchu tradície prvej polovice – bodovými suchota-
mi na ihriskách súperov. Ani na trávniku o záchranu 
bojujúcich Malých Ledníc sa nedokázali strelecky 
presadiť a odišli bez bodu. O jediný gól stretnutia sa 
postaral päť minút pred koncom prvého polčasu Ju-
raj Lednický, ktorý dotlačil do siete center z kopačky 
Hudeka – 1:0. Domáci si v závere už cenné víťazstvo 

postrážili. 

Dulov – Papradno 1:3 (1:1)
Posledný Dulov začal proti favorizovanému Pa-

pradnu odvážne a už po deviatich minútach šiel do 
vedenia gólom Martina Kováča – 1:0. Hostia pridali, 
no koncentrovanú domácu obranu sa im dlho pre-
konať nepodarilo aj napriek niekoľkým šanciam. Až 
dve minúty pred koncom prvého polčasu sa k lopte 
dostal Jakub Galko a vsietil vyrovnávajúci gól – 1:1. 
V druhom polčase začali aktívnejšie hostia, ktorých 

už po piatich minútach poslal do vedenia opäť Ja-
kub Galko – 1:2. Skazu domácich zavŕšil štvrť hodinu 
pred koncom Emanuel Pauk – 1:3. Dulov si domácou 
prehrou ešte viac skomplikoval už i tak dosť zložitú 
situáciu. 

Plevník – K. Podhradie 4:3 (2:1)
Súperov delilo v tabuľke deväť miest, no hostia boli 

lídrovi súťaže vyrovnaným súperom. Diváci videli kva-
litný futbal s bohatou gólovou nádielkou a šťastnej-

ším koncom pre domá-
cich. Tí išli do vedenia už 
v štvrtej minúte po góle 
Rastislava Butka – 1:0. Už 
o šesť minút neskôr však 
hostia vďaka Patrikovi 
Slávikovi vyrovnali – 1:1. 
Ešte do prestávky išli 
domáci opäť do vedenia 
po góle Jozefa Kušniera 
v 23. minúte – 2:1. Ten 
istý hráč po prestávke 
už po štyroch minútach 
zvyšoval na 3:1 a zdalo 
sa, že hostia už nenájdu 
dosť síl na zvrat. Opak 
bol však pravdou. V 61. 
minúte Kozík z poku-
tového kopu znížil na 
3:2 a v 78. minúte strelil 
Vlasatý vyrovnávajúci 
gól – 3:3. Domáci však v 
závere pozbierali posled-
né zvyšky síl a päť minút 
pred koncom rozhodol 
Stanislav Buday o zaslú-
ženom víťazstve Plevní-
čanov – 4:3.   

Udiča – Bolešov 2:1 
(2:0)

Bolešovčania, ktorí 

poškuľujú po vrchných poschodiach šiestoligovej 
tabuľky, nezačali na trávniku nováčika dobre a už po 
jedenástich minútach prehrávali po góle domáceho 
Drienika – 1:0. Z vedúceho gólu sa hostia dostatočne 
nepoučili a po polhodine hry zvýšil Dánek na 2:0 pre 
domácich. Po umývaní hláv cez polčasovú prestávku 
nastúpili hosti nabudení a už po minúte strelil Kočka 
z pokutového gólu kontaktný gól. Potom však domá-
ci zatiahli pred svojim brankárom roletu a do konca 
stretnutia už nedovolili hosťom vyrovnať. Pripísali si 
tak prekvapujúco na svoje konto všetky tri body... 

Košeca – Ilava 3:0 (0:0)
V okresnom derby diváci v prvom polčase gól ne-

videli. Po obrátke mierili presne iba domáci a gólmi 
Štepanoviča v 56., Vicena v 67. a Fuleca v 76. minú-
te zdolali futbalistov z okresného mesta rozdielom      
triedy.  

Jasenica – Horná Poruba 0:3 (0:0)
V stretnutí zachraňujúcej sa Jasenice a o postup bo-

jujúcej Hornej Poruby boli hostia lepším mužstvom. 
Svoju technickú a kondičnú prevahu však v prvom 
polčase do gólov pretaviť nedokázali. Až v druhom 
polčase prelomil streleckú smolu v 65.minúte Andrej 
Staňo a poslal hostí do vedenia – 0:1. O desať minúť 
zvyšoval Michal Papp na 0:2 a zaslúžené víťazstvo 
futbalistov spod Vápča spečatil tri minúty pred kon-
com Roman Sviečka – 0:3.  

Lysá – Tuchyňa 2:1 (2:1)
Všetko podstatné na trávniku sa odohralo v úvod-

nej dvadsaťminútovke. Proti favorizovanému sú-
perovi nastúpili domáci nebojácne a už v siedmej 
minúte šli do vedenia po góle M. Janíčka – 1:0. Hos-
tia odpovedali už o päť minút neskôr, kedy Mikoláš 
tvrdou strelou z diaľky prekonal domáceho brankára 
– 1:1. V 18.minúte zafungovala spolupráca Ľ. Janíčka 
s Lišaníkom. Janíček unikol po krídle, presnou pri-
hrávkou našiel Lišaníka a ten poslal domácich opäť 
do vedenia – 2:1. V druhom polčase mali hostia pre-
vahu, Lysania však obetavo bránili, a tak si pripísali 
cenné tri body. 
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Delegačná listina ObFZ

Oblastné futbalové súťaže

7. liga muži

Športovotechnická komisia
1.ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní  pre jarnú časť 
súťažného ročníka 2015/2016:  
4. liga žiaci: ŠK Dohňany - odohrajú domáce MFS v 
sobotu o 15,00 hod. Rokovací poplatok Dohňany 5 
eur.  
2. ŠTK nesúhlasí  s preložením MFS 17. kola 6. ligy 
dospelých Ilava – H. Poruba na 13. 4. 2016 (streda), 
chýba súhlas TJ Vápeč  Horná Poruba. RS A/bod 2.8
3. ŠTK nariaďuje odohrať: 
 MFS 6. liga dorast 19. Kolo Plevník – Kolačín dňa 23. 
4. 2016 (sobota) v ÚHČ dorastu
MFS 4. liga žiaci 19. kolo Plevník – Pružina dňa 23. 4. 
2016 (sobota) v ÚHČ žiakov 
4. ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva do-
spelých  zo 7. ligy TJ Hradčan Lednica. Družstvo TJ 
Hradčan Lednica je zároveň prvým zostupujúcim 
družstvom zo 7. ligy dospelých. Všetky doterajšie vý-
sledky MFS s TJ Hradčan Lednica sa anulujú. Družstvá 
dospelých, ktoré mali hrať MFS  s TJ Hradčan Lednica 
budú mať voľno.  
5. ŠTK odstupuje TJ Hradčan Lednica na doriešenie 
DK s návrhom pokuty 200 eur. RS A/ bod 5.5
Proti rozhodnutiam v  Úradnej správe  ŠTK je možné 
sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 23. 3. 2016 (stre-
da) o 15,30 hod.  
Disciplinárna komisia
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO podľa 
čl. 41:
D 136  Ivan Fulec, 1123618, Košeca – 3 týždne, skú-
šobná doba do 30. 6. 2016.
DO uložené klubom: 
TJ Hradčan Lednica – pokuta 200 eur podľa čl. 64/1a, 
5; 5.5 RS
Oznamy DK: 
DK upozorňuje, že výkon DO pozastavenia športo-
vej činnosti uloženého na určité časové obdobie, 
ktoré nie je dlhšie ako 6 mesiacov, bol počas zimnej 

prestávky prerušený.
 DK upozorňuje kluby, že písomnú žiadosť o upus-
tenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia v 
zmysle čl. 41 podáva previnilec. K žiadostiam poda-
ným tretími osobami DK nebude prihliadať.
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať do 7 dní 
od uverejnenia ÚS.
Komisia rozhodcov
1. Na nominačnú listinu rozhodcov pre jarnú časť 
sezóny 2015/2016 boli po absolvovaní zimného se-
minára a fyzických previerok VV ObFZ PB schválení 
rozhodcovia: Peter Bielik, 0915295562 Lednica, Denis 
Janček, 0917557167, Dubnica nad Váhom.
2. Náhradný zimný seminár absolvovali rozhodcovia 
Ďurica, Horečný, A. Pecuš, D. Komorník.
3. Ospravedlnení: 
Petrušek – PN do odvolania
19. - 20. 3. M. Pecuš
Upozorňujeme rozhodcov na včasné ospravedlne-
nie, najneskôr 10 dní pred MFZ.
4. KR berie na vedomie lekárske potvrdenie PN roz-
hodcu Cabaja  19. - 20. 3. 2016.
5. KR vykonala pohovor s rozhodcom Kováčom bez 
nutnosti prijatia ďalších opatrení.
6. Info školiaceho úseku:
Hľadáme nové záujemkyne a záujemcov o rozhod-
covskú činnosť v rámci súťaží riadených OBFZ- PB. 
Bližšie informácie Vám poskytne Matej Barenčík - 
0904005260 alebo Lenka Pavlačková – 0907594212.
Fyzické previerky sa uskutočnia 25.3.2016 o 8.15 h 
na 3. základnej škole v Považskej Bystrici. Na previer-
kach sa zúčastnia R v programe Talent, nováčikovia a 
R - Brna a Migát. 
Limity na FP: 6,4 sek. -  40 m, 30 sek. – 150 m, 40 sek. 
– 50 m. 
Účasť na fyzických previerkach je nutná! 
Po fyzických previerkach sa R zúčastnia písomného 
testu a ústnych pohovorov.  

