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V piatok 1. apríla 2016 bola v púchovskej Nemocnici s poliklinikou (NsP) Zdravie slávnostne otvo-
rená ambulancia špecializovanej zubno – lekárskej služby prvej pomoci. Pacienti s boľavými zubmi 
už nemusia počas víkendov a sviatkov hľadať a cestovať za jednotlivými stomatológmi a ich ambu-
lanciami po okrese a kraji.

Komfort pre pacientov 
i lekárov
Situáciu to uľahčí i zubným lekárom, pretože 
pod pohotovostnú ambulanciu v Zdraví patrí 
spádová oblasť, ktorá zahŕňa hneď tri okresy: 
Púchov, Považská Bystrica a Ilava. Znamená to, 
že lekári už neslúžia tak často, ako keď zabez-
pečovali pohotovostnú starostlivosť o zuby len 
v Púchove. „Zvyšuje sa dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti, keďže napríklad obyvatelia Po-
važskej Bystrice museli chodiť na ošetrenie 
až do Trenčína, no do Púchova to majú oveľa 
bližšie,“ povedal o prístupnosti služieb sto-
matológ a konateľ spoločnosti 3X-Dent, s. r. o. 
MUDr. Michal krump, ktorá prevádzkuje zubnú 
pohotovosť v Púchove. Pri vstupe do ambulan-
cie na 4. poschodí Zdravia vítala hostí ľudová 
hudba. Na prvoaprílovú otázku, či bude hudba 
štandardnou súčasťou vybavenia ambulancie, 
odpovedal MUDr. krump so smiechom: „Bo-
hužiaľ nie, máme ju tu len dnes pri slávnost-
nom otvorení.“

Zubná pohotovosť v Zdraví hneď 
pre tri okresy
Otvorenia zubárskej lekárskej služby prvej po-
moci v Púchove sa zúčastnil i predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
 Podľa jeho slov je Púchov už tretím centrál-
nym poskytovateľom zubnej pohotovosti v 
Trenčianskom kraji, podobne ako sú pohoto-
vostné ambulancie v Prievidzi a Trenčíne. „Do 
dnešného dňa to bolo tak, že ak mal naprí-
klad pacient z Papradna problém s bolesťou 
zubov počas víkendov alebo sviatkov, musel 
si vyhľadať ktorý zubár kde slúži a mohlo 
sa stať, že musel cestovať viac ako 50 km do 
Trenčína. Výhodou je i to, že župa dala pre-
vádzkovateľovi do rozhodnutia o činnosti 
tejto zubnej pohotovosti možnosť mať otvo-
renú ambulanciu až do 14.00 hodiny, pričom 
väčšina takýchto pohotovostí je otvorené do 
13.00,“ povedal Baška. Veľmi pozitívne hodnotí 
otvorenie zubnej pohotovosti i primátor Pú-
chova Rastislav Henek: „Som veľmi rád a teším 
sa spolu s Púchovčanmi, že všetky tri pohoto-
vosti – detská, dospelá i zubná, sú pod jednou 
strechou.“ 
Na záver pripomíname, že ak vás cez víkend a 
sviatky zaskočí akútna bolesť zubov, za ošetre-
ním si treba zájsť na 4. poschodie NsP Zdravie v 
Púchove, vždy v čase od 8.00 do 14.00 hodiny.  
                                                 -r-

Prvoaprílový žart? Nie! 
Všetky tri pohotovosti (detská, pre dospelých i zubná) 
pod jednou strechou v púchovskom Zdraví

Interiér ambu-
lancie zubnej 
pohotovosti v 
NsP Zdravie. 
Počas víkendov 
a sviatkov bude 
otvorená od 
8.00 do 14.00 
hodiny na štvr-
tom poschodí 
nemocnice.

Ambulanciu 
slávnostne 
prestrihnutím 
pásky otvoril 
púchovský pri-
mátor R. Henek 
spolu s trenčian-
skym županom 
J. Baškom, 
viceprimátorom 
R. Hvizdákom 
a starostom 
Dohnian  M. 
Panáčkom.
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Púchov uspel 
v projektoch - Zásobovanie teplom sídliska JUH 

Tornaľa 
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
mesta Trenčín – projekcia 

- Rekonštrukcia verejného osvet-
lenia obce Trenčianske Stankovce 
– projekcia 

- Analýza vhodnosti 
použitia metódy EPC pri 
komplexnej rekonštrukcii 
energetického hospo-
dárstva NsP Nové Zámky

Ing. Andrejčík je 
držiteľom:
- osvedčenia SkSI – Autori-
zovaný stavebný inžinier so 
špecializáciou I4 – líniové 
vedenia a špecializáciou 
A2 – energetické vybavenie 
stavieb – vykurovacie a 
klimatizačné zariadenia 

- osvedčenia MH SR – 
O odbornej spôsobilosti v 
tepelnej energetike 

- osvedčenia MH SR – O 
odbornej spôsobilosti v 

elektroenergetike  

- osvedčenia SkSI – Energetický 
audítor 

I. ANDREJČÍK:  „Verím, že na zá-
klade svojich teoretických znalostí 
a praktických skúseností budem 
pozitívnym prínosom pre riade-
nie spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s. r. o. a garanciou zvýše-
nia efektívnosti výroby a distribúcie 
tepla v sústave CZT mesta Púchov.“  
   -red-

Púchovská radnica dostala od 
Ministerstva školstva SR takmer  
72 000 € na rekonštrukciu telo-
cviční dvoch základných škôl.

Na základe výsledkov výbero-
vého konania nastúpil 1. apríla 
2016 do funkcie riaditeľa Mest-
ského bytového podniku, s. r. o. 
Ing. Ivan ANDREJČÍK.

Z jeho životopisu vyberáme:
- po ukončení stredoškolského štúdia 
na Gymnáziu v Púchove, absolvoval 
štúdium na VŠDS v Žiline a 
neskôr absolvoval postgradu-
álne štúdium na SVŠT v Brati-
slave so zameraním na prie-
myselnú energetiku

- v rokoch 1981 až 1991 praco-
val v š.  p. PIO TEXING Trenčín 
na stredisku  so zameraním na 
inžinierske činnosti v oblasti 
energetiky a pracovného pro-
stredia 

- po roku 1991 bol spoluzakla-
dateľom spoločnosti TEXING-
-ENERING, a. s. Trenčín, ktorá 
svoju činnosť orientovala na 
poskytovanie projektových a 
inžinierskych služieb so zame-
raním na výstavbu a moder-
nizáciu energetických zdrojov 
a zariadení v priemyselnej a 
komunálnej sfére  
 
- v roku 1998 založil vlastnú spoločnosť 
MER-TEX Trenčín, s. r. o., ktorá projek-
tovú a inžiniersku činnosť rozšírila o 
realizáciu vypracovaných projektov,  
t. j. projekty boli zmluvnému partnero-
vi dodávané  „na kľúč“

- od r. 2014 až doteraz pracoval na 
pozícii analytik – senior v spoločnosti 
e-Dome, a. s., ktorá sa špecializuje na kom-
plexné riešenia pre energetickú a prevá-
dzkovú efektívnosť budov, polyfunkč-
ných objektov a hospodárskych areálov 
s garantovaným výsledkom úspor 

Z množstva realizovaných pro-
jektov uvádzame:
- Ing. Andrejčík, ako konateľ spo-
ločnosti je autorom a generálnym 
projektantom realizovaného projektu 
centrálneho zásobovania teplom 
mesta Púchov 

- kompletná rekonštrukcia horúco-
vodných a teplovodných rozvodov v 
meste Banská Bystrica v rozsahu cca 
45 km

- Rekonštrukcia celkom 23 zdrojov 
tepla v meste Banská Bystrica 

- kompletná rekonštrukcia tepelného 
hospodárstva v využitím OZE areálu 
Letecké opravovne Trenčín 

- Výstavba zdroja tepla pre Letecké 
opravovne Banská Bystrica

Nový riaditeľ spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK 

Mesto Púchov tento rok vypracova-
lo projekt na rekonštrukciu cvičeb-
ného priestoru a na vybavenie telo-
cviční športovým náradím. „Žiadosť 
sa podávala pre tri základné školy, 
a to pre ZŠ Gorazdova, ZŠ Komen-
ského a ZŠ s MŠ Slovanská. ZŠ Mlá-
dežnícka nespĺňala podmienky 
výzvy, keďže bola financovaná jej 
rekonštrukcia z fondov v minulom 
období,“ povedala referentka gran-
tových projektov a administratív-
nych prác Ing. Jana Vondrová. Žia-
dosť bola podaná začiatkom marca. 
Základná škola Gorazdova získala 
z fondu spolu 41 500 € a mesto sa 
v projekte zaručilo spolufinancova-
ním v sume 13 250 €. Pre ZŠ komen-
ského získala radnica z MŠ SR spolu 
30 300 € a sama chce poskytnúť 9 
230 €. ZŠ s MŠ Slovanská dotáciu z 
fondu nezískala.
Dve telocvične v meste čakajú nové 
palubovky. Rekonštrukcia zahŕňa  
demontáž jestvujúcich konštrukcií 
a úpravu povrchov, teda vytmelenie 
podkladu, prasklín a špár. Potom 
bude potrebné uloženie sklotex-
tilnej mriežky, izolácie proti zemnej 
vlhkosti, montáž a dodávka podla-
hových roštov s položením vankú- 
šov, montáž a dodávka drevenej 
palubovky pre športový povrch a 
namaľovanie čiar pre rôzne druhy 
športov. 
Aké náradie školy získajú konkre-
tizovala Ing. Vondrová:  „Vybave-
nie telocviční bolo spracované na 
základe požiadaviek škôl a zahŕ-
ňa napríklad lavičky, karimatky, 
švédske debny, žinenky, lopty, švi-
hadlá, kladinu, hrazdu, florbalo-
vé hokejky a bránky, volejbalovú 
konštrukciu, sieť a pod., no pre ka-
ždú školu sú iné.“
Pred samotnou rekonštrukciou a 
nákupom náradia musí mesto Pú-
chov podľa zákona vypísať výbero-
vé konanie. Následne budú zrejmé 
reálne náklady. Dobu realizácie 
mesto predpokladá do 6 mesiacov 
odo dňa účinnosti zmluvy o poskyt-
nutí finančných prostriedkov. Úplne 
ideálny by bol čas letných prázdnin. 
Žiaci by tak mohli začať školský rok 
s novou palubovkou a športovým 
náradím.       -red-
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Nové byty a obchody 
v tesnom susedstve kostola

Štandardné i nadštandardné byty
Podľa informácií z architektonického ateliéru z 
Považskej Bystrice, ktoré predložilo na komisiu 
štúdiu investičného zámeru, tu plánuje inves-
tor rekonštruovať spomínanú budovu. Pôvod-
ný obchodný dom by mal prejsť transformáci-
ou na polyfunkčný objekt. Na prízemí by mali 
byť umiestnené obchodné prevádzky, druhé 
nadzemné podlažie bude zrekonštruované ako 
kancelársky priestor. Novinkou budú na treťom 
nadzemnom podlaží štandardné dvoj až trojiz-
bové byty s vlastnými skladovými priestormi 
a balkónmi. k budove sa podľa predloženého 
návrhu plánuje pristavať aj štvrté nadzemné 
podlažie, kde sa vybudujú nadštandardné byty 
s plochou až 140 m² a veľkou terasou. 

Súčasťou programu zasadania Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania 30. marca 2016 
bola i žiadosť o stanovisko k architektonickej štúdii nadstavby OD Reality na Námestí slobody. Väčšina Púchovča-
nov pozná túto budovu ako „domáce potreby“.

Komisii prekážala farebnosť
Architektonický ateliér navrhuje riešiť obvo-
dový plášť budovy prostredníctvom tepel-
noizolačných panelov s povrchovou úpravou 
oranžového plechu. Tvar má podľa štúdie re-
flektovať blízkosť stavby kostola. V diskusii 
členov komisie odznela požiadavka na zmenu 
farebnosti budovy. „Farebnosť je dosť ťažká a 
je potrebné, aby kostol vynikol a tento objekt 
nebol takou dominantou na Námestí slobo-
dy,“ zaznelo z úst architektky mesta Daniely 
Šicovej. Súčasťou návrhu je spolu 11 bytov a 13 
nových parkovacích miest, ktoré sú umiestne-
né z pohľadu Námestia za budovou. Členovia 
komisie si miesto projektu obzrú v teréne na 
výjazdovom zasadaní ešte v apríli.           -pam-

Vizualizácia polyfunkčného 
objektu pri katolíckom kostole na 
Námestí slobody (Arkon Ateliér).

Výzva predsedom spoločenstiev a pred-
sedom vlastníkov bytov vo volebnom 
obvode č. 4 Centrum Púchov.

Poslanec Mestského zastupiteľstva 
Púchov za volebný obvod č. 4 Roman 
Hvizdák  zakladá výbor mestskej časti 
pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018  
a zároveň Vás  oslovujem s ponukou 
spolupráce a Vašej účasti na práci výboru 
ako jeho člen (prípadne Vami navrhnutý 
zástupca obytného domu), aby sme ta-
kýmto spôsobom mohli sprostredkovávať 
požiadavky občanov a spätne informovať o 
ich riešení. 

Budem veľmi rád, ak prijmete moju po-
nuku, lebo len spoločnými silami môžeme 
riešiť problémy, ktoré nás trápia. 

Vaše rozhodnutie, prosím oznámiť v ter-
míne do 8. 4. 2016 e-mailovou poštou na 
adresu: romanhvizdak@gmail.com alebo 
klasickou poštou na adresu: 
Roman Hvizdák, Námestie slobody 
1405/22, 020 01 Púchov. 

V oznámení prosím uviesť Vašu e-mailovú 
adresu a číslo telefónu. Ak sa v termíne ne-
ozvete, budem považovať Vaše rozhodnutie 
za odpoveď, že vo výbore nechcete pracovať. 

Teším sa na spoluprácu s Vami. 
Roman Hvizdák, poslanec MsZ Púchov

Mestský úrad, recepcia 
NsP Zdravie, recepcia
Domov dôchodcov pri Zdraví
Domov dôchodcov Chmelinec
Domov dôchodcov Mikona
Pekáreň kopek, Nám. slobody
Pekáreň kopek, divadlo
COOP Jednota, obchod „C„
CBA, obchod pri Makyte
CBA, obchod ul. Novonosická
CBA, obchod „Plecháč“
CBA, obchod Sedlište
Športcentrum, Nábrežie slobody

Horné kočkovce, obchod p. Rosin.
Horné kočkovce, obchod GM2
H. kočkovce, potraviny Faktor pri slob.
Dol. kočkovce pekáreň kopek,
Dol. kočkovce, obchod COOP Jednota
Beluša, obchod COOP Jednota
Streženice, obchod COOP Jednota
Streženice, potraviny p. Fajnerová
L. Rovne, potraviny, Súhradka
L. Rovne, predajňa Ledrov 
Dohňany, Obecný úrad
Záriečie, Potraviny Mix
Lúky, obchod p. Duníková

MOŽNOSŤ ODBERU PÚCHOVSKÝCH NOVÍN
Okrem poštových schránok domácností nájdete pravidelne Púchov-
ské noviny na týchto verejne dostupných distribučných miestach:  



spravodajstvo  I  inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY6

3 otázky pre poslanca Ing. Lukáša Ranika
Na čo slúži hypotéka?
Hypotéka je najlacnejší spôsob získania finančných 
prostriedkov. Hypotéka sa delí na dva základné dru-
hy. Jedným je hypotéka (zo zákona) a druhým je spo-
trebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou.
So správnym výberom vám najlepšie poradí nezá-
vislý hypotekárny špecialista osobne v našom Hy-
potekárnom centre alebo na tel. čísle 0911 207 865.

Aká je minimálna výška hypotekárneho úveru?
Minimálna výška je 3300 €. Maximálna výška je ob-
medzená schopnosťou žiadateľa splatiť úver a môže 
sa pohybovať v limite 70 – 100 % hodnoty nehnu-
teľnosti, ktorou bude úver zabezpečený, stanovenej 
bankou. 

Aká je doba splatnosti hypotekárneho úveru?
Doba splatnosti nesmie byť kratšia ako 4 roky. Na-
jdlhšia možná doba splatnosti je 30 rokov a je limito-
vaná vekom žiadateľa.

Aký je rozdiel medzi poskytnutím úveru cez vaše 
Hypotekárne centrum a v banke?
Všetky podmienky sú rovnaké, u nás naviac získate 
bezplatný servis, odborné poradenstvo a nezávislý 
pohľad na ponuky jednotlivých bánk. U nás máte na 
výber, nie ste obmedzený jednou ponukou.

Aký byt je možné kúpiť na hypotekárny úver? 
Musí byť v osobnom vlastníctve?
Podmienkou banky je, aby kupovaný byt bol v osob-
nom vlastníctve a samozrejme na území SR. Všetko 
ostatné, veľkosť bytu, poloha a dispozícia, závisí len 
na rozhodnutí klienta. Na kúpu družstevného alebo 
obecného bytu nie je možné hypoúver použiť.

Je možné splatiť hypoúver predčasne?
kedykoľvek počas splácania HÚ môže klient požia-
dať banku o predčasné splatenie úveru alebo jeho 
čiastočné splatenie. Vždy je však potrebné o to po-
žiadať písomne s uvedením presného termínu. Od 
21. marca 2016 je štátom regulovaný poplatok 
za predčasné splatenie úveru vo výške max. 1%.