6. liga muži – 15. kolo o 15.00
Košecké Podhradie – Jasenica (Škrovánek, Cabaj, 

Kováčik), Plevník – udiča (Mihálik, Galbavý, Foluč-
ka), Bolešov – Lysá pod Makytou (Milčík, Kapila, 
Pastorek), Tuchyňa – košeca (Sluk, Tomášek, Bie-
lik), Ilava – Malé Lednice (M. Pecuš, Kapila, Bagín), 
Dolné Kočkovce – Dulov (Barenčík, D. Komorník, 
O. Komorník), Papradno – Horná Poruba (Papuča, 
Zvak, Tellechea)

7. liga muži – 15. kolo o 15.00
Praznov – Podvažie (Mako, Horečný), Visolaje 

– Pruské (Briestenský, Fúrik), Kvašov – Sverepec 
(Hriadel, Uhrín), Dolná Mariková – Kolačín (Brund-
za, Koleno, Ďurica), Šebešťanová – Dohňany (A. 
Pecuš, Kováč), Podmanín – Pružina (Lamžo, Brna), 
Považská Bystrica má voľno

6. liga dorast – 15. kolo o 12.15
Praznov/Podmanín – Jasenica (v Praznove – Ho-

rečný, Mako), Plevník – pruské (Galbavý, Mihá-
lik), Horná Poruba – Sverepec (v sobotu o 15.00 
– Ďurica, Hriadel), Tuchyňa – Lysá pod Makytou 
(v sobotu o 15.00 – Tomášek, D. Janček), Bolešov 
– Dohňany (Pastorek, Kapila), Dolné Kočkovce – 
Kolačín (D. Komorník, O. Komorník), Udiča – Prejta 
(v sobotu o 15.00 – Horečný, Mihálik)

4. liga starší žiaci – 15. kolo o 10.30
Plevník – Udiča (Mihálik, Vavrík), Dohňany – Sve-

repec (v sobotu o 15.00 – A. Pecuš, Vavrík), Dol-
ná Mariková – Košeca (o 12.15 – Ďurica), Prečín 
– Lysá pod Makytou (Koleno), Domaniža – Pružina 
(Brundza), Papradno – Ladce (Tellechea), Jasenica 
má voľno 

Úradná správa Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica

Ešte pred úvodným jarným výkopom sa o roz-
ruch v siedmej lige postarali futbalisti Hradčanu 
Lednica, ktorí sa odhlásili zo súťaže. Diváci v Led-
nici tak prišli nielen o možnosť pozrieť si lídra sú-
ťaže, s ktorým mali hrať Lendičania v nedeľu, ale 
aj o celú súťaž. Lednica sa tak nevyhne sankciám 
zo strany riadiaceho orgánu a disciplinárnej ko-
misie.  Zo zástupcov Púchovského okresu v súťaži 
sa najvýraznejšie presadili futbalisti Visolají, ktorí 
zvíťazili v Praznove 4:0. Dohňany doma podľahli 
vo výbornom stretnutí Považskobystričanom 2:3, 
Kvašov si vezie bod z Pruského. 

14. kolo: Podvažie – Pružina 1:2 (0:1), Dohňany 
- Pov. Bystrica 2:3 (0:2), Badura (11 m),  Brun, Kola-
čín – Šebešťanová 4:3 (3:2), Sverepec - D. Mariková 
1:1 (0:0), Pruské – Kvašov 1:1 (1:1), Lukajka, Praznov 
– Visolaje 0:4 (0:3), Krála 2, Hrubo, vlastný Ďuriš, Hrad-
čan Lednica – Podmanín nehrali, Hradčan Lednica sa 
odhlásil zo súťaže, jeho výsledky boli anulované a je 
prvým zostupujúcim do 8. ligy. 
1. Podmanín 12 11 0 1 41:9 33
2. Visolaje 13 8 4 1 34:17 28
3. Pov. Bystrica 13 8 3 2 32:17 27
4. Dohňany 13 7 2 4 28:18 23

Futbalisti Hradčanu Lednica sa odhlásili zo siedmej  ligy
5. Pružina 13 6 2 5 28:23 20
6. Kolačín 13 6 1 6 31:33 19
7. D. Mariková 13 5 3 5 23:26 18
8. Kvašov 13 3 5 5 24:28 14
9. Podvažie 13 4 2 7 21:27 14
10. Pruské 13 3 4 6 20:26 13
11. Šebešťanová 13 4 2 7 22:28 11
12. Sverepec 13 2 4 7 19:33 10
13. Praznov 13 1 0 12 19:59 3

Šebešťanová má odrátané 3 body

6. liga dorast
O prekvapenie úvodného jarného kola najvyš-

šej oblastnej súťaže dorastu sa postarali futbalis-
ti Dohnian, ktorí dokázali poraziť  favorizované 
Dolné Kočkovce.  Lysá si podľa očakávania pora-
dila hladko s predposledným Bolešovom. 

14. kolo: Jasenica – Prejta 1:2 (0:0), Kolačín – Udiča 
0:4 (0:1), Dohňany - D. Kočkovce 2:1 (0:1), Pavlis, Ha-
nes - Pilát, Lysá – Bolešov 5:2 (2:1), Nošík 3, Chodúr 2, 
Sverepec – Tuchyňa 0:1 (0:0), Pruské - H. Poruba 1:2 
(0:1), Plevník - Praznov /Podmanín 14:0 (8:0). 
1. Udiča 14 11 2 1 63:15 35
2. H. Poruba 14 11 2 1 62:15 35
3. Plevník 14 10 1 3 52:16 31
4. Pruské 14 10 1 3 49:16 31

5. Tuchyňa 14 8 0 6 23:15 24
6. D. Kočkovce 14 7 1 6 47:28 22
7. Lysá 14 6 3 5 40:42 21
8. Prejta 14 5 1 8 26:32 16
9. Praznov 14 4 4 6 41:48 16
10. Jasenica 14 4 3 7 25:31 15
11. Sverepec 14 5 0 9 26:33 15
12. Dohňany 14 4 1 9 29:31 13
13. Bolešov 14 3 1 10 25:54 10
14. Kolačín 14 0 0 14 8:140 0

4. liga starší žiaci
Prekvapením kola je hladká výhra Lysej nad fa-

vorizovanou Domanižou. 
14. kolo: Jasenica – Ladce 0:4 (0:2), Pružina – Pa-

pradno 1:0 (0:0), Lysá – Domaniža 3:0 (2:0), Gajdošík, 
Luliak, Sabadka, Košeca – Prečín 4:0 (1:0), Sverepec - 
D. Mariková 1:8 (0:2), Udiča – Dohňany 4:2 (2:1), Piták, 
Proč, Plevník mal voľno.
1. Udiča 13 12 1 0 69:10 37
2. Košeca 13 10 3 0 77:13 33
3. Plevník 12 9 1 2 74:17 28
4. Ladce 13 8 0 5 46:30 24
5. Domaniža 13 7 1 5 40:41 22
6. Dohňany 13 6 3 4 34:23 21
7. Pružina 13 5 4 4 38:32 19
8. D. Mariková 13 4 3 6 27:31 15
9. Papradno 13 4 2 7 27:35 14
10. Prečín 13 4 0 9 29:36 12
11. Lysá 13 3 1 9 17:49 10
12. Jasenica 13 2 1 10 18:67 7
13. Sverepec 13 0 0 13 3:115 0
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Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

Streženičania si domácou prehrou podpílili konár...
4. liga muži

5. liga muži
Streženice – Stará Turá 1:2 (1:1)

V stretnutí tabuľkových susedov potrebovali do-
máci bezpodmienečne bodovať naplno. Iba plný 
bodový zisk by ich totiž posunul v tabuľke z posled-
ného mieste pred svojho súpera, na ktorého pred 
stretnutím strácali jediný bod. Hostia zo Starej Turej 
podporovaní malou, no o to hlučnejšou skupinkou 
fanúšikov s bubnom a vlajkami, začali na Považí ak-
tívnejšie a domácich v úvode stretnutia do tlaku ne-
pustili. Naopak, ovládali stred hracej plochy, poctivo 
zberali odrazené lopty a podnikali rýchle protiútoky. 
Po jednom z nich sa na hranici pokutového územia 
dostal k lopte Szekfu a umiestnenou strelou k tyči 
poslal hostí do vedenia – 0:1. Stará Turá sa z vedenia 
tešila len necelú minútu. V 17.minúte Streženičania 
rozohrali peknú akciu po pravom krídle a na jej konci 
bol Michal Šesták, ktorý z uhla prekonal hosťujúce-
ho brankára – 1:1. V druhom polčase sa viac bojo-
valo ako hralo, technicky vyspelí hostia kontrolovali 
nerozhodný výsledok a podnikali sporadické útoky. 
Po jednom z nich štvrť hodinu pred koncom Gab-
lech prekonal domáceho gólmana Hriša a hostia si 
odviezli zo Streženíc všetky tri body. Streženičania 
tak zostali priklincovaní na dne tabuľky piatej ligy 
a poriadne si začínajú komplikovať boj o záchranu. 
Stretnutie sledovalo necelých sto divákov, rozhodo-
val Mokrý, asistovali mu Matuška a Šamko.

Zostava Streženíc: Hrišo – Miloš Šesták, Ľ. Med-
ňanský, Bernhauser (Rypák), Vavrík (Lamžo), Štrbák 
(Krajči), Žiaček, Michal Šesták, Trník, Loduha, E. Med-
ňanský.

Horovce – Z. Kostoľany 3:0 (0:0)
Pri vyrovnanosti spodnej časti tabuľky mal aj pre 

Horovčanov zápas nádych boja o záchranu, domá-
cim sa navyše postavil do cesty súper, ktorý bol pred 
nimi v tabuľke s dvojbodovým náskokom. Horovča-
nia začali aktívne, no pozorná obrana Zemianskych 
Kostolian im v prvom polčase nedovolila presadiť sa 

strelecky aj napriek tomu, že domáci si niekoľko sľub-
ných šancí vypracovali. Gólovej odmeny sa za svoju 
aktivitu Horovce dočkali až v druhom polčase, keď 
v 53. minúte otvoril skóre Michal Kebis – 1:0. Hostia 
po góle ožili, no pozorná domáca obrana v čele s 
brankárom Rajníkom domácu svätyňu uchránila. Zá-
verečný tlak hostí odmietol päť minút pred koncom 
Milan Loduha, ktorý zvýšil na 2:0. Hostia sa ešte ani 
poriadne nestihli spamätať z druhého gólu a domáci 
jasali tretíkrát. Tri minúty pred koncom stretnutia sa 
presadil Kristián Škrapko a podčiarkol zaslúžený troj-
bodový zisk Horoviec. Tí sa po výhre vyšvihli už na 
piatu priečku. Od predposlednej priečky ich však delí 
iba päť bodov... Stretnutie sledovalo 150 divákov, roz-
hodoval Kúdela, asistovali mu Titurus a Kondéová.

Zostava Horoviec: Rajník – Ruman, Škrapko, Lod-
uha, Štefanec, Brix (Kebis), Kormendy, Borovský (Svo-
rada), Kučo, Ďurovec, Balocký.    

Ostatné výsledky 18. kola: Myjava B – Cígeľ 3:1, 
Malá Čausa – Uhrovec 0:1, Chocholná-Velčice – Ladce 
3:0, Malá Hradná – Veľké Uherce 0:2, Podolie – Boša-
ny 0:0, Brvnište – Trenčianska Turná 1:1
1. Cígeľ 17 12 2 3 34:14 38
2. Myjava B 17 11 3 3 35:15 36
3. V. Uherce 18 9 4 5 31:21 31
4. Malá Čausa 17 8 2 7 33:29 26
5. Horovce 17 6 5 6 35:28 23
6. Uhrovec 18 7 2 9 25:32 23
7. Z. Kostoľany 17 6 5 6 24:31 23
8. Bošany 18 6 5 7 22:31 23
9. Ladce 17 6 4 7 20:17 22
10. Tr. Turná 18 5 7 6 31:31 22
11. Brvnište 18 6 4 8 30:32 22
12. Podolie 18 5 6 7 22:27 21
13. Stará Turá 17 6 3 8 17:30 21
14. Chocholná 17 6 2 9 34:31 20
15. M. Hradná 17 4 6 7 19:31 18
16. Streženice 17 5 2 10 28:40 17

Streženičania (v bielych dresoch) v domácom stretnutí so Starou Turou rýchlo zareagovali na vedúci gól hostí a 
Michal Šesták prekonal hosťujúceho brankára (na snímke). Napokon sa však z troch bodov tešili hostia. 

FOTO: Milan Podmaník

Partizánske – Beluša 2:2 (1:1)
Líder štvrtej ligy začal na štadióne zachraňujúceho 

sa Partizánskeho aktívne a vypracoval si niekoľko 
šancí. V 22. minúte neustrážili domáci obrancovia Fi-
lipa Vavríka, ktorý poslal Belušanov do vedenia – 0:1. 
Hostia potom pozorne bránili a domácim sa napriek 
zvýšenej aktivite dlho nedarilo vyrovnať. Dočkali sa 
až štyri minúty pred koncom prvého polčasu, kedy 
Štefan Kučera prekonal hosťujúceho brankára Ciesa-
ra – 1:1. Druhý polčas začali domáci náporom a od-
menou im bol vedúci gól v 56. minúte. Z pokutového 
kopu ho vsietil Křapka – 2:1. Líder vrhol všetky sily 
do ofenzívy, no domáci pozornou obranou elimino-
vali technicky lepšie vybavených Belušanov. Keď sa 
už zdalo, že obranný val Partizánskeho zostane pre 
Belušanov neprekonateľný, dostal sa k lopte Novi-
sedlák a strelil vyrovnávajúci gól – 2:2. Náskok Beluše 
na čele tabuľky sa po hladkej výhre Malženíc nad Do-
manižou scvrkol na šesť bodov. 

Zostava Beluše: Ciesar – Martinka, Gorelka, Pavol 
Vavrík, J. Gažo, Novisedlák, P. Gažo (Masárik), Jurga, 
Strapko, Mišutka (Mikuška), Vavrík (Kucharík) 

Ostatné výsledky 18. kola: ŠK Blava – Šimonova-
ny 0:0, Kanianka – Častkovce 0:0, Bánovce – Trenčian-
ske Stankovce 2:0, Nová Dubnica – Vrbové 1:0, Prečín 
– Holíč 1:1, Malženice – Domaniža 4:0, Trenčianske 
Teplice – Boleráz 0:0 
1. Beluša 18 14 2 2 46:19 44
2. Malženice 18 12 2 4 42:23 38
3. Domaniža 18 8 6 4 34:31 30
4. Šimonovany 18 9 2 7 24:19 29
5. Vrbové 18 7 6 5 27:27 27
6. Tr. Teplice 18 8 2 8 32:28 26
7. N. Dubnica 18 8 2 8 25:32 26
8. Bánovce 18 7 4 7 28:21 25
9. Holíč 17 7 4 6 26:20 25
10. ŠK BLAVA  18 7 4 7 35:32 25
11. Častkovce 18 8 3 7 31:26 24
12. Tr. Stankovce 18 6 3 9 26:36 21
13. Prečín 17 6 1 10 29:44 19
14. Boleráz 18 4 5 9 26:20 17
15. Partizánske 18 3 6 9 27:41 15
16. Kanianka 18 2 2 14 17:56 8

Streženičanom bojovnosť uprieť nemožno. Na body 
to však v nedeľu nestačilo...
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5. SATES liga muži

6. REKONT liga muži
7. liga muži

Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže

Dolné Kočkovce v predstihu spečatili postup do tretej ligy

V záverečnom kole piatej ligy sa stolní tenisti 
Lysej pod Makytou rozišli zmierlivo s Pružinou a 
zabezpečili si konečné solídne šieste miesto. Do 
štvrtej ligy postupuje Sedmerovec, po odhláse-
ní sa Domaniže v úvode ročníka zo súťaže nikto 
nezostupuje. Budúcoročnými účastníkmi piatej 
ligy budú rezerva Pruského a Medeko Považská 
Bystrica. 

22. kolo: N. Dubnica D – N. Dubnica C predohra-
né 7:11, Pšenková 3, I. Machciníková 2, Oravcová, 
Košík po 1 – Garaj, Prekop po 3, Oravec 2, J. Pšenka 1, 
2 štv., Pružina A – Lysá 9:9, Krupa 3, Behro, Sádecký 
po 2, Vrábel 1, 1 štv. – Panáček 4, Schulcz 3, Ladecký 
1, 1 štv., Dubnica – Klobušice 11:7, Topák, Zvoníček 
po 3, Gereg, Eckert po 2, 1 štv. – Chvojka, Novosad po 
2, Nemečkaj, Slivka po 1, 1 štv., TTC PB C – Pruské A 
9:9, Zemanová 4, Ďurana 2, Uríková, Lieskovský po 1, 
1 štv. – Joz. Šatka, Kopačka po 3, Jaro Šatka, Ondruš-
ka po 1, 1 štv., Sedmerovec A – Slovan PB A 14:4, 
Švikruha, Štefanec, A. Mišík, Marián Šelinga po 3, 2 
štv. – P. Gálik 3, Tabaček 1.
1. Sedmerovec   20 17 3 0 254:106 57
2. Dubnica   20 15 3 2 237:123 53
3. Klobušice   20 12 2 6 191:169 46
4. TTC PB C  20 10 3 7 184:176 43
5. Slovan PB   20 8 3 9 157:203 39

V záverečnom kole šiestej ligy naplno bodovali 
obaja zástupcovia Púchovského okresu. Dohňa-
ny po víťazstve v Šebešťanovej poskočili na cel-
kovú ôsmu priečku.  Rezerva Dolných Kočkoviec 
síce dokázala zdolať posilnenú rezervu Slovana 
Považská Bystrica, no vysnívaná druhá postupo-
vá priečka pre nich zostala privysoko.  Do siedmej 
ligy zostupuje JoLa Dubnica nad Váhom, novými 
účastníkmi súťaže budú Nozdrovice, Ladce C a 
Dolný Moštenec. 

22. kolo: Šebešťanová – Dohňany 7:11, Mitaš 4, 
Jaro Petrík 1, 2 štv. – M. Baška, R. Baška, Junga po 3, 
Hološko 2,  JoLa Dubnica - Sedmerovec B 13:5, Roj-
kovič 4, Kminiak 3, Bilý, Lalinský po 2, 2 štv. – Mazán 
3, Galko 2, Zliechov – Medeko PB 9:9, D. Mišík st. 3, 
Kameništiak, Krcheň po 2, E. Vicen 1, 1 štv. – Lipa 4, 
Lauš 3, Filípek 1, 1 štv., Červ. Kameň – Dol. Mariková 
9:9, Jakúbek 4, Ľ. Dohňanský 2, D. Dohňanský, Rydlo 
po 1, 1 štv. – Striženec, Belás po 3, Žiačik 2, 1 štv., TTC 
PB D – Pruské B 5:13, Čelko 2, Martaus, Dujsíková, 
Kulichová po 1 – Černej 4, Burdej 3, Cibík, Beránek po 
2, 2 štv., Dol. Kočkovce B – Slovan PB B 10:8, Micha-
lec 3, Fedora, Chobot, P. Majdán po 2, 1 štv. – Hlubina, 
Žilinčík po 3, Cedzo 1, 1 štv.
1. Pruské B  22 20 1 1 246:150 63
2. Medeko PB   22 15 4 3 235:161 56
3. D. Kočkovce B   22 14 2 6 223:173 52
4. TTC PB D  22 9 7 6 203:193 47
5. Zliechov   22 10 5 7 207:189 47
6. D. Mariková   22 9 5 8 197:199 45
7. Č. Kameň   22 7 3 12 174:222 39
8. Dohňany   22 7 3 12 193:203 39

V 24. kole 7. ligy odišli obaja zástupcovia Pú-
chovského okresu s prehrami. Rezerva Dolný 
Kočkovciach dostala výprask v Dolnom Moštenci, 
Púchov prehral so cťou s Nozdrovicami. 