Môžem zabezpečiť hypoúver nehnuteľnosťou, 
ktorú kupujem alebo ktorú staviam?
Áno. V prípade zabezpečenia úveru rozostavanou 
nehnuteľnosťou (rozostavanou stavbou), sa zohľad-
ňuje tzv. budúca hodnota nehnuteľnosti, t. j. hodno-
ta, ktorú bude mať nehnuteľnosť po jej dokončení. 

Aké podmienky musím splniť pre získanie hypo-
téky?
Musíte preukázať dostatočné príjmy pre splácanie 
požadovaného úveru. Musíte ponúknuť vhodné 
zabezpečenie nehnuteľnosťou v dostatočnej hod-
note a predložiť príslušné podklady vyplývajúce z 
konkrétneho účelu úveru. Musíte byť plnoletým ob-
čanom s trvalým pobytom v SR.

Spolu docielime vašu maximálnu spokojnosť 
a zabezpečíme, aby ste za úver platili len toľko, 
koľko je nevyhnutné.

Na ďalšie otázky nájdete odpovede v našom 
Hypotekárnom centre na Dvoroch (vedľa hotela 
Alexandra) alebo na tel. 0911 207 865.

www.hypopuchov.sk 
info@hypopuchov.sk

Všetky banky na jednom mieste: 
Hypotekárne centrum Púchov

Z minuloročného hospodárskeho prebytku 
mesta sa podarilo zrealizovať niektoré investič-
né akcie aj na sídlisku Sedlište a Zábrehu. Čo 
sa už konkrétne podarilo zrealizovať a čo sa 
plánuje, nám odpovedal najmladší poslanec 
mestského zastupiteľstva za tento volebný ob-
vod Ing. Lukáš Ranik. „Najväčšiu radosť mám z 
rekonštrukcie detského ihriska pri ZŠ Mládež-
nícka. Pribudli nové hracie komponenty ako 
detský kolotoč či nové húpačky. Na starších 
hracích komponentoch sme dobudovali novú 
umelú dopadovú plochu. Toto všetko sa stihlo 
zrealizovať ešte minulý rok a som veľmi rád, 
že sa to deťom a mamičkám zapáčilo. V tých-
to úpravách, samozrejme, budeme pokračo-
vať. Už teraz na jar pribudnú nové lavičky či 
odpadkové koše, aby sme ešte viac zväčšili 
ľudom komfort,“ hovorí poslanec Lukáš Ranik. 

Všimli sme si, že pri ihrisku sa momentálne bu-
duje aj nový chodník je to taktiež súčasť rekon-
štrukcie? „Áno, buduje sa nová časť chodníka 
pri ihrisku. Ide o miesto kde si ľudia prirod-
zene rokmi vytvorili skratku a chodili, dá sa 
povedať, po blate. Som rád, že sa v rozpočte 
podarilo nájsť financie a mohli sme ľudom aj 
takto zlepšiť infraštruktúru na Sedlišti. Po-
dobný chodník „rastie“ aj pri Chmelinci 1416. 
Čo sa týka chodníkov, nemôžem zabudnúť aj 
na Zábreh, kde sa nám po dvadsiatich rokoch 
podarilo vybudovať kompletne nový asfalto-
vý povrch celého chodníka na Zábrehu,“ po-
kračuje Lukáš Ranik.

Dosť diskutovanou témou medzi občanmi je 
aj „čierna diera“ na Dvoroch pred Rubikonom, 
viete nám k tejto téme povedať niečo viac? 
„Správne ste to pomenovali, je to skutočne 
posledná čierna diera v meste... Nechápem 
ako bývalé vedenie mesta mohlo nechať tento 
úsek v tak dezolátnom stave, aj napriek tomu, 
že to bola súkromná investícia a súčasne po-
pri nej na mestskom pozemku nedošlo po 
dostavbe Rubikonu k revitalizácii tohto pries-
toru. Je to pre mňa určite jedna z mojich top 
priorít pre volebné obdobie 2014 - 2018. Ten-
to priestor je prestupom medzi sídliskom Sed-
lište a Dvory, preto by mal aj patrične vyzerať. 
Minulý rok sme schválili finančné prostriedky 
na vytvorenie projektovej dokumentácie toh-
to priestoru. Tá už je hotová. Nedávno sme ju 
prerokovali na výbore miestnej časti Sedlište 
- Dvory. Musím povedať, že sa skutočne po-
darila. Bude to začiatok budovania novej pe-
šej zóny smerom na Sedlište. Spravím všetko 
preto, aby sme prešli od papierov k reálnemu 
budovaniu, aby bol tento úsek postavený naj-
neskôr do konca roka 2017,“ hovorí najmladší 
púchovský poslanec Lukáš Ranik.                   -sf-

v  DOME KULTÚRY možnosť 
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Medzi najsilnejšími Slovákmi sa predstaví i Púchovčan

Preverí ich aj 600-kilogramová pneumatika 
V sobotu 30. apríla budú po 14.00 hod. pod 
záštitou primátora mesta Púchov a predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja bojovať 
na pešej zóne najsilnejší muži. „Ide o vrcholové 
podujatie svojho druhu v našej krajine. Sú to 
vlastne majstrovstvá Slovenska, ktoré sa pr-
výkrát predstavia vo vašom meste,“ povedal 
nám na úvod generálny manažér Slovenskej 
asociácie silných mužov (SASIM) Pavol Guga. 
Siláci sa predvedú v niekoľkých disciplínach 
medzi, ktorými nesmú chýbať napr. mŕtvy ťah 
s nápravou osobného vozidla, prehadzovanie 
600-kilogramovej pneumatiky na čas, nosenie 
150-kilogramových kufrov na čas a mnohé ďal-
šie. O jednej z disciplín nám viac povedal or-
ganizátor Guga: „Na šikmých plošinách budú 
odbrzdené autá, ktoré budú chlapi držať s 
rozpätými rukami. Táto disciplína sa volá 
Herkulesov úchop.“ Predstaviť by sa mala asi 

V posledný aprílový deň sa na púchovskej pešej zóne predstavia najsilnej-
ší Slováci, aby sa z ich radov rozhodlo, ktorí z nich získa titul „NAJSILNEJŠÍ 
SLOVÁK 2016“.

dvadsiatka tých najsilnejších, či už profesioná-
lov alebo amatérov, ktorí sa „siláctvu“ venujú 
vo voľnom čase. Medzi nimi bude i Púchovčan 
Marcel Šerý z viac ako 20-ročnými skúsenos-
ťami. „Púchovčania si ma možno pamätajú, 
keď som na Mikuláša pred dvoma rokmi ťahal 
autobus plný detí,“ pripomenul Šerý. Domáci 
diváci ho možno videli i pri tlačení vozidla kopi-
jou alebo pri ohýbaní kovových profilov vlast-
nými rukami. O svojej motivácii a účinkovaní 
pred domácim publikom nám M. Šerý povedal: 
„Chcem to venovať ľuďom a hendikepovaným 
z úcty tak, ako to robím. Nie je to o tom, aby 
som si niečo dokazoval. Mojou túžbou je, aby 
Púchovčania z pešej zóny odchádzali z krás-
nym pocitom z toho, čo zažili a dokáže ľudské 
telo.“ 

Padne svetový rekord i v Púchove?
Zo skúseností z minulých ročníkov sa diváci 

môžu tešiť i na prípadné silové rekordy, či už 
slovenské, európske alebo svetové. V minulosti 
„padol“ napr. slovenský rekord v dvíhaní betó-
novej gule, pričom bola pokorená hranica 200 
kg a za svetovým rekordom zaostáva iba o 3 
kg. Rekord bol prekonaný i pri dvíhaní klady a 
nosení 150-kilogramových kufrov na vzdiale-
nosť. „Niektoré rekordy sú takmer nepreko-
nateľné – napr. pri otáčaní 100-kilogramovej 
gule okolo krku. 15-krát sa to podarilo Bra-
ňovi Golierovi, a to je Guinesov resp. svetový 
rekord,“ povedal nám o úspechu slovenské-
ho borca viceprezident SASIM Milan Gabrhel. 
Súčasťou podujatia budú i divácke súťaže, do 
ktorých sa môžu zapojiť nielen muži, ale i ženy 
a deti. Na blížiacich sa majstrovstvách Sloven-
ska v Púchove potvrdili účasť už viacerí niekoľ-
konásobní majstri z predchádzajúcich rokov, 
čo by malo byť prísľubom skvelých výkonov 
najsilnejších chlapov z celej republiky. 
Nielen organizátori sa tešia na divácku podpo-
ru a veria, že domáci obyvatelia prídu povzbu-
diť i púchovského siláka Marcela Šerého.

-pam-
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Mestská polícia

Polícia informuje
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Kamión prerazil zvodidlá a skončil v rigole

Pri Beluši vodič nákladného auta prerazil zábradlie a prevrátil sa do rigolu.                       FOTO: KR HaZZ Trenčín

V dvanástom kalendárnom týždni sa na cestách 
Púchovského okresu stali dve dopravné nehody. 
Nikto pri nich nezomrel ani neutrpel zranenia. Zho-
dou okolností v oboch prípadoch došlo k prevráte-
niu nákladných motorových vozidiel. Prvá dopravná 
nehoda sa stala v Ihrišti, kde sa vodič nákladného 
automobilu značky Scania dostatočne nevenoval 
riadeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej pre-
mávke. Pravými kolesami vyšiel na betó-
nové panely prekrývajúce miestny po-
tok, pričom došlo k prelomeniu panelov 
a prevráteniu vozidla smerom do potoka. 
Dopravná nehoda si nevyžiadala žiadne 
zranenia, skúška na alkohol u vodiča bola 
negatívna. 

Druhá nehoda sa stala na účelovej ko-
munikácii v katastri obce Beluša. Vodič 
nákladného automobilu značky Iveco  
išiel po Závažskej ulici smerom k ceste 
I/61. Vodič nevenoval dostatočnú po-
zornosť vedeniu vozidla, narazil pravou 
stranou vozidla do zábradlia a s vozidlom 

sa prevrátil na pravý bok do priepustu. Ani v tomto 
prípade neutrpel nikto zranenie, skúška na alkohol u 
vodiča bola rovnako negatívna.    

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) sa v dvanástom týždni stalo 21 dopravných 
nehôd. Nikto pri nich nezomrel, jeden človek utrpel 
ťažké zranenie. Cesty TSK si nevyžiadali ľudskú obeť 
už šiesty týždeň v rade.                             KR PZ Trenčín 

Poverený policajt Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru z Púchova  vzniesol obvinenie  z prečinu 
poškodzovania cudzej veci voči 20-ročnému Petrovi 
z Púchova.  Obvinený muž v mesiaci november 2014 
v Púchove na Mojmírovej ulici polial a následne za-
pálil motorové vozidlo značky  Daewoo Lanos. Maji-
teľke auta bola poškodením auta  spôsobená celková 
škoda vo výške 650 eur.  

Ďalšie auto poškodil v novembri 2014 na Spojovej 
ulici v Púchove. Na ulici bolo zaparkované  auto znač-
ky Mazda 323, pričom ho poškodil tak, že na  aute 
prepichol nožom všetky štyri pneumatiky a rozbil 
sklenené výplne auta. Majiteľke auta spôsobil  celko-
vú škodu vo výške 955 eur. Obvinenému v prípade 
dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na je-
den rok.                  KR PZ Trenčín

Púchovskí policajti obvinili 20-ročného mladíka, 
ktorý zapálil auto a prepichol pneumatiky

Hádzal fľaše po autách
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici 1. mája, kde 
mal pred Hrabovkou starší muž v hnedej bunde 
hádzať po automobiloch sklenené fľaše. Hliadka 
na mieste našla muža z Požiarnej ulice, ktorý sa ku 
skutku priznal. Hliadka ho poučila, že sa dopustil 
priestupku a uložila mu blokovú pokutu vo výške 
20 eur. 

Chytili zlodeja
Na oddelenie mestskej polície prišla Púchovčan-

ka, ktorú podľa jej slov okradli v predajni potravín. 
Ukradnúť jej mali igelitovú tašku s peňaženkou, 
dokladmi a náramkovými hodinkami. Na základe 
výpovedí svedkov mestskí policajti predviedli na 
oddelenie muža, ktorý bol z krádeže podozrivý. 
Pri osobnej prehliadke u neho mestskí policaj-
ti ukradnuté veci našli, vrátili ich poškodenej a 
muža potrestali blokovou pokutou 10 eur. 

Ukradli bránu...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie Púchovčana, podľa ktorého mu z 
pozemku v miestnej časti Hoštiná zmizla vstupná 
brána z oplotenia. Poškodený uviedol, že napo-
sledy bol na pozemku asi pred týždňom a vtedy 
tam brána ešte bola. Mestskí policajti prehľadali 
okolie, bránu nenašli. Rovnako najbližší susedia 
nevedeli nič o ukradnutej bránke. Hliadka uro-
bila na mieste fotodokumentáciu, poškodení ale 
vzhľadom na nízku hodnotu skorodovanej brány 
nechcel dávať podnet na prešetrenie priestupku. 
Otvorený vstup na pozemok vyplnil starým ple-
tivom.    

Rozrezal pneumatiku 
Na mestskú políciu prijali telefonické ozná-

menie, podľa ktorého mal neznámy páchateľ na 
Okružnej ulici prerezať pneumatiku osobného 
motorového vozidla Fiat Ducato, ktoré stálo na 
parkovisku pri bytovom dome. Na pneumatike 
urobil páchateľ v čase od 25. marca od asi 13.00 
hodiny do 27. marca do 16.15 hodiny dieru v dĺž-
ke asi päť centimetrov, čím majiteľovi spôsobil 
škodu vo výške asi 120 eur.  

Bitka bezdomovcov
Púchovských mestských policajtov privolali ku 

novému divadlu, kde mal podľa oznámenia na 
zemi ležať dokrvavený muž. Hliadka na mieste 
našla bezdomovca, ktorý mal poranenú ľavú časť 
tváre (čelo a okolie oka), poranenie intenzívne kr-
vácalo. Podľa dvoch svedkov, ktorí boli na mieste, 
bezdomovec utrpel zranenie počas bitky s iným 
bezdomovcom. Mestskí policajti k zranenému pri-
volali zdravotných záchranárov, ktorí ho previezli 
na chirurgickú ambulanciu považskobystrickej 
nemocnice. Zraneného poučili, že po vytriezvení 
môže podať oznámenie na mestskú políciu, prí-
padne na Obvodné oddelenie v Púchove. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia sa 
v minulom týždni v Púchovskom okrese prakticky 
nezmenila. Kým v minulom týždni bola chorobnosť 
1313 ochorení na 100.000 obyvateľov, v predchád-
zajúcom bola na úrovni 1303 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Po okrese Prievidza bola chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia v Púchovskom okrese 
druhá najnižšia v Trenčianskom kraji. 

V celokrajskom priemere sa chorobnosť na akút- 
ne respiračné ochorenia pohybovala na úrovni 
1791 ochorení na 100.000 obyvateľov, chorobnosť 

v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 
10 percent. Najvyššia chorobnosť na akútne respi-
račné ochorenia bola v minulom týždni v Trenčian-
skom kraji v okrese Bánovce nad Bebravou, kde bola 
takmer dvojnásobne vyššia, ako krajský priemer. 

Z celkového počtu ochorení bolo 645 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom stúpla o 15,30 percenta. Pre 
chrípku museli v minulom týždni zatvoriť jednu ma-
terskú školu v okrese Ilava a jednu aj v Púchovskom 
okrese.                       (r)    

Pre chrípku zatvorili v okrese materskú školu
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Púchovskí mladí hasiči vycestovali v sobotu 19. 
marca na hasičskú súťaž mladých hasičov s ná-
zvom „HASIČSKÉ PIŠKVORKY“. 