24. kolo: Milochov B – N. Dubnica E 7:11, P. Ho-
rečný, B. Mihálik po 2, Gazdík, P. Mihálik po 1, 1 štv. 
– M. Šelinga ml. 4, J. Pšenka, Oravec po 3, 1 štv., Mira-
cles Dubnica – Milochov A  4:14, Jakuš 2, R. Fatrsík, 
Heštera po 1 – Kunovský, Lutišan po 4, Benko 3, J. 
Hradňanský 1, 2 štv., Dol. Moštenec – Dol. Kočkov-
ce C 16:2, I. Bírošík, Baláž po 4, I. Melicherík, Ľ. Meli-
cherík po 3, 2 štv. – M. Majdán, Crkoň po 1, Púchov 
– Nozdrovice B 6:12, Juriga st. 3, Sitár, Janeková po 
1, 1 štv. – Blažíček, Zemanovič, Raček po 3, Vavrík 2, 
1 štv., Nozdrovice A – TTC PB E 18:0, Didek, Koštia-
lik, Češko, J. Letko po 4, 2 štv.,  Udiča – 3. ZŠ Dubnica 
15:3, M. Vaňko, Beník po 4, Turiak 3, L. Vaňko 2, 2 štv. 
– Trenčan 2. P. Čilek ml. 1, Pružina B – Ladce C 2:16, 
J. Kozák, Topor po 1 – Sňahničan, Pišta, Kvasnica po 
4, Švihel 2, 2 štv.
1. Nozdrovice  24 20 3 1 335:97 67
2. Ladce C  24 21 1 2 331:101 67
3. D. Moštenec  24 21 1 2 326:106 67
4. Milochov   24 16 1 7 272:160 57
5. Udiča   24 13 0 11 210:222 50
6. N. Dubnica E  24 11 2 11 202:230 48
7. TTC PB E  24 11 1 12 223:209 47
8. Milochov B  24 10 1 13 187:245 45
9. Pružina B  24 9 3 12 195:237 45
10. Miracles DCA   24 9 1 14 205:227 43
11. Nozdrovice B  24 9 1 14 203:229 43
12. D. Kočkovce C  24 9 0 15 187:245 42
13. Púchov   24 1 1 22 80:352 27
14. ZŠ Dubnica   24 0 0 24 68:364 24

Už v predposlednom kole štvrtej stolnotenisovej 
lige mužov sa rozhodlo o historickom postupe nová-
čika z Dolných Kočkoviec do 3. ligy. Dolnokočkova-
nia síce prehrali v sobotu dopoludňajšie stretnutie v 
Diviakoch, no rovnako dopadli aj ich najväčší prena-
sledovatelia z považskobystrickej rezervy, a tak kolo 
pred koncom majú Dolné Kočkovce v čele súťaže 
pred Považskobystričanmi nedostihnuteľný trojbo-
dový náskok. Postup spečatili v popoludňajšom 
stretnutí, keď si hladko poradili so zostupujúcou 
Nitricou. Z tretej pozície ohrozovali Dolné Kočkovce 
Otrhánky, no tie prehrali v Ladcoch, a tak sa im sen o 
prípadnom postupe rozplynul. 

Diviaky nad Nitricou – Dolné Kočkovce 12:6 (Ja-
niš 2, Blaško 1, J. Škrabko 1, R. Škrabko 1, štvorhra) 

Nitrica – Dolné Kočkovce 4:14 (Blaško 2, Janiš 4, R. 
Škrabko 4, J. Škrabko 1, Michalec 1, 2x štvorhra)

Ostatné výsledky 25. a 26. kola: Nitrica – TTC Po-
važská Bystrica B 2:16, Prievidza B – Omšenie 2:16, 
Handlová – Prusy 9:9, Ladce – Oslany 10:8, Nové Mes-
to nad Váhom – Otrhánky 9:9, Diviaky – TTC Považská 
Bystrica B 12:6, Handlová – Omšenie 10:8, Prievidza B 
– Prusy 5:13, Nové Mesto nad Váhom B – Oslany 9:9, 
Ladce – Otrhánky 10:8 
1. D. Kočkovce   23 17 1 5 252:162 58
2. TTC PB B  23 14 4 5 243:171 55
3. Otrhánky  23 12 6 5 223:191 53
4. Ladce  22 14 2 6 246:150 52
5. Oslany  23 13 3 7 245:169 52
6. Prusy   22 11 6 5 218:178 50
7. Trenčín C  22 12 1 9 209:187 47
8. Diviaky  22 11 1 10 203:193 45
9. Handlová   22 5 7 10 188:208 39
10. Nové Mesto B  22 6 5 11 179:217 39
11. Omšenie   22 6 1 15 174:222 35
12. Prievidza B  22 4 2 16 137:259 32
13. Nitrica  22 0 1 21 93:303 23

4. liga muži

Senzačné ťaženie nováčika 4. stolnotenisovej ligy zavŕšili stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce historickým          
postupom do 3. ligy. V sobotu im k tomu stačilo zvíťaziť za stolmi poslednej Nitrice. Ani prípadná prehra v závereč-
nom kole v Trenčíne ich už o víťazstvo v súťaži pripraviť nemôže.         FOTO: Milan Podmaník 

6. Lysá   20 6 4 10 176:184 36
7. N. Dubnica C  20 7 1 12 168:192 35
8. Pružina   20 4 7 9 155:205 35
9. Pruské   20 5 4 11 169:191 34
10. Ladce B  20 6 2 12 158:202 34
11. N. Dubnica D  20 3 2 15 131:229 28

9. Sedmerovec B  22 6 5 11 191:205 39
10. Slovan PB B  22 6 3 13 185:211 37
11. Šebešťanová   22 4 3 15 148:248 33
12. JoLa DCA   22 3 3 16 174:222 31
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Vážená športová verejnosť!
Dovoľte mi, aby som Vám a futbalovým fanúšikom 
MŠK Púchov, ozrejmil nevycestovanie družstva 
dospelých na súťažné stretnutie 19. kola III. ligy 
skupiny západ do Komárna. 
Pred jarnou časťou odvetných stretnutí našej 
futbalovej súťaže asistentka manažéra futbalu v 
dostatočnom predstihu pripravila rozpis zápasov 
našich tímov do rozpisovej tabuľky. Spolu sa hrá  
120 majstrovských futbalových zápasov všetkých 
kategórií  bez turnajov a prípravných stretnutí.  
Jednotlivé tímy pred každou časťou sezóny môžu 
požiadať ŠTK príslušného zväzu o zmenu hracieho 
dňa. 18.2.2016 v Úradnej správe ŠTK ZsFZ vyšlo 
schválenie hracieho dňa pre domáce stretnutia 
KFC Komárno na sobotu v UHČ. Okamžite som 
zmenu nahlásil do rozpisu. Asi 10 dní pred stretnu-
tím vo fáze zabezpečenia výjazdu na stretnutie asi-
stentka na základe portálu futbalnet.sk, kde bola 

hracím dňom nedeľa a rovnako tak v MY – kompas 
fanúšika str. 24, zmenila deň stretnutia a nahlásila 
zmenu aj dopravcovi.  Na základe tejto zmeny si 
tréner nastavil tréningový týždňový mikrocyklus na 
nedeľu.  Bohužiaľ, žiadny iný informačný zdroj: inter-
net, tlačoviny a už vôbec nie webová stránka súpera, 
nie sú relevantným podkladom k zmene hracieho 
dňa. Výhradne a jedine tak môže urobiť ŠTK a jej 
úradná správa.
V tomto momente dochádza k sérii nešťastných kro-
kov, ktoré viedli k neodohraniu zápasu: 
 1. Zmena nebola odkonzultovaná s manažérom 
futbalu.   
2. Vedúci  družstva spolu s marketingovým mana-
žérom pri kontrole kariet a nahadzovaní súpisky do 
ISSF systému nevenovali pozornosť hraciemu dňu. 
3. Pri telefonickom overovaní farby dresov s komár-
ňanskými funkcionármi nedošlo k overeniu hracie-
ho dňa. 

4. Práve v deň stretnutia nikto z troch manažérov 
nebol prítomný na štadióne (Luhový čerpanie do-
volenky, Loužecký pracovná cesta a Marman štu-
dijné povinnosti), kde paradoxne hrali doobeda 
dorasty Komárna a teda ku komunikácii na tému 
dospelých by určite došlo.
Na záver chcem dodať, že kontumácia stretnutia 
samozrejme padá na manažérske a organizačné 
pochybenie viacerých, a ja priznávam osobnú 
zodpovednosť za vzniknutú situáciu.  Rovnako 
tak mi je ľúto, že poctivá týždňová príprava našich 
hráčov vyšla nazmar.  A rovnako tak, dalo sa čakať 
kvalitné stretnutie so silným súperom, určite nie 
jednoznačná záležitosť  ako naznačuje p. Varga. 
Veď Komárno vyhralo v Nemšovej posledný zápas 
, ako informovala ich web stránka.

S úctou, Ladislav Loužecký manažér futbalu, 
MŠK Púchov 

Manažéri si dátum nepomýlili

Futbalisti MŠK Púchov sa po dvoch prehrách do-
čkali premiérového jarného bodového zásahu. 
Doma si porazili so zachraňujúcim sa FC Neded, 
keď o víťazstve rozhodli dvomi gólmi z druhého 
polčasu. 

Púchovčania nastúpili v nových bielo-červených dre-
soch a už v úvodných sekundách sa mohli ujať vede-
nia, Kopiš ale namieril zo šestnástky tesne 
nad. Hostia odpovedali v 5. minúte strelou 
Královiča, ktorý mieril k žrdi a Letko si pri-
písal prvý ťažší zákrok. Kuriózny moment 
priniesla 10. minúta, obranca Nedede Am-
bruš odvracal po Pilátovej strele tak neši-
kovne, že nabil pred päťku Gambošovi, 
ten však z vyloženej pozície minul. Hra po-
tom upadla do priemeru a divákov zabavil 
až po polhodine hráč Nedede Roško, ktorý 
si Kopišov center takmer napálil do vlast-
nej brány. Krajšiu akciu predviedol Púchov 
v 33. minúte, Gamboš vysunul prihráv-
kou do behu Gajdošíka, tomu sa podarilo 
prehodiť brankára a loptu smerujúcu do 
siete odvrátil jeden z obrancov Nedede 
v poslednej chvíli na roh. Domáci ďalej 
ohrozovali bránu súpera, Bartoš v 40. min-
úte namieril volejom spoza šestnástky tesne vedľa a 
podobne pochodil krátko po ňom aj Gamboš. Hostia, 
ktorých viedol bývalý tréner Spartaka Trnava Vladimír 
Ekhardt, sa mohli ujať vedenia tesne pred prestávkou. 
Ambruš v 43. minúte našiel pred bránou Královiča, 
ten trafil letiacu loptu nie práve ideálne bruchom a 
zrejme preto z päťky minul pravú žrď. 
Druhé dejstvo začalo v púchovskej réžii. V 47. minúte 
mohol svoj ligový debut za Púchov okoreniť gólom 
Zuziak, pri samostatnom nájazde ho však vychytal 

brankár Nemček. O dve minúty neskôr už to vyšlo, 
Zuziak opäť unikol po ľavej strane, v situácii dvoch 
proti jednému ideálne krížne nahral cez brankára 
Gajdošíkovi a strelec jeho rangu nemal problém na-
páliť loptu do prázdnej brány – 1:0. V 59. minúte sa 
znovu na ľavej strane presadil Zuziak, nabil spätnou 
prihrávkou na úroveň bieleho bodu Gambošovi, 
ktorý z otočky trafil k ľavej žrdi – 2:0. Púchovčania 

sa po dvoch góloch upokojili, Neded bola navyše v 
druhom polčase absolútne bezzubá. Skóre mohol v 
77. minúte navýšiť Zuziak, pri samostatnom úniku ale 
trafil do žrde a Gambošovu dorážku zrazil obranca. 
Zuziak by si za aktivitu gól zaslúžil, nebolo mu však 
dopriate ani v 81. minúte, kedy opäť z ľavej strany 
zoči-voči Nemčekovi vystrelil do brvna. Púchov už zá-
pas s prehľadom kontroloval a doviedol do víťazného 
konca. V tabuľke majú púchovskí futbalisti na konte 
34 bodov pri skóre 31:15, na vedúci Šamorín strácajú 

len šesť bodov. 

MŠK Púchov – FC Neded 2:0 (0:0)
Góly: 48. Gajdošík, 59. Gamboš 
Žltá karta: 34. Paliesek
Rozhodovali: Bezák – Blaháč, Grolmus
Návšteva: 189 divákov
Púchov: Letko – Paliesek, Riška, Brezničan, Vanák – 
Kopiš (76. Hrnko) – Zuziak, Gamboš (88. Mynář), Bar-
toš, Pilát (83. Pastorek) – Gajdošík
Neded: Nemček – Nagy, Ambruš, Královič, Kalmár, 
Gányovics, Kovács (29. Krčík), Roško, Rehák, Ambassa 
(88. Kováč), Iheme (88. Busánszky)
Najbližší program: 
21. kolo: FKM Nové Zámky – MŠK Púchov v sobotu 
26. 3. od 15:00 h. 

T. Schügerl

Futbal: Púchovské prvé jarné góly i body

Hodnotenie zápasu: 
Prvých dvadsať minút sme sa ťažšie rozbiehali a 
nebolo to z našej strany ideálne. Za výkon v dru-
hom polčase sme si vyhrať zaslúžili, mohlo to byť 
aj vyšším rozdielom, mali sme 4 - 5 čistých príle-
žitostí. 

Exkluzívne po zápase s trénerom MŠK Púchov Jaroslavom Vágnerom
Čo rozhodlo v prospech Púchova? 
Kľúčový bol prvý gól. Z chalanov opadla nervozita, 
v hre bola väčšia ľahkosť a už som veril, že zápas do- 
tiahneme do víťazného konca. 

Pozitívna motivácia po kontumácii v Komárne: 
Ja verím, že sa pozitívne odrazíme a nebudeme 
myslieť na to, čo sa stalo pred týždňom. Budeme 
pracovať tak, aby to išlo ako na jeseň a aby sme po-
kračovali dobrou cestou. 

B. Gamboš práve strieľa druhý gól Púchova (lopta pri žrdi).

Choreografia púchovských fanúšikov.
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Florbalová sezóna vrcholí a výnimkou nie je ani 
2. liga západ, kde účinkuje mužský výber FBK Pú-
chov. Na púchovských florbalistov čaká vo štvrťfi-
nále play-off súboj s Prievidzou. 

Púchovčania otvorili i uzavreli základnú časť prehrou. 
V úvode sezóny podľahli v Dubnici nad Váhom a kon-
tumačne v Prievidzi, v poslednom kole zase v šlágri 
v Piešťanoch. Medzitým ťahal FBK Púchov skvelú se-
demzápasovú víťaznú sériu, ktorá mužstvu vyniesla 
umiestnenie na 3. priečke po základnej časti. Púchov 
nazbieral celkom 18 bodov z dvanástich zápasov, 
výsledné skóre je pozitívne 99:55. Do play-off postu-

puje šesť tímov, najlepší dvaja postúpili priamo do 
semifinále, zvyšné tímy si to rozdajú vo štvrťfinále. 
Púchovu pripadla ako súper nevyspytateľná Prievi-
dza. „Základnú časť hodnotím veľmi pozitívne. Po 
rozpačitom začiatku sa všetko rozbehlo podľa na-
šich predstáv. Ambície pre play-off sú tie najvyššie, 
teda postup do I. ligy. Tomu sme prispôsobili káder, 
do ktorého sme povolali skúsených hráčov, tí by 
mali dodať do tímu potrebný pokoj. Mladí hráči 
hrali celý rok výborne, play-off je však iná súťaž a 
preto vsadíme viac na skúsenosti. Tie prichádzajú 
v podobe staronových posíl ako Marián Ondrička, 
Michal Štubňa, Lukáš Zemko či Tomáš Bajtala,“ po-

vedal vedúci FBK Púchov Peter Hinka. 
Púchov odohral s Prievidzou v sezóne dva duely, von-
ku prehral kontumačne 0:5 a doma zvíťazil relatívne 
hladko 14:4.

Program štvrťfinále play-off 2. ligy mužov západ 
(hrá sa na 2 víťazné stretnutia): 
1. zápas: FBK Púchov – CVČ Kladivári Prievidza, vo 
štvrtok 24. 3. od 18:00 v sTC Aréne v Púchove

2. zápas: CVČ Kladivári Prievidza – FBK Púchov, v so-
botu 2. 4. od 11:00 v Prievidzi
-tsch-

Florbal: Púchovčania vstupujú do play-off

Futbal mládež: Dôležitý triumf starších žiakov do 15 rokov
Mládežnícke futbalové výbery MŠK Púchov mali 
počas víkendu na programe šesť stretnutí. Vybo-
jovali v nich síce iba jedno, ale zato veľmi dôležité 
víťazstvo. Zachraňujúci sa starší žiaci do 15 rokov 
totiž doma zdolali v existenčnom zápase Zlaté 
Moravce. Starší dorast ešte priviezol bod zo Skali-
ce, ďalšie tímy svojim súperom podľahli. 

18. kolo II. ligy staršieho dorastu (U19): 
MFK Skalica – MŠK Púchov 2:2 (1:2)
Góly MŠK Púchov: Pagáč (vl.), Hrnko
Zostava MŠK Púchov: Pilný – Hrančík, Valašík (64. 
Marman), Rosina (64. Buček), Hafera, Hrnko, Červený, 
Kmošena, Vojtek, Kováčik (70. Šimko), Strnad

Starší dorastenci bojujú o čelo tabuľky a zo Záhoria si 
chceli odviezť tri body. Domáci však už v šiestej minú-
te otvorili skóre a rýchlo sa ujali vedenia. Do prestáv-
ky už viedli púchovskí futbalisti, keď si najprv Skalica 
dala vlastný gól a Hrnko v 37. minúte po rohovom 
kope upravoval na 1:2. Vedenie však až do konca ne-
vydržalo, Nečas v 66. minúte vyrovnal a stanovil ko-
nečný výsledok na 2:2. Starší dorast je v tabuľke na 5. 
mieste so ziskom 32 bodov a skóre 25:20. 