Súťažilo sa v troch kategóriách: prípravka, mlad-
ší žiaci a starší žiaci. Naše púchovské deti súťažili v 
kategóriách mladší a starší žiaci. Súťaž bola pestrá 
na disciplíny, keďže sa preverovala šikovnosť detí vo 
viazaní uzlov, v štafete kde bolo uložené hasičské 
náradie, v skrutkovaní matiek, v disciplíne „mraven-
ci“ a v stonožke.  Disciplína „mravenci“ pozostávala z 
rýchleho zozbierania dielov puzzle a následne jeho 
poskladania. V stonožke museli predviesť spolu-
prácu, keďže traja zviazaní spoluhráči potrebovali 
prejsť prekážkovou dráhou. Začínali sme kategó-
riou mladších žiakov a hneď náročnou disciplínou 
- viazanie uzlov. Viazanie uzlov bolo náročné a 
vyžadovalo veľkú koncentráciu, aby sa vykonali 
bezchybne. Mladší žiaci i keď s veľkou trémou, ale 
zvládli viazanie uzlov bez zaváhania a chybičky. Po 
nich nastúpili starší žiaci, ktorý už s nástupom na sú-
ťaž si uvedomovali, že je potrebné sa snažiť, nakoľko 
boli obhajcovia prvenstva z minulého ročníka. Starší 
žiaci nesklamali a vykonali disciplínu bez chýb a tak 
do začiatku súťaže vykročili úspešne. V skrutkovaní 
matiek u mladších žiakov zohrala svoju úlohu tréma 
a tak voči ostatným družstvám mali horší čas. U star-
ších žiakov skrutkovanie matiek bolo vykonané na 
istotu a tak sa udržali svojím časom stále na popred-
ných miestach. Nasledovala disciplína „mravenci“, 
kde veľkú úlohu zohrávalo ako rýchlo družstvo po-
staví daný obrázok z puzzle. Naši púchovskí mladší 
žiaci zabojovali a podarilo sa im zostaviť obrázok vo 
výbornom čase a tak sa priebežne prebojovali na 

tretie miesto. Starší žiaci sa nedali zahanbiť mladšími 
a taktiež vykonali túto disciplínu výborne a začali v 
upevňovaní si prvenstva v súťaži. V štafete sa mladší 
žiaci snažili, avšak pohoršili si v priebežnom poradí o 
druhé miesta. Starší žiaci si pridávali na sebavedomí 
a tak disciplínu štafeta vykonali bez chýb a stále udr-
žiavali priebežné 1. miesto. Nasledovala posledná 
rozhodujúca disciplína a to stonožka. Mladším žia-

kom i napriek veľkému snaženiu táto disciplína zlep-
šenie umiestnenia nepriniesla, v celkovom hodno-
tení získali stále výborné 9. miesto. Starší žiaci si ani 
poslednou disciplínou nenechali pustiť prvenstvo a 
tak obhájili i tento rok 1. miesto a odnášali si domov 
do Púchova Putovný pohár z Hlinska.

Ján Koukal, predseda DHZ Púchov

„Hasičské piškvorky“ priniesli z Hlinska putovný pohár

Mladší žiaci: Alexander Ridzik, Simonka Sečkárová, Simonka Zboranová, Miroslav Belobrad
Starší žiaci: Róbert Kalma, Terezka Srogončíková,  Simonka Kucejová, Patrik Zboran, Tomáš Kucej

Členovia Okresnej organizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Púchove sa stretli, aby bilan-
covali uplynulý rok a načrtli ten súčasný. Pú-
chovská okresná organizácia zaznamenala v 
uplynulom roku nárast členskej základne, v sú- 
časnosti má 615 členov (o 43 viac ako v roku 
2014). 
Z príhovoru predsedníčky OO JDS Púchov Antónie 
Gabkovej vyberáme:   

Na Slovensku je nás už viac ako 82 000 a zazname-
návame neustály nárast. To je dôkazom toho, že 
slovenských seniorov práca v JDS baví, chcú sa zú-
častňovať na akciách, ktoré pre nich pripravujú jed-
notlivé základné organizácie (ZO). Dovoľte mi pár 
viet o každej ZO:
ZO Púchov - má 110 členov a  predsedníčkou je 
i  naďalej pani Anna Gajdošíková. Jej činnosť bola 
všestranná: kultúra, šport a náučno-poznávacie ak-
tivity. ZO je najväčšou a druhou najstaršou v okrese.

ZO Púchov – Horné Kočkovce - má 70 členov, 
založená bola v  roku 2002. Predsedníčkou je pani 
Elena Gelnárová. Svoju činnosť naďalej smerujú na 
spoločné poznávacie aktivity v rámci Slovenska a na 
prácu s mladými.

ZO Dolné Kočkovce – má 95 členov a  je druhou 
najväčšou v  okrese. Založená bola v  roku 2004, 
predsedom je pán Ing. Jozef Valach. Vyžívali sa na 
kultúrnych akciách, kúpaním v  termálnych kúpa-
liskách, návštevou divadelných predstavení. Majú 

vlastnú spevácku skupinu kočkovanka.

ZO Lúky – je najstaršou ZO v okrese. Má 54 členov 
a jej predsedníčkou je pani Helena Lacková. Ich čin-
nosť bola všestranná, najmä v  oblasti kultúry a  to 
poriadaním už známych tanečných posedení. Čle-
novia ZO pomáhajú na požiadanie obecného úradu 
pri prácach na skrášľovaní obce. Organizujú výstavy 
ručných prác.

ZO Dohňany – v tomto roku si pripomenie 10.  vý-
ročie vzniku. ZO zvýšila počet členov o 8,  v sú-čas-
nosti má 72 členov, predsedníčkou je pani Emília 
Čviriková. Činnosť ZO bola zameriavaná do ob-
lasti práce so žiakmi ZŠ, opatery hrobových miest 
významných dejateľov, ktorí v  obci pôsobili a  pre 
utuženie si zdravia a dobrej pohody jej členky pravi-
delne cvičia v telocvični. Členky ZO vo veľkej miere 
prispeli k tomu, že sme úspešne absolvovali II. roč-
ník na dohniansku rozhľadňu, za čo im patrí poďa-
kovanie.

ZO Horná Breznica – predsedom je pán Jozef Čer-
vený, má 25 členov. I keď je najmenšou ZO, ich akti-
vity sú založené na pobytoch vo Vysokých Tatrách, 
pri mori, termálnych kúpaliskách, ale hlavne pobyt-
mi v prírode a pomoci v obci.

ZO Zubák – je siedmou ZO v okrese s počtom 50 
členov. Predsedom je pán Štefan Šutriepka. Aktivity 
sú zamerané na pomoc obci, majú vlastnú spevác-
ku skupinu Radosť, ktorá robí radosť nielen ich čle-

nom, ale hlavne svojimi vystúpeniami v domovoch 
dôchodcov.

ZO Lednické Rovne, časť Horenická Hôrka – zalo-
žená bola v máji 2011, v tomto roku oslávi svoje 5. 
výročie. Predsedníčkou je pani Mária Šlesarová. Po-
čet členov tejto ZO stúpol za rok 2015 z 55 na 79. Aj 
vďaka pani predsedníčke je ich činnosť orientovaná 
takmer do všetkých oblastí.

ZO Lysá pod Makytou – je najmladšou ZO, má už 
60 členov, bola založená v marci 2013. Predsedníč-
kou je pani Mária Panáčková, činnosť je všestranná: 
šport, kultúra, práca s deťmi ZŠ.

Ďakujem predsedom ZO za odvedenú prácu, ktorá 
nie je finančne hodnotená. Je vykonávaná na úkor 
voľného času a veľakrát aj napriek nie vždy optimál-
nemu zdraviu členov a predsedov. Je to práca vyslo-
vene dobrovoľnícka. Osobitne ďakujem starostom 
obcí za pekný prístup a pomoc: pánom Panáčkovi, 
Reginovi, Gelovi, Horečnému, Mičkovi, Ondričkovi, 
Behrovi, želám im veľa úspechov pri ich náročnej 
práci. Ďakujem MsÚ v Púchove, primátorovi R. He-
nekovi za pekné prijatie a prístup k nám seniorom. 
Ďakujem pani Viere Češkovej za príkladnú starost-
livosť, pani Anne Prokešovej, krajskej predsedníčke 
JDS za účinnú metodickú pomoc.

Prajem vám predovšetkým pevné zdravie, veľa 
úspechov v  osobnom aj pracovnom živote, nech 
medzi nami neubúda tolerancie, vzájomnej úcty 
a porozumenia.

Antónia Gabkova, predsedníčka OO JDS Púchov

Dôchodcom narastá členská základňa
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mesiacoch majú kape-
ly možnosť sa prihlá-
siť prostredníctvom 
registrácie. V ďalších 
dvoch mesiacoch 
budú hlasovať za zve-
rejnené piesne ich fa-
núšikovia a v posled-
ných dvoch mesiacoch 
sa uskutoční vyhod-
notenie a prezentácia 
víťazných kapiel.“ Slo-
venskí a českí interpreti 
„nebojujú“ v súťaži pro-
ti sebe, ale paralelne 
v svojich národných 
kategóriach. Zo súťaže 
MUZIkOMAT nakoniec 
vzíde slovenský a český 
víťaz, ktorý získa 10 000 
kč, na Slovensku v pre-
počte na eurá, zároveň 
sa v auguste predstaví 
na púchovskom kultúr-
nom lete a v septembri 
na Valašskom záření vo 
Vsetíne. „V žánrovo rôznorodej súťaži MUZIKO-
MAT máme jednu podmienku, a tou je povinnosť 
interpreta prihlásiť do súťaže aspoň jednu pieseň 
v rodnom jazyku, myslíme tým slovenčinu a češti-
nu,“ upozornila Vargová.
Novinky pri stavaní mája
Tradičným podujatím je v posledný aprílový deň v 
Púchove stavanie mája. Po slávnostnom príhovore 
primátora a predstaviteľov Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov na pešej zóne opäť „ožijú“ 
symbolickým gestom v uliciach mesta fontány.  

Byť šikovný sa oplatí
Cieľom prvej novinky alebo nápadu je motivovať 
žiakov púchovských základných a stredných škôl 
k lepšiemu výkonu v školských laviciach.  „Nápad 
vznikol v čase školského štrajku  a rozmýšľali 
sme ako žiakov motivovať a ako možno situáciu 
učiteľom trochu aj uľahčiť,“ povedala o prvotnom 
impulze Vargová. Ústredným motívom je myšlienka 
„byť šikovným v Púchove sa oplatí“, čo je aj názov 
celej súťaže s veľavravným podtitulom „za samé 
jednotky – leto na jednotku“. Zapojiť sa môžu žiaci 
v troch kategóriách: mladší a starší žiaci základných 
škôl i stredoškoláci. „Ak sa 30. júna príde žiak za-
registrovať s vysvedčením so samými jednotkami 
do púchovského Divadla, tak získa cenu určenú 
pre všetkých jednotkárok a ďalej bude zaradený 
do žrebovania o ďalšie veľmi pekné a hodnotné 
ceny,“ informovala o princípe súťaže Vargová. Dk v 
spolupráci s mestom a ďalšími partnermi venovali 
pre výhercov ceny ako letné tábory, permanentky 
na kúpalisko a do fit centra, zmrzlinu na celé leto a 
mnohé ďalšie.  

Príležitosť pre kapely z celého regiónu
Projekt MUZIkOMAT, ktorý začal pred dvoma rokmi 
v spolupráci s Dk Vsetín, rozbieha aktuálne svoju 
tretiu sezónu. „Chcela by som aj týmto spôsobom 
osloviť všetky neprofesionálne kapely, ktoré 
sa nachádzajú v okolí Púchova, ale zároveň i v 
Trenčianskom a Žilinskom kraji, taktiež interpre-
tov – jednotlivcov, ktorí spievajú svoju i prevzatú 
hudbu,“ vyzvala potenciálnych súťažiacich Vargová. 
Všetci menovaní sa môžu od 1. apríla zaregistrovať 
do súťaže, pričom viacej informácií nájdu na webo-
vej stránke www.muzikomat.eu. O časovom har-
monograme súťaže Vargová povedala:  „Súťaž je 
rozdelená na akési dvojmesačia. V prvých dvoch 

„Následne sme zvykli stavať máj, ktorý už bol oz-
dobený a pripravený na vztýčenie hasičmi. Tento 
rok sme sa rozhodli vložiť do tohto podujatia ešte 
viac tradície a máj budú v priebehu kultúrneho 
programu zdobiť folklórne dievčatá z Púchovčeka 
a Bielej vody. Folklórny súbor a ľudová hudba Váh 
budú roztancovávať pešiu zónu a svoj program 
má pripravený i folklórna skupina Štepnická ska-
la,“ pozvala Vargová verejnosť 30. apríla do centra 
mesta. Tento pamätný deň pre Púchov vyvrcholí 
zapálením vatry v Horných kočkovciach.          -pam-

Púchovské kultúrne novinky 
i tradície pre všetkých
Dom kultúry (DK) v Púchove sa každý rok snaží pri-
niesť do mesta niečo nové. Aj tento rok pripravili jeho 
zamestnanci niekoľko noviniek, o ktoré sa s nami v 
predstihu podelila riaditeľka DK Milada Vargová.

NAMAĽUJTE VČIELKU ČI VYTVORTE 
ETIKETU NA MED
Radi maľujete? Ak ste odpovedali „áno“, Mesto 
Púchov a Centrum voľného času Včielka v Pú-
chove pre Vás pripravili 4. ročník výtvarnej súťaže 
s názvom VČELY, VČIELkY, VČELIČkY. Svoje diela 
na témy „Včelie kráľovstvo“ a „Návrh etikety na 
včelí med“ môžete priniesť alebo posielať na ad-
resu CVČ Včielka Púchov, Športovcov 904, 020 01 
Púchov do 18. apríla 2016. Účastníci súťaže budú 
zaradení do žrebovania pri prvej téme do šty-
roch vekových kategórii a pri druhej spomenutej 
téme do jednej – univerzálnej kategórie. Svoje 
„výtvory“ môžete nakresliť na formát A4 – A2, v 
prípade 3-D tvorcov musí mať „dielko“ do 30 cm 
kubických. Víťazi budú slávnostne ocenení 22. 
apríla o 16.30 v Europarku počas podujatia ku 
Dňu Zeme. V prípade nepriaznivého počasia sa 
podujatie uskutoční v Župnom dome.           -pm-

Navštívte Župný dom počas apríla
9. 4.  PUTOVANIE ZA SV. JAKUBOM, 19.00, o putovaní do Santiago de Compostela rozpráva M. Porubčanová
16. 4.  PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA, 18.00, premietanie dobrodružného dokumentu  
23. 4.  DEŇ ZEME, celodenný program a aktivity so začiatkom od 10.00
29. 4.  NEOBYČAJNÁ GRAVITÁCIA, 18.00, prednáška Mgr. Stanislava Šimkoviča, PhD. o zakrivenom  
 časopriestore, gravitačnom červenom posune, čiernych dierach, gravitačných vlnách...
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Deň učiteľov v Púchove

Nominovaní pedagógovia, ktorí si 
prebrali z rúk púchovského primá-
tora ocenenie pri príležitosti Dňa 
učiteľov:

Mgr. Peter Ruman, ZŠ Gorazdova 
Mgr. Mária Šabíková, ZŠ Gorazdova 
Ľudmila klimczak, ZŠ Mládežnícka
Mgr. Antónia Aradská, ZŠ Mládežnícka
Mgr. Anna Pantúčková, ZŠ Mládežnícka - IN  MEMORIAM
Miroslava Ficová, ZŠ Mládežnícka
Paeddr. Miroslava Lapšová, ZŠ J. A. komenského
Mgr. Jana Jancíková, ZŠ J. A. komenského
Mgr. Marta krajčovičová, ZŠ J. A. komenského
Jana Šimonová, ZŠ s MŠ Slovanská
Mgr. Jarmila Franeková, ZŠ s MŠ Slovanská 
Mgr. Milan Valach, ZŠ s MŠ Visloaje
Mgr. Anna Šidlíková, ZŠ s MŠ Záriečie
Monika Šidlíková, ZŠ Dolné kočkovce
Gabriela kucharíková, MŠ Dolné kočkovce
Vlasta Brehovská, MŠ Nimnica
Marta Jurenková, MŠ Lúky
Jana Janíčková, MŠ Lúky
Ľudmila Dlapová, MŠ Lúky
Mgr. Jana Marmanová, ZUŠ Púchov
Bc. Marta Cíbiková, CVČ Včielka
Vladimíra Ďurechová, MŠ Mládežnícka
Jana Marciňová, MŠ Mládežnícka
Jana kovárová, MŠ 1. mája
Iveta Hudecová, MŠ Požiarna 1292
katarina Tomanová, MŠ Požiarna 1292
Viera Urbanovská, MŠ Chmelinec
Viera Luhová, MŠ Chmelinec
Tatiana Marmanová, MŠ Chmelinec
Danka Černičková, MŠ Chmelinec
Mgr. Jarmila Rolincová, MŠ Požiarna 1291
Eva Veličová, MŠ Požiarna 1291

Ocenenie IN MEMORIAM pani učiteľky 
Anny Pantúčkovej prišli prevziať  
manžel  Miroslav a syn Miroslav.

Príhovor Rastislava Heneka oceneným pedagógom: 
„Pred 424 rokmi sa narodil Ján Amos Komenský – učiteľ národov, ktorý žiadal psychologický prístup k vyučova-
niu aj k študentom. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. 28. marec si  pripomíname 
ako deň učiteľov. Už od nášho útleho veku sa učitelia podieľajú na formovaní našej osobnosti, spolu s rodičmi. 
Práca učiteľa – to nie je len nejaké  zamestnanie, ale predovšetkým poslanie, ktoré sa musí vykonávať odborne, 
ale aj s láskou a pokorou. Cieľom každého učiteľa je dodať žiakom potrebné vedomosti a vykresať z dieťaťa 
schopného človeka, podchytiť to pozitívne, čo v ňom je a rozvinúť to správnym smerom.  
Veľmi dobre si uvedomujem, aká je práca učiteľov náročná a zodpovedná, keďže som určité obdobie aj ja túto 
prácu vykonával. A robil som ju rád. Musím povedať, že žiaci a kolegovia – pedagógovia mi dali pocítiť radosť 
z práce učiteľa a z toho, že som mohol vnímať a cítiť cez svojich žiakov, aký má práca učiteľa význam a zmysel.
Euripides povedal: „Najlepším učiteľom múdrosti a cnosti je láska.“  A preto, prosím - milujte svoju prácu, milujte 
svojich žiakov a budete najlepšími učiteľmi...
Verím, že sa nám podarí v blízkej dobe aj so strany mesta prispieť k zlepšeniu podmienok výchovno–vzdelávaci-
eho procesu tým, že v rámci možností skultúrnime pracovné podmienky postupnou rekonštrukciou základných 
škôl v meste. Zo svojej pozície urobím všetko pre to, aby sa podarilo tento cieľ splniť, aby sa aspoň takýmto 
spôsobom uľahčilo a spríjemnilo učiteľom, deťom a ich rodičom pôsobenie v škole. 

Milé pani učiteľky, páni učitelia, pedagogickí pracovníci! 
Dovoľte mi popriať Vám hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a optimizmu. Prajem Vám veľa detí, ktoré sa budú tešiť 
na Vaše hodiny a veľa šikovných žiakov, ktorí Vám budú robiť radosť a budú Vám dávať pocit, že Vaša práca má 
skutočný zmysel.“

31. marec 2016
Dom kultúry Púchov, hlavná sála

Foto: Z. Návojová
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Základná škola, Ul. Gorazdova 1174/2
Tel., fax: 042/4631 339
E-mail: skola@zsgorazdpv.edu.sk 
www.zsgorazdovapuchov.edupage.org

Charakteristika školy:
Žiaci využívajú na vyučovanie moderne vybave-
né odborné učebne s interaktívnymi tabuľami 
- chémie, fyziky, biológie, geografie, hudobnej 
výchovy, 3 učebne informatiky, 3 učebne pre 
cudzie jazyky, audio učebňu, cvičnú kuchynku, 
3 herne v ŠkD, 3 telocvične, športový areál, viac-
účelové ihrisko a učebňu v prírode.

V areáli školy sme vybudovali malé dopravné
ihrisko, ktoré môže využívať i verejnosť.
Žiakom s poruchami učenia sa venuje špeciál-
ny pedagóg a asistent učiteľa.
Školský klub detí „Slniečko“ má prevádzku od 
5.45 hod. do 16.00 hod.

Školská knižnica a čitáreň ponúka žiakom i 
učiteľom množstvo zaujímavých kníh.
V popoludňajších hodinách môžu žiaci rozvíjať 
svoj talent a venovať sa záľubám v záujmových 
krúžkoch. Popri škole funguje Centrum voľného 
času, ktoré sa orientuje na športy plávanie, 
volejbal dievčat a karate.

Činnosť a aktivity školy:
Naši žiaci sa zapájajú do okresných súťaží (špor-
tové, výtvarné, literárne, spevácke), olympiád 
(matematická, fyzikálna, chemická, biologická, 
v slovenskom a anglickom jazyku, biblická) 
a projektov.
Škola organizuje rôzne akcie, výstavy, burzy, 
turnaje, súťaže, exkurzie a výlety.
Veľmi bohatá je aj krúžková činnosť v popolud-
ňajších hodinách.
V spolupráci s rodičmi každoročne pripravujeme
Besiedku ku Dňu matiek, Akadémiu žiakov 9. 
ročníka, vianočnú a veľkonočnú burzu, Fašiangy 
v škole, karneval v ŠkD, Medzinárodný deň kniž-
níc, Športový deň pri príležitosti MDD, stolnote-
nisové a volejbalové turnaje a iné akcie.

Profilácia školy:
• anglický jazyk od 1. ročníka
• druhý cudzí jazyk od 6. ročníka – nemecký, 
ruský

V školskom roku 2016/2017 otvárame 
ŠPORTOVÚ TRIEDU v 5. ročníku.
Bude zameraná na športy: volejbal, plávanie, 
futbal.
• 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 pravi-
diel

Talentové skúšky sa konajú v našej telocvični
5. apríla alebo 7. apríla od 14.30 do 16.30 h.
Prineste si športové oblečenie a obuv.

ZŠ Gorazdova
Základná škola, Mládežnícka 1434/16
Tel.: 042/4632 458
Email: skola@zsmlapv.edu.sk
www.zsmladeznicka.edupage.org

• Škola je po kompletnej rekonštrukcii budovy s mo-
derným lavicami a nábytkom. Je vybavená odbor-
nými učebňami: biológie, chémie, fyziky, geografie, 
jazykovým laboratóriom, jazykovou učebňou, dvo-
ma počítačovými miestnosťami, cvičnou kuchyn-
kou, dvoma telocvičňami, športovým ihriskom, 
učebňou pestovateľských prác, školskými dielňami.

• Všetky triedy majú zavedené prípojky na internet.
• Škola využíva sedem interaktívnych tabúľ.

• Pre žiakov so zdravotným postihnutím sú upra-
vené triedy, zakúpené špeciálne lavice, prispôsobe-
né hygienické zariadenia a poskytnutá pomoc pri 
príchode do školy.

• Škola má školskú knižnicu, kde je množstvo kníh, 
ktoré žiaci využívajú na vyučovaní, ale aj vo voľnom 
čase.
• V priestoroch školy je átrium, ktoré žiaci využívajú 
počas prestávok.

• Škola má vytvorenú EKO- plochu, ktorá slúži na 
oddych, ale je využívaná aj počas vyučovania.

• Škola ako jedna zo vzorových škôl na Slovensku 
sa zapojila aj do projektového zámeru spoločnosti 
Agemsoft, a. s., vďaka ktorému jej bol umožnený 
prístup k elektronickému vzdelávaciemu systému 
Planéta vedomostí, s ktorým od januára 2010 pra-
cujeme prevažne na hodinách matematiky, fyziky, 
chémie a biológie.

• Škola patrí medzi 20 škôl na Slovensku, ktoré pra-
cujú ako Informačné centrum digitalizácie škôl.
• Na škole pracujú dvaja špeciálni pedagógovia a 
výchovný poradca.

• Na škole je koordinátor prevencie, koordinátor 
výchovy k manželstvu a rodičovstvu a koordinátor 
environmentálnej výchovy.

• Na škole sa každý rok otvára množstvo krúžkov, o 
ktoré je veľký záujem.

• Škola každý rok vydáva školský časopis „Nie sme 
zlí“, ktorý za pomoci pedagóga pripravujú žiaci.

• Škola má školskú jedáleň, kde sa vydávajú obedy 
a mliečna desiata. Registrácia obedov je pomocou 
elektronických čipov.

• V budove školy je aj školský klub, ktorý je k dispo-
zícií od 5:45 do 7:30.

• Každoročne organizujeme lyžiarsky výcvik pre 
žiakov 7. ročníka, vedú ho certifikovaní lyžiarski in-
štruktori z radov našich učiteľov.

Hlavná profilácia školy je:
• Matematické triedy od 5. ročníka.
• Anglický  jazyk od 1. ročníka,
• Nemecký a ruský jazyk od 6.ročníka
• Informatická výchova od 2. ročníka.
• Tvorivé čítanie v 5. ročníku.

Základná škola Jana Amosa Komenského 50
Tel.: 042/4632802, 0901 704 306 
Email: zskomenskeho@zskompv.edu.sk 
www.zskompv.edupage.org

Skladba žiakov je porovnateľná s ostatnými mest-
skými školami. Škola zabezpečuje primeranú sta-
rostlivosť všetkým žiakom podľa ich individuálnych 
potrieb a záujmov. 

Osobitná pozornosť je venovaná nadaným a talen-
tovaným deťom. Intenzívna pozornosť je venovaná 
najmä žiakom nadaným v oblasti športu, a to zriaďo-
vaním tried so športovou prípravou – zameranie 
hokej; žiakom nadaným v oblasti cudzích jazykov 
a v oblasti informačných technológií. V uvede-
ných oblastiach sa žiaci prezentujú na verejnosti a 
dosahujú veľmi dobré výsledky v rôznych súťažiach. 
Individuálny prístup využívajú pedagógovia aj pri 
rozvíjaní iných druhov talentu žiakov alebo iných 
špecifických pedagogických potrebách.

Zvláštna pozornosť je venovaná vzdelávaniu žiakov 
zdravotne znevýhodneným. V tejto skupine škola 
eviduje prevažne žiakov s vývinovými poruchami 
učenia (dyslexia, dysgrafia a dysortografia) a s 
poruchami správania. Podľa špecifických potrieb 
jednotlivých žiakov a v spolupráci s Centrom peda-
gogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Púchove je zabezpečená individuálna integrácia 
týchto žiakov. 

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov vyhla-
sovaných MŠ SR a ostatnými organizáciami a inšti-
túciami. Zameranie projektov je rôznorodé. Orien-
tujeme sa predovšetkým na oblasť inplementácie 
nových foriem a metód do vyučovania, oblasť 
skvalitnenia výuky cudzích jazykov, oblasť medziná-
rodnej spolupráce, oblasť environmentálneho po-
vedomia, zdravého životného štýlu a bezpečnosti v 
doprave a oblasť športu.

Z uvedených oblastí sa škola zapojila do týchto kon-
krétnych projektov: Škola podporujúca zdravie, 
Zdravie na školách, Podpora trvalo udržateľné-
ho mesta Púchov, Triedený zber odpadov, Otvo-
rená škola pre šport, Otvorená škola Trojlístok, 
Socrates, e-Twinning, Jazykové laboratórium, 
Certifikát Deutsch, Cesta k emocionálnej zrelos-
ti, Elektronizácia školskej knižnice .

Jednou z priorít školy je zapojiť rodičov do spolu-
rozhodovania, do participácie na spoločných škol-
ských podujatiach, zabezpečiť informovanosť rodi-
čov o živote školy a zaviesť otvorený dialóg, ktorý 
podporí užšiu spoluprácu v školskej komunite. 

Škole sa darí aktívne spolupracovať s rodičmi pri 
organizácií školských podujatí, exkurzií a výletov a 
pri zlepšovaní materiálnych podmienok školy. 

O výchovno-vzdelávacích výsledkoch, o plánova-
ných cieľoch a zámeroch školy sú rodičia pravidelne 
informovaní na rodičovskej rade, plenárnych rodi-
čovských združeniach a triednych schôdzkach. Ro-
dičia majú možnosť využívať aj osobné konzultácie 
s učiteľmi. 
k veľmi dobrej spolupráci prispieva organizovanie 
rôznych školských podujatí a priama účasť rodičov 
na vyučovacom procese.

ZŠ Mládežnícka ZŠ J. A. Komenského 
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Základná škola s materskou školou, Slovanská 23
Tel.: 042/4677749
Email: slovanska23@gmail.com
www.zsslovanpu.edupage.org

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. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami majú vypracovaný individuálny výchovno-
-vzdelávací program. 

Veľký dôraz hneď od začiatku kladieme na vytvore-
nie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapo-
znania a sebahodnotenia žiakov.

každý rok pokračujeme vo zvyšovaní gramotnos-
ti v oblasti IkT žiakov v našej škole na vyučovacích 
hodinách podľa jednotlivých predmetov, ale aj zá-
ujmovou 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 vy-
učujú 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 spo-
lupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovi-
tých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobod-
ných ľudí.

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

Škola je zložená z viacerých pavilónov – 2 paviló-
ny slúžia na vyučovanie žiakov v triedach, pričom 
jeden z nich poskytuje priestory pre žiakov v ŠkD 
a na vyučovanie technickej výchovy. Ďalší pavilón 
tvorí telocvičňa a vo štvrtom pavilóne sú priestory 
pre deti materskej školy a pre stravovanie detí MŠ a 
žiakov ZŠ školská jedáleň. 

Pre odborné vyučovanie sú zriadené špeciálne trie- 
dy, ktoré sa využívajú na predmety chémia, fyzika, 
cudzie jazyky a informatika. V odborných učebniach 
využívajú učitelia didaktickú techniku (PC, video a 
DVD rekordéry s televízormi). 

Podmienky pre duševnú hygienu žiakov i učiteľov 
sú na dostatočnej úrovni, bezpečnosť žiakov je za-
bezpečená dozormi učiteľov počas každej prestáv-
ky, ako aj v rámci iných aktivít, ktoré sú poriadané 
školou alebo inými organizáciami mimo areálu ško-
ly. 
Triedy sú dostatočne presvetlené a čisté, vybavené 
vhodným modernejším nábytkom, ktorý poskytuje 
všetkým primeraný komfort a potrebné hygienic-
ké podmienky.

Cirkevná základná škola sv. Margity, 
Námestie slobody 562
Tel.: 042/4635360
Email: czs_puchov@post.sk
www.czs-puchov.edupage.org

Silné stránky školy:
• je školou, ktorá kráča s dobou,
• je charakteristická rodinnou atmosférou,
• je najlepšia z púchovských škôl v testovaní deviata-
kov v rokoch 2012 - 2015.

V Testovaní piatakov 2014 bola medzi 2 % najúspeš-
nejších škôl Slovenska, v Testovaní piatakov 2015 
dosiahla zo SJL - 75,19 % (priemerná úspešnosť na 
Slovensku bola 66,62 %), z MAT piataci školy dosiahli 
69,81 % (priemer za Slovensko bol 61,99 %).

V hodnotení agentúrou INEKO v rokoch 2012 - 
2015 je na 1. mieste z púchovských ZŠ. 

V hodnotení školskej diagnostiky školského networ-
ku z 50 škôl Slovenska je na 1. mieste s hodnotením 
Vynikajúca škola s perspektívou rastu.

Na vyučovanie anglického jazyka mala dva roky 
americkú lektorku 2012 - 2014, lektora z Austrá-
lie 2014 - 2015.

V každej triede a v každej odbornej učebni má in-
teraktívnu tabuľu, spolupracuje so Slovenskou 
akadémiou vied v oblasti čitateľskej gramotnosti.

V testovaní škôl komparo 2013, 2014, 2015 sa 
umiestnila medzi 25 % najlepších škôl Slovenska 
v matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v 
prírodovedných a spoločenskovedných predme-
toch.
 
Hlavná profilácia školy:
• anglický jazyk od 1. ročníka,
• nemecký jazyk od 6. ročníka, 
• informatická výchova od 2. ročníka,
• náboženská výchova od 1. ročníka,
• na 2. stupni posilnené vyučovanie matematiky, 
slovenského jazyka, spoločensko-vedných a príro-
dovedných predmetov,
• množstvo krúžkov vedených pedagógmi školy,
• v celej škole je wi-fi (internetová sieť),
• nová školská kaplnka a nová knižnica s množstvom 
knižných titulov.

Spracované zo školských webov

Mesto Púchov informuje, že v súlade so záko-
nom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov a na zá-
klade VZN Mesta Púchov č. 4/2012 o mieste a 
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Púchov, sa uskutoční 
zápis do 1. ročníkov základných škôl pre školský 
rok 2016/2017.

Miesto zápisu:
ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov, 
č. t.: 042/46 31 339, 
www.zsgorazdovapuchov.edupage.org,

ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov, 
č. t.: 042/46 32 458, 
www.zsmladeznicka.edupage.org,

ZŠ J. A. komenského, komenského 50, Púchov, 
č. t.: 042/46 32 802, 
www.zskompv.edupage.org,

ZŠ s MŠ Slovanská 23 Púchov, 
č. t.: 042/4677749,
www.zsslovanpu.edupage.org.

Termín: 6. 4. 2016 (streda)
                13. 4. 2016 (streda)
Čas: 14. 00 – 17. 00 hod.

V súlade s uvedeným zákonom je zákonný zá-
stupca dieťaťa povinný prihlásiť svoje dieťa, kto-
ré dovŕši k 1. 9. 2016 šiesty rok veku a dosiahne 
školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej 
dochádzky.

Zákonný zástupca zapíše svoje dieťa v uvede-
ných termínoch v školskom obvode podľa tr-
valého bydliska v súlade s VZN Mesta Púchov 
č. 4/2002, ktorým sa určujú školské obvody v 
meste v platnom znení, pokiaľ si nevyberie inú 
školu, ktorá má dostatočné kapacitné možnosti. 
Riaditeľ školy prednostne prijíma deti z určené-
ho školského obvodu, ostatné deti podľa kapa-
citných možností školy.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list die-
ťaťa a preukaz totožnosti zákonného zástup-
cu.

V prípade, že dieťa dosiahne šiesty rok veku a 
nedosahuje školskú spôsobilosť, môže riaditeľ 
školy rozhodnúť o odložení povinnej školskej 
dochádzky o jeden rok.

Postup pri odklade povinnej školskej 
dochádzky:
- zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy žia-
dosť o odklad povinnej školskej dochádzky,
- priloží odporúčanie všeobecného lekára pre 
deti a dorast,
- odporúčanie príslušného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie.

Mgr. Rastislav Henek 

ZŠ s MŠ Slovanská CZŠ sv. Margity Zápis do 1. ročníka ZŠ 
pre školský rok 2016/2017

Ilustr. foto P. Hudák.
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...

17. marca sa v považskobystrickom Kine Mier uskutočnila regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej tvorivosti ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2016. Púchov 
mal  na súťaži dvojnásobné zastúpenie, pričom prvýkrát postúpili oba divadelné súbory do krajského kola. O súťažnom predstavení v jubilejnom 45. roku 
existencie Detského divadelného štúdia Ochotníček sme sa rozprávali s jeho režisérom Petrom Hudákom.