18. kolo II. ligy mladšieho dorastu (U17): 
MFK Skalica – MŠK Púchov 3:0 (1:0)
Zostava: Vaňo – Krčmárik, Ciesar (41. Belica), Borovič-

ka, Kvaššay (41. Granzer), Gabaj, Bartoš (41. Strelčík), 
Socha (62. Mušák), Černoško, Kendy, Hurta

Duel mladšieho dorastu priniesol jednoznačnú zá-
ležitosť Skalice, ktorá zvíťazila rozdielom triedy. Pú-
chovčania sú v tabuľke na 13. priečke, kde nazbierali 
zatiaľ devätnásť bodov pri skóre 31:37. 

16. kolo I. ligy starších žiakov (U15): 
MŠK Púchov – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)
Gól: Králik
Zostava: Bračík – P. Brezina, Gabčo, Živčic (36. Vajdík), 
Michalik, Mičúch, Ocelík (70. Fano), Haviar, Vápeník 
(60. A. Gabriš), Sakala (47. Krajčík), Králik (65. Halmeš)

Starší žiaci hrali existenčný zápas so Zlatými Morav-
cami. Púchovčania sa totiž nachádzajú na poslednej 
priečke tabuľky, ViOn bol štyri body pred nimi pred-
posledný. Veľmi dôležitý duel zvládol Púchov na vý-
bornú a získal cenné tri body. O všetkom rozhodol už 
po desiatich minútach Richard Králik, ktorý prekonal 
hosťujúceho brankára a dal skóre konečnú podobu 
v pomere 1:0. Mladí púchovskí futbalisti sú v tabuľke 
naďalej na poslednej 14. priečke so ziskom 7 bodov a 
skóre 10:39. Strata na predposledné miesto sa znížila 
na jeden bod, na dvanásty Senec strácajú Púchovča-
nia len dva body. 

Ilustračné foto.

16. kolo I. ligy starších žiakov (U14): 
MŠK Púchov – FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:1)
Zostava: Macko – Hanes (44. M. Drahuta), Belás, Hre-
nák, Guzma, Jandušík, Galko (50. Klúčik), Bátora (36. 
Šlesar), Reksa, Baláž, Mikoláš (45. Jurík)

Púchov so Zlatými Moravcami prehrával od 24. min-
úty po góle hosťujúceho Vargu. Domáci mali unikát-
nu šancu vyrovnať v 37. minúte, Matej Hrenák ale 
nepremenil pokutový kop. Hostia ešte podčiarkli ví-
ťazstvo druhým presným zásahom po zmene strán. 
Púchov je v tabuľke jedenásty, na konte má desať 
bodov pri skóre 9:56. 

16. kolo I. ligy mladších žiakov (U13): 
FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Púchov 10:0 (6:0)
Zostava: Pacek, Minárech – Kurej, Klúčik, Ondrišík, Cí-
bik, Lupták, Kučiak, Bajza, Mich. Mynář, Chleban, Pet. 
Brezina, Bednárik, Baláž, Kadák, D. Gabriš, Kres, Mat. 
Moravčík, Haviar, Mich. Moravčík, Jesenský, Porubčan

Mladším žiakom do 13 rokov nevyšiel duel na pôde 
favorizovaných Zlatých Moraviec. Púchovčania na-
priek snahe ani raz neskórovali a inkasovali dvojcifer-
ný debakel. V tabuľke je tento žiacky výber na posled-
nej 14. priečke, kde zatiaľ nazbieral tri body pri skóre 
50:317. 

16. kolo I. ligy mladších žiakov (U12): 
FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Púchov 8:6 (4:4)
Góly: Mich. Mynář 2, Chleban 2, Mozsi, Porubčan
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, Zlocha, Jurík, 
Kadák, Baláž, Solík, Krajčík, Porubčan, Obšivan, Mich. 
Mynář, Krasňan, Brezáni, E. Drahuta, Fedor, Tuček, 
Chleban, Jurenková, Gabriš, Minárech, Klúčik

Mladší žiaci do 12 rokov v Zlatých Moravciach trikrát 
viedli. Dokonca ešte desať minút pred koncom Pú-
chov vyhrával 6:5, aby o víťazstvo v závere prišiel. Zla-
té Moravce vsietili rozhodujúci gól dve minúty pred 
koncom a rozhodli o tom, že tri body ostali doma. 
V tabuľke sú púchovskí futbalisti na 12. priečke so 
ziskom desať bodov a skóre 112:168. 

Najbližší program: 
19. kolo II. ligy dorastu: MŠK Púchov – FK Slovan Le-
vice vo štvrtok 24. 3. od 10:00 (U19) a od 12:30 (U17) 
na ihrisku v Nosiciach
17. kolo I. ligy starších žiakov: AS Trenčín – MŠK Pú-
chov vo štvrtok 24.3. od 14:00 (U15) a od 16:00 (U14) 
na štadióne v Trenčíne
17. kolo I. ligy mladších žiakov: MŠK Púchov – ŠK 
Slovan Bratislava vo štvrtok 24. 3. od 10:00 (U13) a od 
12:00 (U12) na pomocnom ihrisku v Púchove    -tsch-
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9. kolo nadstavbovej časti I. ligy starších žiakov (9. 
ročník): 
Mestský mládežnícky HK Nitra – MŠK Púchov 9:3 
(2:1, 6:0, 1:2)
Góly MŠK Púchov: Deneš (Ševčík), Jeluš (Kuchta), 
Deneš (Ladecký)
Zostava MŠK Púchov: Kadlec (Lopušný) – R. Rus-
nák, D. Hudík, Ševčík, J. Urban – Osacký, Ladecký, De-
neš – Kašlík, Jeluš, Kuchta

Deviataci začali proti favoritovi výborne a v prvej čas-
ti sa po spolupráci Ševčíka s Denešom ujali vedenia. 
Nitrania ale kontrovali a ešte do sirény stav zvrátili vo 
svoj prospech. O všetkom rozhodla nitrianska gólová 
smršť z druhej tretiny so šiestimi pukmi v sieti Púcho-
va. Ku cti púchovských hokejistov slúži, že v tretej čas-

Rok 2016 zastihol púchovských bedmintonistov 
vo skvelej forme.“A“ tím dospelých úspešne bo-
duje v premiérovej sezóne III. ligy, na popularite 
nestráca ani Púchovská bedmintonová liga a tvr-
dá práca v tréningovom procese sa podpisuje aj 
na skvelých výkonoch mládeže, ktorá zbiera me-
dailové úspechy doma aj v zahraničí.

V sobotu 12.marca sa uskutočnilo už piate kolo Pú-
chovskej bedmintonovej ligy. Turnaja sa zúčastnili 
hráči z Púchova, Považskej Bystrice, Ilavy, Trenčína, 
Žiliny a blízkeho okolia. Celkovo sa na turnaji pred-
stavilo 21 hráčov, z toho 8 žien a 13 mužov.  Víťazmi 
štvorhry mužov sa stali domáci hráči z BKR Púchov 
– Tomáš Valášek a Kamil Kučiak, ktorý dve kolá pred 
koncom zároveň vedie aj celkové poradie ligy. Víťaz-
kami ženskej štvorhry sa stali Sylvia Andrejková a Bar-
bora Bibelová . V mixe kraľovala dvojica Milan Minárik 
a Lucia Hájeková. Ďalšie, v poradí už šieste kolo PuBL, 
sa uskutoční 9.apríla v púchovskom Športcentre.

Určité chyby v technike a taktike dokážeme vy-
riešiť

Historicky prvé Oblastné majstrovstvá SR – Západ 
kategórie U11 sa konali v Púchove v nedeľu 13. mar-
ca. V silnej konkurencii dvadsiatich štyroch dievčat a 
osemnástich chlapcov sa veľmi úspešne prezentovali 
aj hráči BKR Púchov, ktorý získali viacero medailí. Me-
dzi ocenenými sa už tradične objavila Nina Milada 
Michalková, ktorá v dvojhre dievčat získala bronz a vo 
štvorhre dievčat si so spoluhráčkou Nikolou Jágriko-
vou vybojovala striebro. Za klubovými kolegyňami sa 
umiestnila dvojica Ivana Pleváková a Veronika Gom-
bárová, ktoré do medailovej zbierky pre BKR Púchov 
prispeli medailami za tretie miesto. Ani chlapci sa 
však nenechali zahanbiť a tretím miestom dvojice Lu-
káš Vojtek – Matej Plevák zo štvorhry chlapcov skom-
pletizovali medailovú zbierku domáceho tímu: „Ako 
tréner hodnotím turnaj pomerne úspešne, aj keď 
tam boli určité chyby, ktoré zamrzia a stáli nás ešte 
krajší a lepší výsledok. Deti ukázali na čo momen-
tálne majú, kde je ich reálna výkonnosť. O našich 

Mládežnícky hokej: Bod starších žiakov z ľadu Nitry

Bedminton: Oblastné majstrovstvá previerkou pred Majstrovstvami Slovenska

Víkendový program mládežníckych hokejo-
vých družstiev MŠK Púchov ponúkol len dva 
zápasy starších žiakov na ľade Nitry. Mladší 
žiaci si tieto stretnutia predohrali už začiat-
kom marca. Púchovčania si spod Zobora od-
niesli cenný bod za remízu ôsmakov. 

ti za rozhodnutého stavu zabrali a po góloch Jeluša s 
Denešom skorigovali skóre. Deviataci sú v tabuľke na 
poslednom 6. mieste, nazbierali dva body pri skóre 
20:64. 