Púchovský divadelný úspech: Ochotníček a Trpaslíci postúpili na kraj

Aká bola tento rok konkurencia na oblastnej det-
skej divadelnej súťaži v Považskej Bystrici?
Už niekoľko rokov sa na súťaži okresov Považská Bys-
trica, Púchov a Ilava stretávame s najsilnejšími konku-
rentmi a to so súborom z Novej Dubnice - Bebčina, 
z umeleckej školy v Považskej Bystrici (PB) súbor Imro 
a zo ZŠ Partizánov tiež z PB súbor Domino. Domino 
bol tento rok iba so scénickými miniatúrami, čo je 
ďalšia súťažná kategória. Najsilnejšou konkurenciou 
bol tento rok spomínaný súbor z Dubnice so starší-
mi a mladšími deťmi. Starší hrali hru na motíve diela 
Márie Ďuríčkovej - „Majka Tárajka“ pod svojim ná-
zvom „Maličká, neboj sa...“, mladší hrali hru „Vincóóó“ 
na motívy knihy Vincenta Šikulu - „Prázdniny so strý-
com Rafaelom“, ktorá nakoniec aj vyhrala. My sme sa 
umiestnili na druhom mieste a tretí boli Trpaslici, čo 
sú naši menší kamaráti z prípravky pracujúci pod pú-
chovským Domom kultúry s režisérkou Ivanou Huli-
čiarovou. Tí sa predstavili s hrou „Janko Hraško - Ako 
to naozaj bolo?“. Dôležité ale je, že sa navzájom necí-
time ako konkurenti, ale oveľa viac ako priatelia. Deti 
na súťaž chodia radi najmä preto, že sa tam stretávajú 
s kamarátmi, atmosféra tam je taká prajná a všetci si 
to veľmi užili aj tento rok. 

S akou hrou ste sa predstavili na regionálnej sú-
ťažnej prehliadke Rozprávkové javisko?
My sme odohrali hru na motívy knihy Dušana Ta-
rageľa - „Rozprávky pre neposlušné deti a ich starost-
livých rodičov“. Našu hru sme nazvali „Pozdravuje Vás 
strýko Emil“, čo je odkaz na jednu postavu v uvedenej 
knihe a zároveň akýsi kľúč k našej hororovej hre, keď-
že strýko Emil je mŕtvola. Hra pojednáva o  problé-
moch s neposlušnými deťmi a naša verzia sú výňatky 
z Tarageľovej knihy, keďže je obsahovo rozsiahlejšia. 
Súťažili sme i so scénickou miniatúrou, čo je krátky 
dramatický útvar dlhý maximálne 15 minút s najviac 
tromi protagonistami vo veku od 6 do 15 rokov. Scé-
nická miniatúra sa volá „Batiskaf“ a jej autorkami sú 
samotné protagonistky - Zinka Raková a Zuzka Hu-
dáková, ktoré si hru napísali. Trošku som im pomáhal 
s réžiou a korigovaním textu, no bolo to v podstate 
ich autorské dielo, s ktorým vyhrali v silnej konkuren-
cii. Veľmi pekné predstavenie bolo na motívy kristy 
Bendovej - „O bláznivom šarkanovi“ v podaní súboru 
Domino. To sa mi veľmi páčilo.

Aký je Váš najväčší doterajší úspech na týchto sú-
ťažných prehliadkach?

Ja robím s  deckami niekedy od začiatku 90. rokov. 
Prvých sedem rokov sa mi darilo horko-ťažko dostať 
sa na krajskú prehliadku, čo bol samozrejme ešte 
Stredoslovenský kraj. Práve v súboroch celého tohto 
regiónu sme mali obrovskú konkurenciu -  v  súbo-
roch z  Oravy, Rimavskej Soboty, kde sú veľmi silné 
súbory doteraz. Odtiaľ sú mená ako Maňo Lacko, ka-
rol Horváth, ktorý pôsobil ako celoslovenský porotca, 
alebo Jaro Boros, ktorý bol môj inšpirátor alebo aj 
vzor a je učiteľom slovenčiny na Orave. Je to obrovská 
konkurencia a my sme boli v podstate radi, že „prišiel“ 
menší Trenčianky kraj. V roku 1998 sme sa prebojo-
vali prvýkrát na celoslovenskú súťaž a odvtedy tam 
nebol z Trenčianskeho kraja iný súbor, ako z bývalého 
okresu Považská Bystrica. Myslím tým buď Bebčinu 
z Novej Dubnice alebo Ochotníček z Púchova alebo 
Domino a Imro z Považskej Bystrice. To svedčí o akejsi 
nastavenej latke v dramatickej tvorbe s deťmi v na-
šom regióne. 

Kedy sa v Púchove uskutoční premiéra vašej diva-
delnej hry?
Premiéra pre verejnosť sa uskutoční v nedeľu 10. aprí-
la popoludní v  púchovskom Divadle. Tešíme sa na 
všetkých divákov!                 -pm-
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Streda 6. 4. 
19.30 h, MARGUERITE 
 
Piatok 8. 4., 17.30 h, DEADPOOL
19.30 h, BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVODLIVOSTI – 3 D

Sobota 9. 4., 15.30 h, BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
17.30 h,  BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVODLIVOSTI

Nedeľa 10. 4., 15.30 h, BARBIE: TAJNÁ AGENTKA 
17.30 h, DEADPOOL

Streda 13. 4. 
19.30 h, SPOTLIGHT

Piatok 15. 4., 17.30 h, TEÓRIA TIGRA
19.30 h, MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2

Sobota 16. 4., 17.30 h, KNIHA DŽUNGLE  
19.30 h, MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2

Nedeľa 17. 4., 17.30 h, KNIHA DŽUNGLE - 3 D
19.30 h, TEÓRIA TIGRA

Streda 20. 4.
19.30 h, AKCEPTÁCIA
                  
Piatok 22. 4., 17.30 h, LONDÝN V PLAMEŇOCH
19.30 h, ZÁZRAKY Z NEBA

Sobota 23. 4., 17.30 h, ZÁZRAKY Z NEBA
19.30 h, LONDÝN V PLAMEŇOCH

Nedeľa 24. 4., 17.30 h, ZÁZRAKY Z NEBA

Streda 27. 4., 19.30 h, JA, OLGA HEPNAROVÁ

Piatok 29. 4., 17.30 h, AKO  BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK
19.45 h, SPOTLIGHT 
Vstupné: 3,50 €, 5 € (3 D).

KINO

KULTÚRA
Utorok 5. 4., galéria vestibulu, 18.00 h
METAMORFÓZY JARI 
Vernisáž, vystavujúci:  Mgr. art. Micha Ela Bodnárová, Mgr. art. Naďa koyšová, 
Mgr. art. Zuzana Vaverčáková, Martina Bulková, Andrea Okrajková, Jozef Chrena. 
Výstava potrvá do 1. 5. 2016.

Streda 6. 4., tanečná sála, 17.00 h
ORIENTÁLNY BRUŠNÝ TANEC S DANICOU INTISAR KODČÍKOVOU
Mnohí z vás už o ňom počuli, čítali, videli a možno aj sami skúsili. Je to krásny druh 
pohybu, lahodný oku, posilňujúci telo, ale hlavne vyzdvihujúci ženskú podstatu.  
Vyskúšajte... So sebou si prineste 24 €, kurzovné do 25. 5. 2016  a športové oble-
čenie. Info: 0908 718 662.

Streda 6. 4., tanečná sála, 18.05 - 19.05 h
Streda 20. 4., tanečná sála, 18.05 - 19.05 h
TANEC PRE RADOSŤ
kolektívne a párové tance pre dospelých a študentov. Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, vstup 1 osoba 4 €, 1 pár 7 €/ 1 lekcia.

Štvrtok 7. 4., veľká sála, 8.30 h
KRÁĽ DROZDIA BRADA
Bratia Grimmovci. klasická rozprávka o pyšnej a rozmaznanej princezne a jej pre-
mene na slušnú dievčinu. Učinkuje Divadlo Maska Zvolen. 
Organizované.

Piatok 8. 4., veľká sála, 9.00 h
ROZPRÁVkOVÉ JAVISkO 2016  
krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. 

Nedeľa 10. 4., veľká sála, 15.30 h
POZDRAVUJE VÁS STRÝKO EMIL
BATYSkAF - scénická miniatúra
Premiéra DDŠ Ochotníček pri Dk Púchov. Vstupné 2 €.

Pondelok 11. 4., učebňa č. 2, 16.00 h
KURZ ENKAUSTIKA PRE ZAČIATOČNÍKOV
Netradičná  technika maľovania horúcim voskom. kurzový poplatok vrátane pra-
covného materiálu 16 € za 4 vyučovacie hodiny. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na 
dkpuchov1@gmail.com.

www.mrtvakost.sk
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Oblastné futbalové súťaže

6. liga muži

Lysej pod Makytou (v bielom) sa na domácom trávniku nepodarilo druhýkrát zdolať favorita. Proti lídrovi z Plev-
níka nemali šancu na úspech a podľahli rozdielom triedy.                          ILUSTRAČNÉ FOTO: Milan Podmaník

Lysá i D. Kočkovce vysoko prehrali, Lysá na vlastnom trávniku

Horná Poruba – D. Kočkovce 7:3 (4:1)
Horná Poruba sa po zahanbujúcej prehre v minu-

lom kole v Plevníku dokonale rehabilitovala. Dolné 
Kočkovce po hladkom víťazstve minulý týždeň doko-
nale spoznali porekadlo o hodoch a bolení brucha. 
Domáci o svojom zaslúženom víťazstve rozhodli už 
v prvom polčase. Vedenia sa ujali v 25. minúte gó-
lom Sviečku – 1:0. O štyri minúty Jánoško zvyšoval 
na 2:0. Hostia odpovedali o tri minúty neskôr kon-
taktným gólom Frnku z pokutového kopu – 2:1. V 39. 
minúte Jánoško pridal druhý gól a o dve minúty ten 
istý hráč uzavrel svoj čistý hetrik – 4:1. Hneď v úvode 
druhého polčasu pridal domáci Papp piaty gól – 5:1. 
V 63. minúte hosťujúci Pšenák znížil na 5:2, ale už o 
minútu Hetflajš zvyšoval na 6:2 pre Hornú Porubu.
Pšenák ešte raz kontroval v 76. minúte a znížil na 6:3, 
no posledné slovo patrilo domácim, R. Staňo spečatil 
na konečných 7:3. 

Lysá – Plevník 1:4 (1:4)
Všetko podstatné sa pod Makytou udialo už v pr-

vom polčase. Na rozdiel od Tuchyne, ktorá v Lysej 
pred dvomi týždňami prehrala, nenechal líder šiestej 
ligy nič na náhodu a už od úvodného hvizdu ukazo-
val, kto bude pánom na trávniku. Plevníčania šli do 
vedenia v 4. minúte gólom Michala Budaya – 0:1. V 
20.minúte zvyšoval Rastislav Butko na 0:2. Keď pridal 
o osem minút neskôr Jozef Tomaník tretí gól Plev-
níka, boli domáci zrelí na uterák. Dve minúty pred 
prestávkou pridal Tomaník štvrtý gól všestranne lep-
ších Plevníčanov – 0:4. Až potom sa dostali k slovu 

aj domáci futbalisti a Andrej Zlocha v predposlednej 
minúte prvého polčasu znížil na 1:4. V druhom pol-
čase sa hostia zmerali na udržanie pohodlného ná-
skoku, príležitosť dostali hráči z lavičky. Plevníčania 
ukázali, prečo sú lídrom tabuľky... 

Dulov – Ilava 3:2 (3:2)
V bojovnom stretnutí mali spočiatku navrch hostia, 

ktorí šli do vedenia už v šiestej minúte po góle Ka-
meništiaka – 0:1. Domácich gól vyburcoval k väčšej 
aktivite a o ďalších šesť minút domáci vyrovnali gó-
lom Bujnocha – 1:1. Neprešli ani tri minúty a domáci 
viedli, loptu si do vlastnej siete vrazil dezorientovaný 
Borte l – 2:1. Gólové hody v prvom polčase pokračo-
vali a v 24. minúte P. Pagáč premenil pokutový kop 
za faul na Jáňu – 2:2. Niekoľko šancí potom obe muž-
stvá nepremenili, no v 32. minúte ďalekonosná strela 
Bujnocha prekonala Vrábla v bránke Ilavy – 3:2. V dru-
hom polčase sa hostia snažili vyrovnať, no Dulovča-
nia zubami – nechtami cenné víťazstvo ubránili.  

Udiča – K. Podhradie 1:4 (1:4)
Stretnutie Udičanov s Košec-

kým Podhradím začali lepšie 
futbalovejší hostia, ktorí šli do 
vedenia už v piatej minúte gó-
lom Ľubomíra Vlasatého – 0:1. 
Aj po góle pokračovali hostia 
v efektívnom futbale, na ktorý 
nedokázali domáci nájsť účinnú 
protizbraň. V 24. minúte zvýšil 
Suchomel na 0:2, o deväť minút 
neskôr pridal Marek Kozík tretí 
gól Košeckého Podhradia a šty-
ri minúty pred koncom prvého 
polčasu zvýšil Suchomel svojim 
druhým gólom na hrozivých 0:4. 
Udičania sa zmohli už len na 
čestný gól, jeho autorom bol v 
43. minúte po štandardnej situá-
cii Jaroslav Kvasník – 1:4. Domá-
ci už v druhom polčase nenašli 
v sebe dostatok síl na skorigo-
vanie, a tak si hostia zaslúžene 

odvážajú všetky body...

Jasenica - Papradno 1:1 (1:1)
Hostia začali v derby Papradanianskej doliny ako sa 

na favorita patrí a hneď od úvodu chceli rozhodnúť. 
V 17. minúte sa dočkali vedúceho gólu, jeho autorom 
bol Jakub Galko – 0:1. Hoci Jasenici patrí predposled-
ná priečka tabuľky, dokázali favorizovaným futbalis-
tom Papradna neraz nepríjemne zavariť. V 28. minúte 
sa dočkali vyrovnávajúceho gólu z kopačky Gabriela 
Šibíka – 1:1. V druhom polčase sa ani napriek príleži-
tostiam na oboch stranách diváci už gólu nedočkali, 
a tak sa zrodila remíza, ktorá ani pre jedno mužstvo 
nič nerieši...

Malé Lednice – Tuchyňa 1:2 (1:0)
O záchranu bojujúce Malé Lednice favorizovanú 

Tuchyňu hneď v úvode dokonale zaskočili. Proti jed-
nému z ašpirantov na postup šli domáci do vedenia 
už po troch minútach, kedy hosťujúceho brankára 
Hofera prekonal Juraj Lednický – 1:0. Domáci potom 
pozorne bránili vlastné pokutové územie a zaskoče-
ným hosťom nedovolili v prvom polčase skórovať. 
Tuchynčania však mali výborný nástup do druhého 
polčasu, kedy už v 48. minúte Roman Koťan vsietil 
vyrovnávajúci gól – 1:1. Favorit potom vytrvalo do-
bíjal domácu bránku a odmenou mu bol víťazný gól 
dvadsať minút pred koncom – 1:2. Jeho autorom bol 
Daniel Hrubina. Domácim sa už vyrovnať nepodarilo, 
a tak ich situácia začína byť vážna.  

Košeca – Bolešov 2:3 (2:1)
V stretnutí mužstiev z horných poschodí tabuľky 

sa hral kvalitný futbal. Domáci sa ujali vedenia v 
11.minúte gólom Mihalika – 1:0. Aj druhý gól vsietili 
domáci, tešili sa však hostia. Loptu do vlastnej bránky 
dopravil Štepanovič – 1:1. V 33. minúte Kašša poslal 
domácich do vedenia, no Bolešov po obrátke otočil 
výsledok. V 56. minúte vyrovnal Dušan Šandor – 2:2 
a v záverečnej minúte strhol víťazstvo na stranu hostí 
Šišaj – 2:3. 

1. Plevník 16 11 4 1 43:20 37
2. Tuchyňa 16 11 1 4 36:22 34
3. Bolešov 16 10 3 3 34:13 33
4. H. Poruba 16 10 2 4 51:27 32
5. Košeca 16 7 3 6 48:24 24
6. Papradno 16 7 2 7 26:22 23
7. Udiča 16 7 2 7 23:44 23
8. D. Kočkovce 16 7 1 8 33:31 22
9. K. Podhradie 16 4 6 6 29:25 18
10. Lysá 16 7 0 9 26:33 18
11. Ilava 16 5 1 10 33:36 16
12. M. Lednice 16 5 0 11 16:43 15
13. Jasenica 16 3 3 10 17:50 12
14. Dulov 16 3 2 11 17:42 11
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Šláger 4. ligy pre hnačku futbalistov Malženíc 
odložila športovotechnická komisia na neurčito

4. liga muži

5. liga muži

7. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

Stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce sa síce so 
svojim premiérovým účinkovaním v 4. lige mužov 
rozlúčili prehrou v Trenčíne, ani to však nič nemení 
na skutočnosti, že ako nováčik si vybojovali historic-
ký postup do tretej ligy. O vysokej úrovni stolného 
tenisu v našej oblasti (okresy Púchov, Ilava, Považská 
Bystrica) svedčí fakt, že práve naše družstvá obsadili 
prvé tri priečky v štvrtej lige...

Keraming Trenčín C – Slovan Dolné Kočkovce 
11:7 (Blaško 3, Janiš 2, Michalec 2)

Ostatné výsledky záverečného dvojkola: Han-
dlová – Ladce 8:10, Prievidza B – Nové mesto nad 
Váhom B 12:6, Diviaky – Omšenie 14:4, Nitrica – Pru-
sy 6:12, Otrhánky – Oslany 11:7, Prievidza B – Ladce 
6:12, Handlová – Nové Mesto B 12:6, Nitrica – Om-

šenie 4:14, Diviaky – Prusy 10:8, Trenčín C – TTC Pov. 
Bystrica B 10:8
1. D. Kočkovce   24 17 1 6 259:173 59
2. Ladce  24 16 2 6 268:164 58
3. TTC PB B  24 14 4 6 251:181 56
4. Otrhánky  24 13 6 5 234:198 56
5. Prusy 24 12 6 6 238:194 54
6. Oslany  24 13 3 8 252:180 53
7. Trenčín C  24 14 1 9 230:202 53
8. Diviaky   24 13 1 10 227:205 51
9. Handlová A  24 6 7 11 208:224 43
10. Nové Mesto B  24 6 5 13 191:241 41
11. Omšenie  24 7 1 16 192:240 39
12. Prievidza B  24 5 2 17 155:277 36
13. Nitrica  24 0 1 23 103:329 25

Víťaz sa so súťažou lúčil prehrou v Trenčíne

Šláger jarnej časti 4. futbalovej ligy medzi druhými 
Malženicami a vedúcou Belušou sa nekonal. Špor-
tovotechnická komisia Západoslovenského futbalo-
vého zväzu na základe rozhodnutia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
odložila súťažné stretnutie OFK Malženice - TJ Kovo 
Beluša na neurčito. U hráčov OFK Malženice bol na-
hlásený epidemický výskyt hnačkových ochorení. Z 
dôvodu zamedzenia šírenia sa týchto ochorení RÚVZ 
zakazuje pre hráčov OFK Malženice zúčastňovať sa 
zápasov. 

Ostatné výsledky 20. kola: Partizánske – Vrbové 
2:2, ŠK Blava – Holíč 4:0, Trenčianske Teplice – Šimo-
novany 1:1, Bánovce nad Bebravou – Boleráz 3:0, Pre-
čín – Častkovce 1:3, Nová Dubnica – Kanianka 2:0m 
Trenčianske Stankovce – Domaniža 1:3
1. Beluša 19 15 2 2 47:19 47
2. Malženice 19 12 3 4 43:24 39
3. Domaniža 20 9 6 5 37:33 33
4. Šimonovany 20 9 4 7 26:21 31
5. Vrbové 20 8 7 5 31:30 31
6. Častkovce 20 10 3 7 36:27 30
7. Tr. Teplice 20 9 3 8 34:29 30
8. Bánovce  20 8 5 7 34:24 29
9. N. Dubnica 20 9 2 9 27:34 29
10. ŠK BLAVA  20 8 4 8 39:33 28
11. Holíč 20 7 5 8 28:27 26
12. Tr. Stankovce 20 7 3 10 28:39 24
13. Prečín 20 6 2 12 32:50 20

14. Partizánske 20 4 7 9 31:44 19
15. Boleráz 20 4 5 11 26:24 17
16. Kanianka 20 2 3 15 20:61 9

Horovce – Stará Turá 0:1 (0:1)
Horovčania mohli po výhre vykĺznuť z nebezpeč-

ných vôd tabuľky, v ktorých sa motá až priveľa muž-
stiev. Domácou prehrou si skomplikovali situáciu. O 
víťazstve hostí rozhodol už v prvom polčase v 37. 
minúte Ondrej Peterka – 0:1.

Zostava Horoviec: Rajník – Ruman, Škrapko, Štefa-
nec, Brix, Ďurovec, Balocký, Kormendy, Siekel, Kebis, 
Kučo (Chupáč) 

Streženice – V. Uherce 1:3 (1:1)
Stretnutie nezačalo pre domácich dobre a už v ôs-

mej minúte šli do vedenia gólom Kováča – 0:1. Na 
vyrovnanie si museli domáci počkať až do záveru pr-
vého polčasu, v 43. minúte skóroval Loduha – 1:1. V 
druhom polčase sa hral vyrovnaný futbal, hostia roz-
hodli o svojom víťazstve po dvoch góloch zo štan-
dardných situácií. V 55. minúte Kováč svojim druhým 
gólom poslal hostí do vedenia – 1:2. O ďalších osem 
minút spečatil výhru hostí Jankula – 1:3. Situácia 
Streženíc na dne tabuľky už začína byť vážna...

Zostava Streženíc: Hrišo – Lamžo (Struhárňanský), 
Ľ. Medňanský, Sagan, Filiač, Štrbák (Vavrík), Žiaček, 
Michal Šesták, Miloš Šesták, Loduha, Trník (Krajčí)

Ostatné výsledky 20. kola: Chocholná-Velčice 
– Cígeľ 2:1, Ladce – Z. Kostoľany 0:0, Myjava B – Uhro-
vec 6:0, Malá Čausa – Bošany 1:1, Podolie – Trenčian-
ska Turná 0:1, Malá Hradná – Brvnište 1:3
1. Myjava B 19 13 3 3 43:16 42
2. Cígeľ 19 13 2 4 36:16 41
3. V. Uherce 20 11 4 5 37:22 37
4. Malá Čausa 19 8 4 7 36:32 28
5. Tr. Turná 20 6 8 6 33:32 26
6. Brvnište 20 7 5 8 34:34 26
7. Horovce 20 6 7 7 35:29 25
8. Bošany 20 6 7 7 24:33 25
9. Stará Turá 19 7 4 8 20:32 25
10. Chocholná 19 7 3 9 37:33 24
11. Ladce 20 6 6 8 20:18 24
12. Z. Kostoľany 19 6 6 7 25:33 24
13. Uhrovec 20 7 3 10 25:38 24
14. Podolie 20 5 6 9 22:31 21
15. Malá Hradná 19 4 7 8 21:35 19
16. Streženice 19 5 3 11 30:44 18

Po prehre so Starou Turou stratili Streženice (v bielom) doma všetky body aj s V. Uhercami. 

16. kolo: Podvažie – Podmanín 0:2, Pružina - Pov. 
Bystrica 0:2, Dohňany - D. Mariková 1:2, Jancík, Kola-
čín – Kvašov 1:2, Hoppan 2, Sverepec – Visolaje 4:2, 
Moško, Bielik, Pruské – Praznov 2:1
1. Podmanín 14 13 0 1 47:9 39
2. Visolaje 15 9 4 2 40:21 31
3. Pov. Bystrica 14 9 3 2 34:17 30
4. D. Mariková 15 7 3 5 28:27 24
5. Dohňany 15 7 2 6 30:22 23
6. Kvašov 15 5 5 5 30:31 20
7. Pružina 15 6 2 7 28:29 20
8. Kolačín 15 6 1 8 32:38 19
9. Podvažie 15 5 2 8 24:29 17
10. Pruské 15 4 4 7 22:31 16
11. Šebešťanová 14 5 2 7 24:29 14
12. Sverepec 15 3 4 8 22:34 13
13. Praznov 15 1 0 14 20:64 3

12. kolo: Lazy – Mikušovce 1:3, Prejta - FC Púchov 
1:2, D. Breznica – Vrchteplá 3:1, Bodiná – Kameničany 
2:1, Trstie - Bolešov B 1:0, Č. Kameň - Orlové 1:1
1. Lazy 12 7 3 2 44:16 24
2. FC Púchov 12 7 2 3 26:17 23
3. Bodiná 12  7 2 3 24:17 23
4. D. Breznica 12 6 2 4 26:20 20
5. Mikušovce 12 6 0 6 21:26 18
6. Kameničany 12 5 1 6 30:31 16
7. Trstie 12 4 4 4 18:21 16
8. Bolešov B 12 5 1 6 19:31 16
9. Prejta 12 4 3 5 20:33 15
10. Vrchteplá 12 4 2 6 22:21 14
11. Č. Kameň 12 3 3 6 23:24 12
12. Orlové 12 1 1 10 9:31 -2

16. kolo: Jasenica – Udiča 1:6, Prejta - D. Kočkovce 
2:0, Kolačín – Bolešov 0:8, Dohňany – Tuchyňa 2:0, 
Lysá - H. Poruba 0:10,  Sverepec – Plevník 2:3, Pruské 
- Praznov /Podmanín 5:1
1. H. Poruba 16 13 2 1 77:15 41
2. Udiča 16 13 2 1 71:17 41
3. Plevník 16 12 1 3 58:18 37
4. Pruské 16 11 1 4 54:20 34
5. Tuchyňa 16 9 0 7 25:18 27
6. D. Kočkovce 16 8 1 7 62:30 25
7. Lysá 16 6 3 7 41:54 21
8. Dohňany 16 6 1 9 37:31 19
9. Prejta 16 6 1 9 29:34 19
10. Jasenica 16 5 3 8 27:37 18
11. Praznov 16 4 4 8 42:54 16
12. Sverepec 16 5 0 11 28:41 15
13. Bolešov 16 4 1 11 33:60 13
14. Kolačín 16 0 0 16 8:163 0
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Úradná správa ObFZ Považská Bystrica z 31. 3. 2016

Delegačná listina ObFZ na 10. apríla

Športovotechnická komisia
1. ŠTK schvaľuje  výsledky MFS 6. a 7. liga dospelí, 6. 
liga dorast, 4. liga žiaci hraných v dňoch 26. a 27. 3.
2. ŠTK berie na vedomie informáciu „R“ – Maka zo 
stretnutia 7. liga  Praznov – Podvažie; informáciu „R“ 
– Hriadeľa zo stretnutia 7. liga Kvašov – Sverepec;
3. ŠTK kontumuje pre pokles hráčov hostí pod sedem 
MFS 6. liga dorast 15. kolo H. Poruba – Sverepec a vý-
sledok 5:0 dosiahnutý na ihrisku necháva v platnosti. 
TJ Rozvoj Sverepec odstupuje na doriešenie DK.
4. ŠTKupozorňuje:
a, FK, FO a TJ, že od nového súťažného ročníka 
2016/2017 budú všetky súťaže vrátane prípraviek v 
ISSF. Všetky kluby si pripravia potrebné náležitosti k 
hladkému prechodu mládeže od súťažného ročníka 
2016/2017 do ISSF. 
b, FO, FK a TJ (dospelí) na povinnosť včasného vytvo-
renia zápasových nominácií v ISSF na MFS minimálne 
30 min. pred začiatkom stretnutia. 
c,  FK, FO a TJ na splatnosť faktúry tretej splátky (prvej 
jarnej) ObFZ za delegované osoby ku dňu 01.04.2016. 
RS A/bod 5.9.3

5. ŠTK pozýva na svoje pracovné zasadnutie zástup-
cov všetkých klubov prípraviek, ktoré sa uskutoční 
dňa 13. 4. o 17,00 hod. v zasadačke ObFZ PB č. 223.
6. ŠTK žiada FO,FK a TJ, aby svoje podania na komisiu 
posielali cez ISSF vždy do 18.00 hod. predchádzajú-
ceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie za-
sadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania 
podané po tomto termíne, budú prerokované až na 
nasledujúcom zasadnutí.
Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a,b 
na 1 m.s. (5ŽK, 9ŽK):
D142: Peter Hrehuš, 1127358, Tuchyňa
D143: „D“ Rastislav Urík, 1270292, Plevník 
D144: „D“ Dominik Panáček, 1278514, Lysá
Zastavená činnosť: 
D145: Michal Hunana, Podvažie – 1 s.s. N
D146: Adam Hlavoň, Praznov – 1 s.s. N  
D147: Matej Kňažek, MFK Ilava – zastavená športová 
činnosť a zákaz styku s DO na 5 týždňov N
D148: „D“ Boris Voříšek, 1275491, Prejta - 1 s.s. N 
D149: „Ž“ Dominik Gábriš, 020511, Pružina - 1 s.s. N

DO uložené klubom:
D150: TJ Rozvoj Sverepec – pokarhanie podľa 64/1a, 
64/5 + RP 5 eur (nedohratie zápasu dorastu)
D151: MFK Ilava – pokuta 50 eur podľa 49/4 (D147)
Oznamy DK: 
DK upozorňuje kluby, že písomnú žiadosť o upuste-
nie 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, okrem 
rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverej-
nenia ÚS.
Komisia rozhodcov
1. Chyby v Zápisoch o stretnutí: Ďurica – 1
2. Ospravedlnení: 2. - 3. 4. - M. Pecuš, O. Komorník, 
Klabník, Šamaj, Bielik, 3. 4. - Škrovánek, 3. 4. – J. Pecuš 
do 14.00 h, Lamžo od 14.00 h
3. Info školiaci úsek: Fyzické a písomné previerky 
konané dňa 25.3.2016 absolvovali všetci zúčastnení 
rozhodcovia. Previerok sa nezúčastnili A.Pecuš, Ho-
rečný, D. Janček. Žiadame zaslať dôvod neúčasti na 
previerkach do 6. 4. 2016.

6. liga muži – 17. kolo o 15.30
Udiča – Jasenica (Zvak, D. Komorník, O. Komorník), 

Košecké Podhradie – Lysá pod Makytou (Sluk, Kapila, 
Pastorek), Plevník – košeca (Brundza, Bagín, Kováč), 
Bolešov – Malé Lednice (Hrenák, Tomášek, Cabaj), 
Tuchyňa – Dulov (Vyletelka, M. Pecuš, Bielik), Ilava 
– Horná Poruba (Černej, Kováčik, Šamaj), Dolné Koč-
kovce – Papradno (Milčík, Migát, Brna)

7. liga muži – 17. kolo o 15.30
Pruské – Podvažie (Oselský, D. Janček, Uhrín), Praz-

nov – Sverepec (Folučka, Galbavý), Visolaje – Kolačín 
(Koleno, vavrík), Kvašov – Dohňany (Hriadel, Ďurica), 
Šebešťanová – Pružina (Mihálik, Horečný), Považská 

Bystrica – Podmanín (v sobotu o 15.00 – Mihálik, Ko-
leno, Cabaj), Dolná Mariková má voľno

8. liga muži – 13. kolo o 15.30
Červený Kameň – Lazy pod Makytou (Škrovánek), 

Dynamo Orlové – Tŕstie (Mako), Bolešov B – Bodiná 
(v sobotu o 14.00 – A. Pecuš), Kameničany – Dolná 
Breznica (R), Vrchteplá – Prejta (Vadovský), Fan Club 
Púchov – Mikušovce (v Mestečku – Lamžo)

6. liga dorast – 17. kolo o 12.45
Pruské – Jasenica (v sobotu o 10.30 – Lamžo, Brna), 

Praznov/Podmanín – Sverepec (v Praznove – Galba-
vý, Folučka), Plevník – Lysá pod Makytou (Bagín, Ko-
váč), Horná Poruba – Dohňany (v sobotu o 15.30 – O. 

Komorník, D. Komorník), Tuchyňa – kolačín (v sobotu 
o 15.30 – D. Janček, Pastorek), Bolešov – Prejta (To-
mášek, Cabaj), Dolné Kočkovce – Udiča (Migát, Brna)

4. liga starší žiaci – 17. kolo o 10.30
Udiča – Jasenica (Koleno), Plevník – košeca (Mako), 

Dohňany – Lysá pod Makytou (v sobotu o 15.00 – 
Milčík), Dolná Mariková – Pružina (Vadovský), Prečín 
– Ladce (Horečný), Domaniža – Papradno (Mihálik), 
Sverepec má voľno

5. liga starší žiaci – 17. kolo o 10.30
Horovce – Zubák (Ďurica), Mikušovce – Borčice/Bo-

lešov (o 12.45 – Škrovánek), Hradčan Lednica – Hor-
ná Poruba (Bielik), Lazy pod Makytou majú voľno

Siedma stolnotenisová liga mužov mala v piatok na 
programe predposledné kolo. Zástupcovia Púchov-
ského okresu si v nej počínali striedavo. Kým Púchov-

čania prehrali hladko v Považskej Bystrici, Dolné Koč-
kovce C si za domácimi stolmi bez väčších problémov 
poradili s Miracles Dubnica nad Váhom.   