9. kolo nadstavbovej časti I. ligy st. žiakov (8. r.): 
Mestský mládežnícky HK Nitra – MŠK Púchov 2:2 
(2:0, 0:1, 0:1)
Góly: A. Rusnák (A. Krajčovič, L. Halušková), Putala (A. 
Rusnák, A. Krajčovič)
Zostava: Kmošena – Putala, D. Hajas, J. Pobežal, Ďu-
riš – A. Krajčovič, L. Halušková, A. Rusnák – Pisch, Bac-
ko, Martiniuc – P. Haluška, Jesenský

Oveľa lepšie vyznel duel pre ôsmakov. Tí doň nemali 
ideálny vstup a po prvej časti prehrávali o dva góly. 
Postupne vyrovnali hru a celkovo súpera prestrieľali 
výrazne 37:22. Ofenzívna snaha priniesla ovocie kon-
taktným gólom Adama Rusnáka a napokon aj vyrov-
návajúcim presným zásahom Mareka Putalu. Bod za 
remízu je pre ôsmakov minimálne zaslúženou odme-
nou za kvalitný výkon. Púchovčania sa v tabuľke držia 
na 5. priečke so ziskom štyroch bodov a skóre 26:46.

chybách vieme a v najbližšej dobe sa na tréningoch 
budeme venovať ich odstráneniu. Každopádne, už 
o mesiac (23. apríla) nás čaká to najdôležitejšie po-
dujatie – Majstrovstvá SR U11 a dovtedy verím, že 
určité chyby v technike a taktike dokážeme vyriešiť. 
Momentálne budeme deti pripravovať viac kon-
dične, ale budeme pracovať aj na technike a tak-
tike. Pred majstrovstvami nás ešte čakajú nejaké 
turnaje, pocestujeme napríklad na Medzinárodný 
turnaj YONEX JUNIOR CUP 2016 do Berlína,“ infor-
moval Miloslav Čuntala, predseda, hrajúci tréner BKR 
Púchov a zároveň organizátor turnaja. 

S organizáciou pomohli aj rodičia

Keďže išlo o vôbec prvé podujatie takéhoto rangu v 
Púchove, natíska sa otázka – Panovala spokojnosť s 
OM SR U11 aj po organizačnej stránke?: „Z pohľadu 
organizácie hodnotím akciu veľmi pozitívne. Tur-
naj prebiehal hladko, pri organizácií pomáhalo 
množstvo ľudí vrátane rodičov detí, ktorým patrí 
veľká vďaka za super spoluprácu. Tréneri , deti aj 
rodičia z iných klubov odchádzali veľmi spokojní 
ba až nadšení, čo je pre nás tá najlepšia vizitka. A 
hlavne spokojnosť detí  bola pre nás tou najväčšou 
odmenou. Ďakujem tiež 
sponzorom, ktorí sa po-
dieľali na tomto turnaji. 
Patrí im veľká vďaka, prá-
ve oni spríjemnili deťom 
turnaj vecnými cenami,“ 
dodal evidentne spokojný 
organizátor. 

V Klikmoviciach potešili 
súrodenci Kadlecovci

Deň pred Oblastnými maj-
strovstvami Slovenska v 
Púchove cestovala výpra-
va BKR Púchov na otvore-
ný medzinárodný turnaj 
v dvojhrách do českých 

Najbližší program 
10. kolo nadstavbovej časti I. ligy starších žiakov: 
MŠK Púchov – HC Slovan Bratislava, v stredu 23. 3. 
od 13:30 (9. ročník) a od 16:00 (8. ročník) 

10. kolo nadstavbovej časti I. ligy mladších 
žiakov: 
HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov, v stredu 23. 3. od 
12:30 (7. ročník) a od 15:00 (6. ročník)
-tsch-

Klimkovíc. Farby Púchovského tímu tu reprezentova-
lo súrodenecké duo Kadlecovcov, menovite Sebasti-
án so sestrou Olíviou: „Sebastián podáva v posled-
nej dobe veľmi dobré výkony a je doslova hladný po 
bedmintone. To sa ukázalo aj v Klimkoviciach, kde 
dokázal uspieť v ťažkej konkurencii českých hráčov 
a vybojovať tretie miesto v kategórii U13. Veľmi 
príjemným prekvapením bol výkon Sebastiánovej 
sestry Olívie, ktorá sa umiestnila na peknom štvr-
tom mieste. Dôležitejšie ako umiestnenie však je 
jej zlepšená forma a veľmi dobrý prejav na ihrisku.“

YONEX JUNIOR CUP 2016 – Nemecko – Berlín  - 
25. – 27.  3. 2016

Zostava BKR Púchov : 
U9 – Klačanská Lívia a Žiačiková Emma
U11 – Michalková Nina, Jágriková Nikola, Skor-
kovská Lea, Klačanská Ella
U13 – Kováčová Rebeka
U15 – Comová Romana
U17 – Luhová Romana

Miloslav Čuntala, Tomáš Lefko

B. Deneš (č. 22) strelil v Nitre dva góly.

Deti z BKR Púchov.
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Volejbal: Starší žiaci bližšie k postupu na MSR
11. kolo I. ligy starších žiakov: 
Púchov - Myjava  3:0 (6,17,10)
Základná zostava: Kováčik, Šomko, 
Cíbik, Martinák, Hromada, Pišoja O. 
striedali: Turčáni, Babčan
Do zápasu sme nastúpili v momentál-
ne najsilnejšej zostave, v ktorej však 
chýbal zranený Alex Pusztay. Chlapci 
sa po vyše mesačnej prestávke svojej 
úlohy zhostili dobre a prvý set vyhrali s 
prehľadom 25:6. Do druhého setu na-
stúpili aj hráči z lavičky, ktorí vyhrali bez 
väčších problémov 25:17.  V treťom 
sete v tej istej zostave, aj za pomoci 
výborného podania, súpera zatlačili a 
vyhrali presvedčivo 25:10 a celý zápas 
3:0.
 
Púchov - Myjava  3:0 (13,11,17)
Základná zostava: Turčáni, Gabko, 
Hromada, Šomko, Pišoja P., Pišoja O. 
striedali: Martinák, Cíbik, Zdražil
V druhom zápase na ihrisko nastúpi-
li väčšinou ešte vekovo mladší žiaci, 

avšak na celkovom priebehu zápasu 
to nebolo veľmi poznať. Opäť nás 
podržal servis a prvý set sme vyhrali 
25:13. V druhom sete to bolo ešte lep-
šie, a chlapcom sa podarilo dosiahnuť 
výsledok 25:11. Tretí set sa niesol už v 
pomerne uvoľnenom tempe - 25:17.
Získané body v tomto dvojzápase sú 
veľmi cenné, keďže bojujeme o postup 
na MSR starších žiakov, máme však  pred 
sebou ešte tri dvojzápasy, ktoré rozhod-
nú o postupujúcich.  Pozitívne je,  že 
dostali šancu aj mladší hráči, ktorí ma- 
jú vďaka výborným výkonom v súťaži 
ml. žiakov, už postup na majstrovstvá 
Slovenska zabezpečený.
 
Najbližšie sa naše družstvo zúčastní 
medzinárodného turnaja starších žia-
kov v Novom Meste nad Váhom, ktorý 
berieme ako prípravu na ďalší dvojzá-
pas práve proti NMnV, s ktorým hráme 
2. 4. - hneď po Veľkej noci.
        PaedDr. Štefko Ivan, VŠK Púchov

Volejbal: Ženy zakončili sezónu víťazne
Púchovské volejbalistky zavŕšili se-
zónu dvomi jasnými víťazstvami v 
Trenčíne a v I. lige žien skupiny stred 
obsadili konečnú druhú priečku. Ju-
niorky bojovali v Nitre, proti favori-
tovi nezískali napriek snahe ani set.
 
18. kolo I. ligy žien: 
MKSO Trenčín – 1. VK Púchov 0:3 
(-15, -18, -21) a 0:3 (-18, -22, -9)
Zostava: Kováčiková, P. Gašpárková, 
Tarkovská, Crkoňová, M. Gašpárková, 
Kuchtová, striedali Martináková, Miká-
čová

Púchovčanky si v poslednom kole 
sezóny hladko poradili s Trenčínom 
a odviezli si domov dve trojsetové 
víťazstvá. Trenčianky, ktoré sú v lige 
posledné, síce miestami kládli odpor, 
púchovské volejbalistky však podali 
sústredený výkon a nestratili ani set. 
„Prvý zápas prebiehal hladko a ne-
mali sme prakticky žiaden problém. 
Vychádzal nám servis, útok aj pri-

hrávka. Súperky naopak nemali v 
podstate žiaden útok, takže sme bez 
problémov prijímali lopty a útočili. 
V druhom zápase sa Trenčín dostal 
po našich chybách do vedenia. Na-
šťastie sme sa spamätali, otočili to 
a posledný set si už vyslovene užili,“ 
zhodnotila stretnutie hráčka Púchova 
Martina Gašpárková. V konečnej tabuľ-
ke obsadil 1. VK Púchov druhú priečku 
so ziskom 64 bodov. 

15. kolo I. ligy junioriek: 
COP Volley Nitra – 1. VK Púchov 3:0 
(8, 19, 17) a 3:0 (13, 14, 14)

Juniorky na pôde druhého tímu súťaže 
statočne vzdorovali a najmä v prvom 
stretnutí odohrali dva pomerne vy-
rovnané sety. Napokon však zavážila 
kvalita Nitry, ktorá dvakrát zvíťazila 3:0. 
Púchovčanky sú v tabuľke naďalej na 
poslednej 10. priečke so ziskom šies-
tich bodov.     
          -tsch-, -msu-

Volejbalisti z Gorazdovej 
na Majstrovstvá Slovenska
Dňa 14. marca sa vo volejbalovej športovej hale v Púchove konalo krajské kolo vo 
volejbale žiakov základných škôl.      