7. liga
Pružina B – Milochov B 12:6, Topor 4, D. Olšovský 

2, M. Olšovský, Vrábel, Valášek, J. Kozák po 1, 2 štv. 
– Gazdík 3, P. Mihálik 2, Horečný 1, Ladce C – Udiča 
16:2, Sňahničan, Kvasnica po 4, Pišta 3, Kvocera 2, 
Zahustel 1 – Beník, Ignácik ml. po 1, 3. ZŠ Dubnica 
– Nozdrovice  0:18, Otruba, J. Letko, Češko, Didek po 
4, 2 štv,  TTC PB E – Púchov 16:2, Ďurajka, Lieskovský 
po 4, Dujsíková, Kulichová po 3, 2 štv. – Z. Juriga st. 2, 
Nozdrovice B – Dolný Moštenec 2:16, Hrubo 2 – I. 
Bírošík, I. Melicherík po 4, Ľ. Melicherík, Baláž po 3, 2 
štv., D. Kočkovce C – Dubnica 13:5, Crkoň, Hudec po 
4, Gombár 3, F. Škrabko 1, 1 štv. – R. Fatrsík 2, Halgoš, 
Heštera po 1, 1 štv., Milochov – N. Dubnica E 9:9, 
Kunovský 4, Benko 2, Duško, Hojdík po 1, 1 štv. – Ora-
vec, M. Šelinga po 3, J. Pšenka 2, 1 štv.
1.Nozdrovice  25 21 3 1 353:97 70
2.Ladce C  25 22 1 2 347:103 70
3.D. Moštenec  25 22 1 2 342:108 70
4.Milochov  25 16 2 7 281:169 59
5.Udiča  25 13 0 12 212:238 51
6.TTC PB E  25 12 1 12 239:211 50
7.N. Dubnica E  25 11 3 11 211:239 50
8.Pružina B  25 10 3 12 207:243 48
9.Milochov B  25 10 1 14 193:257 46
10.D. Kočkovce C  25 10 0 15 200:250 45
11.Miracles DCA  25 9 1 15 210:240 44
12.Nozdrovice B  25 9 1 15 205:245 44
13.Púchov   25 1 1 23 82:368 28
14.ZŠ Dubnica  25 0 0 25 68:382 25

Stolní tenisti Púchova vo svojom úvodnom ročníku v súťaži najmä zbierajú skúsenosti. V piatok za stolmi TTC 
Považská Bystrica síce hladko prehrali, no odohrali vyrovnané zápasy. V poslednom kole privítajú za domácimi 
stolmi poslednú Dubnicu a radi by si zaknihovali druhé víťazstvo v súťaži.         FOTO: Milan Podmaník 

Púchovčania pod Manínom prehrali, Kočkovce víťazne
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Tréner Jaroslav Vágner postupoval v duchu tradície 
„víťazná zostava sa nemení“ a na ihrisko poslal iden-
tickú jedenástku s tou, ktorá vybojovala na Veľkú noc 
v Nových Zámkoch víťazstvo 2:0. V príjemnom slneč-
nom počasí začali lepšie hostia z Veľkých Ludiniec. Už 
v 4. minúte nebezpečne strieľal bývalý ligový hráč 
Petržalky Michal kubala, Letkovi pri zákroku pomoh-
la aj bránková konštrukcia. Domáci sa v ofenzíve pre-
sadzovali proti dobre brániacemu súperovi len ťažko. 
Vzrušenie na tribúny preto priniesli len pády Gajdo-
šíka a Piláta v šestnástke hostí, ani v jednom prípade 
sa penalta nepískala. Prvý vážnejší pokus Púchova na 
bránu vyslal v 30. minúte Gajdošík, brankár Benkó 
však neinkasoval. Následne to v 35. minúte skúšal z 
priameho kopu technicky disponovaný Zuziak, Ben-
kó dobre zareagoval a vyrazil na roh. Hostia útočili 
skôr ojedinele, sústredili sa najmä na dobrú defenzí-
vu. A keďže Púchovčanom toho vpredu vychádzalo 
veľmi málo, bol polčasový bezgólový rezultát logic-
kým vyústením diania na trávniku. 

Úvod druhého dejstva načrtol, že diváci by si mohli 
užiť lepší futbal. Hneď v 49. minúte totiž zo zaujímavej 
pozície nenamieril presne Gamboš, podobne potom 
dopadol aj Pilát. Takmer okamžite zakontrovali hos-
tia, ich ofenzívnu akciu potiahol Cingel a aj pekne vy-
strelil, brankár Letko vyrazil. Hra potom opäť upadla 
do priemeru. Iniciatívnejší bol Púchov, Veľké Ludince 
ale s prehľadom odvracali útočné akcie domácich. Až 
v záverečnej desaťminútovke prišli strelecké pokusy 

na bránu hostí. Gamboš ale vystrelil nad, potom sa ku 
koncovke hotoval aj Gajdošík, chýbal mu však krok, 
aby dostihol loptu. V samom závere sa ešte snažil pre-
sadiť striedajúci Pastorek, ani ten ale neuspel. 
Nepríliš zaujímavý zápas priniesol bezgólovú remízu, 
s ktorou sú určite spokojnejší hostia. Púchov môže te-
šiť aspoň fakt, že brankár Letko udržal tretí raz v rade 
čisté konto. V tabuľke padol MŠk Púchov na siedmu 
priečku, strata na vedúci Šamorín predstavuje šesť 
bodov. 

22. kolo III. ligy západ: 
MŠK Púchov – TJ Družstevník Veľké Ludince 0:0
Žlté karty: 52. Varga, 54. Petráš (obaja Veľké Ludince)
Rozhodovali: Patrovič – Juhás, krivošík
Návšteva: 250 divákov
Púchov: Letko – Paliesek, Riška, Brezničan, Vanák – 
Bartoš – Zuziak (66. Pastorek), Gamboš (81. Rypák), 
Svorada, Pilát – Gajdošík
Veľké Ludince: Benkó – Smiknya, Flídr, Varga, kuba-
na, Soboňa (70. Belanský), Dobiaš, Petráš (58. Turnai), 
Ahmad (75. konvický), Cingel, Hlaváčik

Výsledky ďalších stretnutí 22. kola: 
HN Prievidza&Handlová – Dubnica n. Váhom 1:0
Šamorín – Nové Zámky 1:1
Dunajská Streda „B“ – Veľký Meder 1:1
Topoľčany – Palárikovo 4:1
Lednické Rovne – Neded 3:1
Nemšová – Galanta 1:0

Futbal: V nevýraznom zápase sa zrodila bezgólová remíza
Púchovskí futbalisti privítali v ďalšom kole tretej najvyššej futbalovej súťaže súpera z Veľkých Ludiniec. Od súboja 
tímu bojujúceho o čelo tabuľky so súperom z jej lepšej polovice sa očakával kvalitný a zaujímavý futbal. Realita však 
zaostala za predstavami a diváci na štadióne nielenže nevideli gól, ale prakticky ani jednu vyloženú šancu domáce-
ho celku. 
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Ani táto skrumáž nepriniesla Púchovu vytúžený gól.
Foto: T. Schügerl st.

Vráble – Komárno 1:1

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM:  
23. kolo III. ligy západ: FC Slovan Galanta – MŠk Pú-
chov, v nedeľu 10. 4. od 15:30 
                       T. Schügerl

Tabuľka III. ligy:
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Futbal mládež:  „Pätnástka“ šokovala bratislavský Slovan

20. kolo II. ligy staršieho dorastu (U19): 
MFK Topvar Topoľčany – MŠK Púchov 1:0 (0:0)
Zostava MŠK Púchov: Ďurovec – Hrančík, Valašík, 
Rosina, Buček, Hafera (46. Gabaj), Hrnko, Veteška, 
Červený, Vojtek, Strnad
Starší dorast pokračuje v nepresvedčivých výkonoch 
a stráca kontakt s čelom tabuľky. Púchovčania boli na 
pôde Topoľčian miernymi favoritmi, po polčase držali 
aspoň bezgólovú remízu. Domáci napokon rozhodli 
o svojom triumfe v druhom dejstve a zaknihovali tri 
body. Púchov je v tabuľke na 7. priečke, na konte má 
32 bodov pri skóre 26:23. Strata na vedúce Vráble na-
rástla už na trinásť bodov. 

20. kolo II. ligy mladšieho dorastu (U17): 
MFK Topvar Topoľčany – MŠK Púchov 0:0
Zostava: Vaňo – Strelčík (74. Živčic), krčmárik, M. 
klučka, Ciesar (64. Mušák), Borovička, Martin Bartoš 
(41. Granzer), Socha, Černoško, kendy, Hurta
Púchovskí mladší dorastenci neskórovali tretí raz v 
rade. V Topoľčanoch však získali aspoň bod, keď re-
mizovali bezgólovo 0:0. V priebežnej tabuľke zaujíma 
Púchov trinástu priečku, získal zatiaľ 21 bodov so skó-
re 31:37. 

18. kolo I. ligy starších žiakov (U15): 
MŠK Púchov – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)
Gól MŠK Púchov: Sakala
Zostava: Bračík – J. Brezina, Pavlovič, S. krajčík, Mi-
chalik, Mičúch, Ocelík (67. A. Gabriš), Haviar, Vápeník 
(68. Halmeš), Sakala, králik (69. Gabčo)
Starší žiaci do 15 rokov zaznamenali v domácom pro-

stredí fantastický výsledok. Proti Slovanu Bratislava, 
ktorý bojuje o víťazstvo v celej súťaži, totiž Púchovča-
nia odohrali výborný zápas a remizovali 1:1. Mladí 
púchovskí futbalisti boli blízko k zisku všetkých troch 
bodov, v 55. minúte ich totiž poslal do vedenia Sa-
muel Sakala. Hostia z hlavného mesta vyrovnali šesť 
minút pred záverečným hvizdom. Púchov je v tabuľ-
ke stále na poslednom 14. mieste so ziskom 8 bodov 
a skóre 12:43. Strata na predposledný Senec sa však 
stenčila na jediný bod. 

18. kolo I. ligy starších žiakov (U14): 
MŠK Púchov – ŠK Slovan Bratislava 0:8 (0:4)
Zostava: Macko – Hanes, Belás, Hrenák, Guzma (36. 
M. Drahuta), Jandušík, Galko, Bátora, Reksa, Šlesar (47. 
P. klúčik), Mikoláš (42. Jurík)
To, čo Slovanu nevyšlo v kategórii U15, si belasí vy-
nahradili o ročník nižšie. Historicky najúspešnejší slo-
venský klub triumfoval v Púchove s prehľadom 8:0. 
Púchovčania sa snažili aspoň o čestný presný zásah, 

skórovať sa im ale nepodarilo. V tabuľke sú púchovskí 
futbalisti na jedenástej priečke, nazbierali 10 bodov 
pri skóre 11:71. 

18. kolo I. ligy mladších žiakov (U13): 
Spartak Myjava – MŠK Púchov 10:4 (6:2)
Góly: D. Gabriš, P. Brezina, klúčik, kres
Zostava: Pacek, Martiš – kurej, M. klúčik, Ondrišík, 
Cíbik, Lupták, kučiak, Bajza, Mich. Mynář, Chleban, P. 
Brezina, Bednárik, Hošták, Pečeňa, Gabriš, kres, Mat. 
Moravčík, Haviar, Mich. Moravčík, Porubčan, Zlocha
Púchovčania si na kopaniciach mohli trúfať na dobrý 
výsledok, Myjava mala totiž pred stretnutím rovnako 
ako oni na konte v tabuľke tri body. kopaničiari však 
zápas zvládli lepšie a pomerne s prehľadom zvíťazili 
10:4. Mladší žiaci do 13 rokov sú v tabuľke na posled-
nej 14. priečke, získali tri body pri skóre 56:336. 

18. kolo I. ligy mladších žiakov (U12): 
Spartak Myjava – MŠK Púchov 5:10 (2:2)
Góly: D. krajčík 5, Hošták, Tuček, Porubčan, Mich. My-
nář, Mozsi
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, Zlocha, Janto, 
kadák, Baláž, D. krajčík, Porubčan, Obšivan, Mich. My-
nář, Čmelo, Híreš, E. Drahuta, Fedor, Tuček, Chleban, 
Jurenková, D. Gabriš, Hošták, klúčik
Výborne sa na kopaniciach prezentovali mladší žiaci 
do 12 rokov. Nastrieľali celkom desať gólov a odviezli 
si domov všetky tri body. Piatimi presnými zásahmi 
sa blysol Daniel krajčík. V tabuľke sa U12 nachádza na 
12. priečke so ziskom 13 bodov a skóre 125:184. 

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM: 
21. kolo II. ligy dorastu: MŠk Púchov – SDM Domi-
no, v sobotu 9. 4. od 10:00 (st. dorast) a od 12:30 (ml. 
dorast) na hlavnej hracej ploche v Púchove
19. kolo I. ligy starších žiakov: Spartak Myjava – 
MŠk Púchov, v sobotu 9. 4. od 10:00 (U15) a od 12:00 
(U14)
19. kolo I. ligy mladších žiakov: MŠk Púchov – FC 
DAC 1904 Dunajská Streda, v nedeľu 10. 4. od 10:00 
(U13) a od 12:00 (U12) na pomocnom ihrisku v Pú-
chove                                                                                     -tsch-

Víkendový program mládežníckych 
futbalových súťaží priniesol pre MŠK 
Púchov jedno víťazstvo, dve remízy 
a tri prehry. Snáď najviac príjemne 
prekvapila remíza starších žiakov do 
15 rokov so silným Slovanom Brati-
slava. V Myjave zase strelecky exce-
lovali mladší žiaci do 12 rokov, ktorí 
nastrieľali dvojciferný počet gólov. 

Ilustr. foto.

Ilustr. foto.
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Púchovskí mládežníci sa v Rakúsku predstavili v zá-
kladnej skupine proti piatim vyspelým protivníkom. 
Mladým hokejistom z nášho mesta sa darilo veľmi 
dobre, postupne zdolali Auer, Innsbruck, Györ a Ne-
therlands. Remíza sa zrodila až v poslednom dueli so 
Salzburgom, s ktorým Púchovčania bojovali o postup 
do finále. Pri zhodnom počte bodov rozhodlo v pro-
spech púchovského tímu lepšie celkové skóre. 
Vo finálovom stretnutí podujatia v kategórii do 12 
rokov sa stretli HC Continental Púchov a fínsky celok 
Hockey Bears. V riadnej hracej dobe (hralo sa dvakrát 
po pätnásť minút na čistý čas) sa zrodil nerozhodný 
výsledok 1:1. V samostatných nájazdoch ponúkli obe 
mužstvá poriadnu drámu a víťaza určila až štvrtá sé-
ria. Šťastnejší boli napokon Fíni, Púchovu po prehre 
1:2 pripadli cenné strieborné medaily. 

Okrem kolektívneho úspe-
chu sa Púchovčania môžu 
pýšiť aj individuálnymi oce-
neniami. Romana Haluš-
ková získala ocenenie pre 
najlepšieho útočníka celé-
ho turnaja. Brankár Samuel 
Urban bol zase na druhom 
mieste v rebríčku branká-
rov. Úspechy v silnej me-
dzinárodnej konkurencii sú 
pre púchovský výber do 12 
rokov výbornou motiváciou 
do ďalších bojov. 

Romana Halušková sa už 
v ligovej súťaži prezento-
vala výbornými výkonmi 
a medzi púchovskými sie-
dmakmi bola druhá naj-
lepšia v kanadskom bodo-
vaní s 28 bodmi (16+12).  V 
Rakúsku zaznamenala šesť 
presných zásahov a orga-
nizátori ju vyhlásili za naj-
lepšiu spomedzi všetkých 
útočníkov. „Bol to krásny 
pocit, keď som preberala 
víťaznú sošku. Samozrej-
me, bez mojich spoluhrá-
čov by som takýto hoke-
jový úspech v mojej stále 
začínajúcej kariére nedo-
siahla,“ skonštatovala R. 

Púchovský hokejový výber druhý 
na medzinárodnom turnaji
Hokejové družstvo HC Continen-
tal Púchov v kategórii do 12 rokov 
úspešne účinkovalo na Svetovom 
turnaji v ľadovom hokeji v rakúskom 
Zell am See. Púchovčania vybojovali 
fantastické strieborné medaily a veľ-
mi pozitívne reprezentovali sloven-
ský hokej. Romana Halušková bola 
navyše ocenená ako najlepšia spo-
medzi všetkých útočníkov. 

Halušková po turnaji. Púchov obsadil druhú priečku 
spomedzi trinástich družstiev a nielen púchovskému, 
ale aj slovenskému hokeju urobil skvelú reklamu. 
„Turnaj bol z hľadiska organizácie na veľmi vysokej 
úrovni, čo svedčí, že išlo už o 25. ročník tohto podu-
jatia. Ide o skvelý výsledok, ktorý nezviditeľní len 
samotný klub MŠK Púchov, ale aj celé Slovensko,“ 
dodala R. Halušková. 

Výsledky HC Continental Púchov na turnaji: 
Základná skupina: 
Púchov – Auer/Neumarkt 7:0
Góly: M. Jonák, T. Dudáš, A. kováčik, S. Bednár, R. Ha-
lušková, M. Svinčák, M. Pobežal

Púchov – Innsbruck 2:1
Góly: R. Halušková, E. Vojtek

Púchov – Györ 7:0
Góly: R. Halušková 2, A. krajčoviech, J. Veteška, M. Ve-
teška, M. Jonák, M. Pobežal

Púchov – Netherlands 4:3
Góly: T. Dudáš, B. Ondrášik, M. Pobežal, M. Hajas

Púchov – Salzburg 3:3
Góly: M. Pobežal, R. Halušková, A. kováčik

Finále:  Púchov – Hockey Bears (Fínsko) 1:2 po sa-
mostatných nájazdoch

HC Continental Púchov so striebornými medailami.

Gól: R. Halušková
Púchov nastúpil v tejto zostave: 
Brankári: S. Urban, T. Ižvolt
Obrancovia: J. Veteška, F. Pobežal, A. krajčoviech, M. 
Pišoja, A. Hudík, M. Svinčák
Útočníci: M. Pobežal, S. Bednár, R. Halušková, B. Ond-
rášik, T. Dudáš, M. Jonák, M. Veteška, T. Žemla, A. ková-
čik, M. Hajas, E. Vojtek

Za dodanie materiálov ďakujeme p. Ižvoltovej a p. 
Haluškovi. 

T. Schügerl

R. Halušková 
s individuálnym 

ocenením.
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Florbal: Púchov postúpil do semifinále play-off

Púchov výborne zachytil začiatok zápasu a od úvodu 
bol lepším mužstvom. Otvárací gól pramenil z dlhotr-
vajúceho náporu, keď sa presnou strelou z obrany do 
ľavého horného rohu prezentoval Jurenka. Následne 
už bolo zvýšené, po krížnej prihrávke Ondričku upra-
voval na 0:2 Pavel. Hostia pridali do prvej prestávky 
ešte tri presné zásahy, Prievidza sa zmohla len na oje-
dinelé protiútoky, ktoré zneškodnil pozorný Tomáš. 
Druhá tretina priniesla ďalších sedem presných zása-

hov Púchovčanov, ktorí si už pred polovicou stretnu-
tia prakticky zaistili víťazstvo. Mimoriadne produktív-
ny bol hlavne druhý útok v zložení Ondrička – Mišík 
- Pavel, ktorý zaznamenal dokopy deväť presných 
zásahov. Po svojom návrate do ostrého zápasového 
diania sa dobre chytil krídelník Marián Ondrička, pre-
zentoval sa šikovnými krížnymi nahrávkami a nebez-
pečnými zakončeniami. 
V tretej časti hostia trochu poľavili, vďaka čomu Prie-
vidza štyrmi gólmi skorigovala skóre. Posledné slovo 
patrilo Púchovu, ktorý v závere upravil výsledok na 
konečnú podobu 7:17. Púchovskí florbalisti postúpili 
do semifinále, kde na nich čakajú po základnej časti 
druhé Piešťany. Opäť sa hrá na dve víťazné stretnu-
tia a začína sa v Piešťanoch, ktoré budú mať výhodu 
prípadného tretieho rozhodujúceho zápasu na svojej 
vlastnej palubovke. 

VÝPREDAJ   
SEDACÍCH SÚPRAV

Program Brandon

1400

2kreslo bez podrúčiek
2OA

1700

2kreslo s 1 podrúčkou
2AL

1700

2kreslo s 1 podrúčkou
2AR

1700

2kreslo s 1 podrúčkou
s rozkladom

2ALF

1700

2kreslo s 1 podrúčkou
s rozkladom

2ARF

1700

2ALF

1700

Konštrukcia:
Kostra: masív buk,smrek,LDTD,DTD,PDP,DVD
Sedák: vlnovce, molitan N3543, HR3530, rúno 180g
Operadlo: popruhy, molitan N3543, rúno 180g
Podrúčky: molitan N2340, rúno 180g
Podhlavníky: polohovateľné (5 polohové)
Vankúše: bez vankúšov
Nohy: kovové - vysokoleštený nerez, alternatíva: drevenéVlnovce Studená pena Stavebnicový program Posteľ s perinákom

1000700 1000

1kreslo s1 podrúčkou1kreslo bez podrúčiek 1kreslo s 2 podrúčkami
1AL1OL 1ARL

1000 960

1kreslo s1 podrúčkou Rohový element
1AR ECKE

2000

2kreslo s 2 podrúčkami
2ALR

1400

2kreslo s bez podrúčiek
s rozkladom

2OAF

3kreslo s 1 podrúčkou
3AL

1900

3kreslo s 1 podrúčkou
3AR

1600

3kreslo bez podrúčiek
3OA

1900 2200

3kreslo s 2 podrúčkami
3ALR

1900

3kreslo s 1 podrúčkou
s plnovýsuvom

3ALF

1900

3kreslo s 1 podrúčkou
s plnovýsuvom

3ARF

1600

3kreslo bez podrúčiek
s plnovýsuvom

3OAF

960 960

UBEL, (UBEL-F) UBER, (UBER-F)

960 960960 960

UBEL MEDIUM
(UBEL MEDIUM- F) (UBER MEDIUM- F)

(UBEL SMALL- F) (UBER SMALL- F)
UBEL SMALL LAL, (LAL-F)

UBER MEDIUM
UBER SMALL LAR, (LAR-F)

8501270

TABURETKA maláTABURETKA veĺká

960

Otoman veľký

Otoman maly
Otoman mini Long chair

Otoman maly
Otoman mini Long chair

Otoman veľký

UBEL

UBER

2AL

UBER
medium

2660

2660

1AL+2oAF+UBER 2AL+UBER medium

1AL

3360

2oAF

Pri výbere každého otomanu resp.long chair je možnosť voľby
z  dvoch variácií, a to bez úložného priestoru, alebo s úložným
priestorom, vtedy je k označeniu pridané -F (funkcia).

AV KS
N  Á B Y T O K

1070 1070

Otoman s uložným priestorom

Program Brandon, je
výnimočný jednoduchým
nadčasovým dizajnom,
zmyslom pre pohodlie a
detail.
Program ponuka možnosť
v y t v o r e n i a v l a s t n e j
zostavy kombináciou
e l e m e n t o v p o d ľ a
typového plánu. Možné sú
rovné a rohové zostavy,
ako i zostavy do tvaru
písmena U.
V ponuke sú aj elementy s
praktickými funkciami,
ako polovýsuv sedáku,
rozklad na poste ľ a
o t o m a n s ú l o ž n ý m
priestorom.

2860

3AR

LAL-F UBER

UBEL+3AR LAL-F+3oAF + UBER

2AL+ECKE+3AR

3630

3oAF

ECKE2AL

3AR

Upozorňujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo
výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové
úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápať ich ako
orientačné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto
každú objednávku konzultujte priamo v predajni !

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,- €

FBK Púchov zvládol štvrťfinálovú sériu s Prievid-
zou v najkratšom možnom čase. Po domácom zá-
pase a výsledku 11:8 vyhrali Púchovčania aj dru-
hý duel v Prievidzi, kde triumfovali vysoko 17:7. V 
semifinálovej sérii sa púchovskí florbalisti stretnú 
s Piešťanmi, ktoré sa v základnej časti umiestnili 
na druhej priečke.

2. štvrťfinále play-off 2. ligy mužov:
ŠK MS CVČ Kladivári Prievidza – FBK Púchov 7:17 
(0:5, 3:7, 4:5), konečný stav série 0:2
Góly FBK Púchov: Mišík 4, Jurenka 3, Pavel 3, Ondrič-
ka 2, Joz. Mrocek 2, Dom. krajči 2, kuchta
Zostava FBK Púchov: Tomáš (31. Schügerl) – Jak. 
Mrocek, kukučka, korbaš, Tuček, Jurenka, Bulejko – 
Dan. krajči, Dom. krajči, Joz. Mrocek – Ondrička, Mi-
šík, Pavel – kuchta, Gabriško

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM: 
1. semifinále play-off 2. ligy mužov západ: 
FBC Páv Piešťany – FBK Púchov, v nedeľu 10.  apríla 
od 17:00 

-tsch-

Volejbal: Kadetky zdolali Trnavu

15. kolo I. ligy junioriek: 
1. VK Púchov – VO HIT Trnava 3:0 (14, 19, 15) a 3:1 
(-22, 25, 15, 23)
Zostava 1. VK Púchov: Luhová, Valachová, Ďurkecho-
vá, kucháriková, Hološková, Racková, libero Zágoro-
vá, striedali kuchtová, Vardžáková, Mikáčová, kollári-
ková, kováčiková. Tréneri: M. Suchánek, J. Pazdernatý 

„V nedeľu 3. 4. privítali na domácej palubovke ZŠ Go-
razdova kadetky 1.Vk súperky z Trnavy. V minulom 
kole dokázala v tabuľke kadetiek piata Trnava poraziť 
tretie Levice a tak štvrtý Púchov vedel, že ho nečaká 
ľahký súper. S plným nasadením začali domáce úvod-
ný set, rýchlo získali vedenie 12:5, ale vzápätí poľavili 
v koncentrácii, viackrát pokazili podanie a súper do-
tiahol na 14:14. Potom prišla na podanie domáca ka-
pitánka Valéria Luhová, a Púchov nádhernou šnúrou 
10 bodov získal prvý set. Domáce si začali viac veriť, 
zostávajúce dva sety mali pod kontrolou a hladko vy-

Volejbalový víkend priniesol duely púchovských 
kadetiek a mladších žiačok. Kadetky bojujú o čel-
né priečky tabuľky a po dvoch víťazstvách nad 
Trnavou sa posunuli na priebežné tretie miesto. 
Mladšie žiačky účinkujú v nadstavbovej skupine 
o 5. – 8. miesto a na turnaji v Piešťanoch ani raz 
neuspeli. 

hrali prvý zápas 3:0.
Do druhého zápasu nastúpili v zostave Púchova 
hráčky z lavičky, na ihrisku to bolo vidieť, súper vycítil 
šancu a bojoval o každú loptu. Púchovčanky pokazili 
niekoľko podaní a tiež veľa nepresností bolo na ich 
strane aj v hre v poli. Set nakoniec vyhrala Trnava v 
pomere 22:25. Do druhého setu sa vrátili hráčky zá-
kladnej zostavy, ale rozbehnuté hostky si vypracovali 
náskok 8:12 a neskôr 19:22. V napínavej koncovke 
boli úspešné domáce, keď dôležité body blokmi 
získala Ďurkechová a smečom kucháriková. Púchov 
vyhral druhý set 27:25 a vyrovnal stav stretnutia na 
1:1. V treťom sete sa domácim darilo vo všetkých čin-
nostiach, najmä karolíne Hološkovej na podaní, ktorá 
dala za set sedem es.
Púchov vyhral tretí set jasne 25:15. V poslednom sete 
napriek viacerým chybám Púchov stále viedol rozdi-
elom 2 až 5 bodov, Trnava skúsila ešte zabojovať, ale 
domáce hráčky získali štvrtý set a celý zápas vyhrali 
3:1. Vďaka dvom víťazstvám sa Púchov priebežne po-
sunul na 3. priečku v súťaži kadetiek.“

1. turnaj nadstavbovej skupiny o umiestnenie na 
priečkach 5. – 8. mladšie žiačky MIDI: 
Púchov „A“ – Levice „A“ 0:2 (-24, -13)
Piešťany „B“ – Púchov „A“ 2:0 (23, 21)
Levice „D“ – Púchov „A“ 2:0 (10, 12)
Zostava: Zuková, Malová, Mikáčová, klobučníková, 

Fúriková, kršková, Valachová, Bobotová. Tréner: M. 
klučka
Púchovčanky v Piešťanoch statočne bojovali, napo-
kon ale nezískali ani set. Postupne podľahli dvom 
výberom Levíc a Piešťanom. 

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM: 
16. kolo I. ligy junioriek: 1. Vk Púchov – ŠŠk OA Po-
važská Bystrica, v sobotu 9. apríla od 11:00 a 13:00 v 
telocvični Gymnázia Púchov
11. kolo Majstrovstiev Slovenska mladších žiačok 
MIDI: 1. Vk Púchov „B“ sa zúčastní na turnaji v Senici, 
v nedeľu 10. 4.
12. kolo I. ligy starších žiakov: Vk Nové Mesto nad 
Váhom – VŠk Púchov, v sobotu 9. apríla 
-msu-, -tsch-

 Komentár trénera M. Suchánka: 

Radosť kadetiek zo zisku bodu.



PREDAJ BYTY – NEHNUTEĽNOSTI
Predám rodinný dom 3+1 v Dohňanoch. Tel. 0911 
463 210. I-073

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
kúpim záhradu na Púchovskej skale. Tel. 0944 123 
150. I-074

kúpim 2-izbový byt v Púchove, aj neprerobený. Zn.: 
Mladá rodina. Tel. 0910 966 799, 0948 060 255. I-075

kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt v Púchove. Súr-
ne! Tel. 0904 340 269. I-076

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
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-072  

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

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

Odevná firma ANDREMA-DOMIN v Púchove Vás 
pozýva na nákup a kontrakty modelov 2016 a ostat-
ných skladových zásob (kabáty, bundy, saká, plášte) 
s možnosťou nákupu alebo objednávky za zvýhod-
nené ceny. Nájdete nás v obchodnom dome La-
chovec na 2. poschodí, v čase 9.00 – 17.00, v dňoch 
pondelok – piatok. Ponuka platí od 1. 3. 2016. I-051

kosenie tráv, výrub stromov. Tel. 0907 877 880. I-077

Stavebné práce. Tel. 0907 877 880. I-078

ZAMESTNANIE
Spoločnosť GOMS, s. r. o. so sídlom v Púchove – Hor-
né kočkovce prijme do zamestnania pracovníkov v 
profesii kovoobrábač – sústružník, frézar, horizont-
kár s praxou min. 2 roky. kontakt: 0905 981 955, 
042/445 09 38. I-058

Realitná kancelária REAL21 hľadá nových ľudí na 
pozíciu realitný maklér. Vysoké finančné ohodno-
tenie, práca na živnosť. Volajte 0917 720 046. I-069

Prijmem aranžérku do kvetinárstva v Púchove. Ná-
stup možný ihneď. Tel. 0905 382 498. I-070

Ponúkame prácu na upratovanie a vydávanie 
stravy na 3 hodiny denne. Tel. 0903 581 551. I-071

OZNAMY
ZO JDS v Púchove pozýva členov na kúpanie do Ra-
jeckých Teplíc dňa 18. 4. 2016 v pondelok s odcho-
dom o 9.00 h z parkoviska za Dk. Zároveň pozývame 
členov JDS na posedenie ku Dňu matiek v Mikone  
6. 5. 2016 od 15.30 h. Vstupné 7 €. V prípade záujmu 
sa hláste u p. Gajdošíkovej na tel. čísle: 0910 190 579 
alebo 463 37 59, najlepšie vo večerných hodinách.

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

SPOMIENK A

Dňa 1. apríla  si pripomíname 
4 roky, čo nás navždy opustil 
syn a brat IGOR LUHOVÝ 
vo veku nedožitých 38 rokov. 
  
kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Spomínajú rodičia a brat.
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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  

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  
Od 1. 4. 2016 je zubná pohotovosť centralizo-

vaná do pohotovostnej zubnej ambulancie  
v NsP Zdravie na 4. poschodí v sobotu, nedeľu 

a vo sviatky od 8.00 do 14.00 hodiny.

SPOMIENK A

Dňa 10. 4. 2016 si pripomína-
me 30 rokov od úmrtia
nášho otca a dedka
FÉLIXA HUŤŤU. 

kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Dcéra a nevesta s rodinami.

SPOMIENK A

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať,                                                                                            
budeme, mamička a babička drahá, stále na 
Teba spomínať...

Dňa  2.  4.  2016 uplynie 30 rokov,                                                                                                                                    
čo nás opustila naša milovaná 
mama a babka
AGNESA KRAJČIOVÁ 
zo Starých Nosíc. 

S láskou spomína dcéra Jozefína s manželom,                                                                                                            
syn Ladislav s manželkou, vnuk Stanko s rodi-
nou, vnučka Zuzka a Alenka s rodinami.

Pomôžte sebe i svojmu mestu
Všetci chceme lepšie životné prostredie. Všetci chce-
me, aby naše mesto a sídlisko bolo lepším miestom 
pre život nás a našich detí. Teraz môžeme urobiť pre 
seba viac. Trápi Vás niečo vo Vašom okolí, v okolí 
Vášho domu, v meste? Máte nápad, ktorý zlepší 
vzhľad nášho mesta? Napíšte Vaše požiadavky, ná-
pady na adresu andreanska@realityzopos.sk, 
romanhvizdak@gmail.com, miroslavkubicar@gmail.com 
do 14. 4. 2016. 
Jarmila Andreánska, Roman Hvizdák, Miroslav kubi-
čár, poslanci MsZ za volebný obvod č.  4.

ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že  
7. 5. 2016 poriada autobusový zájazd na termál-
ne kúpalisko Dunajská Streda. Odchod autobusu 
bude z parkoviska za starým Dk o 6.00 hodine. 
Poplatok na osobu je 12 eur. Vstupné si hradí kaž-
dý sám. Držitelia ZŤP preukazu si tento vezmú so 
sebou. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 27. 4. 2016 
u Jána Petra, Obrancov mieru 1152/5, tel. 0949 
103 709.

ZO SZZP v Púchove oznamuje svojim členom, 
že sa bude konať týždenný regeneračný pobyt v 
Turčianskych Tepliciach v termíne od 10. do 17. 
7. 2016. Ubytovanie v hoteli Vyšehrad. Program: 
kúpalisko, masáže, opekačka, každý večer živá 
hudba. Doprava tam aj späť. Plná penzia. Popla-
tok na osobu je 160 eur. Prihlásiť sa môžete u Jána 
Petra, tel. 0948 103 709.

ZO SZZP Púchov poriada dňa 24. 6. 2016 na futba-
lovom ihrisku v Dolných kočkovciach ŠPORTOVÝ 
DEŇ. Začiatok akcie o 8.30 h. Vstupné pre fanúši-
kov 5 eur. V tomto vstupnom je desiata a obed. 
Do tanca aj na počúvanie hrá Jaroslav Melicherík. 
Záujemcovia o podujatie sa môžu prihlásiť do  
30. 4. 2016 u Jána Petra, Obrancov mieru 1152/5, 
Púchov, tel. 0949 103 709.

Zber nebezpečného a elektronického odpadu 
bude uskutočnený na základe požiadavky for-
mou objednávky cez zástupcov jednotlivých 
miestnych častí. Objednávky na zber odpadu 
budú zhromažďované u p. Halasa, pracovníka 
PTSM, s. r. o. na  tel. 0905 770 140 alebo mailom: 
halas.ptsmpu@slovanet.sk.

ADVENT  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

KVETINÁRSTVO - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)
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