Naši chlapci zo Základnej školy na Gorazdovej ulici sa stretli s rovesníkmi z Trenčí-
na a Prievidze. Hneď v prvom zápase si zmerali sily s Trenčínom, ktorý poznáme z 
klubovej súťaže. Napriek absencii hráča zo základu sa nám podarilo, hlavne vďaka 
výbornému podaniu, zvíťaziť 2:0.    
Prievidza bola pre nás neznámou. Pokiaľ sme sa chceli vyhnúť čakaniu na výsle-
dok zápasu Trenčín – Prievidza, bolo potrebné vyhrať. Po výbornom výkone sme 
vyhrali prvý set, ale druhý set bol po zlepšenom výkone súpera natoľko drama-
tický, že sme sa obávali o jeho výsledok. Set však chlapci vyhrali 25:23 a tým ešte 
pred výsledkom posledného zápasu rozhodli o svojom postupe na Majstrovstvá 
Slovenska, ktoré sa budú konať v rámci Kalokagatie (Olympiáda detí a mládeže s 
medzinárodnou účasťou) v júni v Trnave.  
Družstvo tvorili hráči: Stanislav Cíbik, Radovan Gabko, Alex Gabriš, Matúš Haviar, 
Richard Kvasnica, Jakub Martinák, Alexej Maslák, Mário Mazák, Patrik Pišoja, Marek 
Pivko, Alex Pusztay, Matej Turčáni.                    Ivan Štefko

VÝPREDAJ   
SEDACÍCH SÚPRAV

Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok 9.00 – 17.00 hod.

sobota 9.00 – 11.30 hod.

Hollého 1925/18, 020 01 Púchov 
www.nabytoknika.sk

183x280 cm, rozkladacia 
s úložným priestorom 
CENA 699,- €

267x232 cm, rozkladacia
CENA 899,- €

Tel. 042 4384 317, 0948 955 192, puchov@nabytoknika.sk

202x266 cm, rozkladacia 
s úložným priestorom  
CENA 799,- €

250x200 cm, rozkladacia 
s úložným priestorom 
CENA 699,- €



PREDAJ BYTY – NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izbový byt v Streženiciach na kopci + ga-
ráž a záhradka. Tel. 0907 739 896. I-059

Predám tehlový 2-izbový byt na Štefánikovej ulici, 
72 m², čiastočná rekonštrukcia, 56 500 €. Tel. 0948 
001 811. I-066

Predám 1-izbový byt na Obrancov mieru, 36 m², či-
astočná rekonštrukcia, 40 500 €. Tel. 0948 001 811. 
I-067

Predám pekný slnečný pozemok v Dohňanoch, 
1550 m², cena dohodou. Tel. 0910 329 446. I-068

PREDAJ RÔZNE
PREDÁM NOVÉ LIAHNE, odchovne, pasce, šklbačky, 
klietky pre prepelice, kŕmitká, napájačky a iné, viac 
na www.123nakup.eu Tel. 0907 181 800. I-041

Predám 60-basovú harmoniku Rigoletto, cena 80 €. 
Tel. 0915 545 623. I-056

Predám domáce konzumné zemiaky po 0,48 €/kg 
(25 kg balenie po 12 €) a sadbové zemiaky neskoré 
po 0,55 €/kg. Tel. 0904 474 899. I-064

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
Kúpim 3-izbový byt v Púchove. Tel. 0904 832 393. I-048

Kúpim záhradu. Tel. 0902 213 262. I-062

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
Dám do prenájmu kompletne zariadený 2-izbový 
byt na Moravskej ulici (nad Regnumom) na 2. po-
schodí s internetom a satelitom. Voľný ihneď. Nájom 
+ energie. Dohoda. Tel. 0903 422 011. I-052 

Dám do prenájmu  kancelársky priestor 24 m² na 
tržnici, 130 € + energie. Tel. 0940 383 153. I-060

Prenajmem 2-izbový kompletne zariadený byt v Pú-
chove. Tel. 0903 802 627. I-061

SLUŽBY
POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2016. RENOVÁCIA mo-
dernou nemeckou technológiou vám ponúka čisté 
a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré dve-
re, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Toto 
všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 
113. I-003  

Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0948 799 649. I-039

Stavebné práce, výstavba rodinných domov, re-
konštrukcie bytov, domov, bytových jadier, kúpeľní, 
nebyt. priestorov, panelákových schodíšť. Maľby, 
stierky, nátery, omietky, zateplenie fasád, zámkové 
dlažby. Tel. 0911 689 723. I-053

Tesárske, pokrývačské práce, krovy, altánky, prístreš-
ky. Tel. 0918 427 134. I-054

ZAMESTNANIE
Reštaurácia Happy Burger prijme kuchára(-ku) na 
TPP. Nástup možný ihneď. Tel. 0908 245 166. I-055
Ponúkam sezónne lesné práce a brigády v okolí. Tel. 
0903 948 047. I-057

Ponúkam sezónne lesné práce a brigády v okolí. Tel. 
0903 948 047. I-057

Prijmem pomocníčku na tržnicu v Púchove. Tel. 
0904 474 899. I-063

SPOMIENK A

Dňa 22. 3. 2016 si pripomína-
me 6. výročie úmrtia 
nášho manžela, otca, dedka
Miroslava Sapáka z Púchova. 

S láskou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

radu, môže sa nahlásiť na čísle tel. 0949 103 709 u 
Jána Petra, Obrancov mieru 1152/5, Púchov. Na po-
radenstvo treba priniesť potrebné doklady, ktoré 
máte k problému. 

ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že 7. 5. 
2016 poriada autobusový zájazd na termálne kúpa-
lisko Dunajská Streda. Odchod autobusu bude z 
parkoviska za starým DK o 6.00 hodine. Poplatok 
na osobu je 12 eur. Vstupné si hradí každý sám. Dr-
žitelia ZŤP preukazu si tento vezmú so sebou. Záu-
jemcovia sa môžu hlásiť do 27. 4. 2016 u Jána Petra, 
Obrancov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709.

Podnik technických služieb mesta s. r. o., ponúka k 
odberu drevnú štiepku a stabilizovaný kompost. V 
prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte:
Ing. L. Halas, 0905 770 140, halas.ptsmpu@slovanet.
sk
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Kvetinárstvo - živé, umelé kytice

Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

0903 424 242       0905 775 712
47 10 260 

0903 42 42 42
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Útulok OZ Hafkáči 
Považská Bystrica 

ponúka na adopciu rôzne plemená psíkov. 
Taktiež hľadáme majiteľov stratených psíkov  

z Považskej Bystrice, Púchova a okolia.  

Kontakt: 
0911 290 983 alebo facebook.com/hafkaci 

HAFKÁČI – OZ na pomoc opusteným  
a týraným psíkom.

POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY 

NEMOCNICA ZDRAVIE, PúCHOV 

RýcHLA ZDRAVOTNÁ POHOTOVOSť 155
POHOTOVOSť PRE DOSPELýcH  

po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite 
4605 319

DETSKÁ POHOTOVOSť  
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00 

4605 200
Spojovateľka 4605 111, 4605 120

ZUBNÁ POHOTOVOSť 
25. 3. MUDr. Hanták, NsP Zdravie  

26. 3. MUDr. Krásna, Štefánikova 828
27. 3. MUDr. cíger, NsP Zdravie 

28. 3. MUDr. Rábik, BIO-FIT, Halalovka 63, TN

POĎAKOVANIE
Ďakujeme vedeniu Podniku technických služieb 
mesta, s. r. o., p. prokuristovi Ing. Milošovi Svobo-
dovi a všetkým zamestnancom, p. primátorovi 
Mgr. Rasťovi Henekovi, pracovníkom Msú za milé 
a úprimné želanie.
S úctou Eva a Peter Beriacoví

SPOMIENK A

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Čas veľmi rýchlo plynie, no spomienka na Teba 
z našich sŕdc nikdy nevymizne.
Dňa 22. 3. 2016 uplynú 3 roky, 
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama a 
babka
Antónia Valášková, 
rod. Mušáková z Púchova. 

S láskou a úctou spomína  
manžel, syn Eduard, dcéry Ľubica a Tatiana 
s rodinami.

SPOMIENK A

Len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať,
vrúcnou modlitbou za Teba sa modlievať.
Chýbaš nám všetkým každý deň,
zostala nám spomienka 
na Teba len.
Dňa 14. 3. 2016 bolo 5 rokov, 
čo od nás navždy odišiel drahý 
manžel, otec, starý otec a pra-
starý otec
Jožko Švach 
a zároveň sme si 20. 3. 2016 
pripomenuli jeho nedožité 68. narodeniny.

S úctou spomínajú manželka Majka, synovia 
Jaroslav, Miroslav, Peťo, nevesty, vnúčatá 
a pravnúčatá.
Spi sladko večným spánkom.

Volejbal: Ženy zakončili sezónu víťazne Prijmeme pracovníka(-čku) do predajne v Púchove. 
Tel. 0907 029 227. I-065

ZO SZZP v Púchove oznamuje svojim členom, že 
sa bude konať týždenný regeneračný pobyt v Tur-
čianskych Tepliciach v termíne od 10. do 17. 7. 2016. 
Ubytovanie v hoteli Vyšehrad. Program: kúpalisko, 
masáže, opekačka, každý večer živá hudba. Dopra-
va tam aj späť. Plná penzia. Poplatok na osobu je 
160,- eur. Prihlásiť sa môžete u Jána Petra, Obrancov 
mieru 1152/5, Púchov. Tel. 0948 103 709.

ZO SZZP Púchov oznamuje, že poradenský deň 
bude 30. 3. 2016, to je streda, od 10.00 hod. v kan-
celárii ZO (bývalý kataster). Kto potrebuje právnu 
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