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v týchto dňoch púchovská radnica začína s masívnou ob-
novou zelene v centre mesta. Predchádzalo jej vyhlásenie 
verejného obstarávania na dodávku a výsadbu drevín: 161 
stromov a 204 kríkov v predpokladanej celkovej hodnote 
26 500 eur. 
V súťažných parametroch bola zadefinovaná 
podmienka dodania aj zrealizovania – vysade-
nia všetkých 365 kusov drevín do konca apríla, 
konkretizuje Ivana Mikušcová z mestského úra-
du. Prostredníctvom elektronického trhoviska sa 
víťazným záujemcom stala Púchovská záhrad-
nícka, s. r. o. s vysúťaženou hodnotou zákazky 20 
700 eur. 

Skladbu drevín pre mesto Púchov do súťaže za-
definoval poradca pre mestskú zeleň - arborista 
a dendrológ Richard Pekara. Podľa jeho slov sa 
pri výbere skladby jednotlivých druhov i odrôd 
stromov a kríkov bralo do úvahy kompozičné aj 
estetické hľadisko konkrétnych verejných prie-
stranstiev a taktiež ich pôdne nároky. 

V priebehu nadchádzajúcich dní sa začne s hro-
madnou výsadbou už odrastených sadeníc (v 
prípade stromov až dva metre vysokých) naprí-
klad magnólií, ibištekov, orgovánov, sakúr, ruží, 
rododendronov, hortenzií. Absolútnymi novin-

kami v rámci tohtoročnej výsadby zelene v meste 
Púchov sú sekvoja gigantická a popínavé rastliny 
kiwi.    

V súčasnosti mesto v spolupráci s arboristom 
spracováva presnú výsadbovú mapu, na základe, 
ktorej bude víťazná eseročka – Púchovská zá- 

Masívna výsadba drevín v Púchove 

Pribudne aj biely, ružový a  modrý  orgován.

Sadenice kiwi už majú svoje miesto pri ZUŠ. 

Do konca apríla vysadia 161 stromov a 204 kríkov, 
absolútnou novinkou sekvoja a popínavka kiwi

Podobne  by raz mohla vyzerať 
sekvoja pred detským domovom.  

hradnícka realizovať vý-
sadbu. 

Niektoré stanovištia pre 
stromy a kríky sú zná-
me už teraz. Napríklad 
výsadba sekvoje, ktorá 
dorastá naozaj do gi-
gantických rozmerov, 
je naplánovaná v prie-
stranstve pred budovou 
detského domova na 
Štefánikovej ulici. Exo-
tické kiwi budú zasa ako 
popínavky vysadené 
na slnečnom stanovišti 
v mieste už existujúcej 
kovovej konštrukcie pri 
objekte základnej ume-
leckej školy.     

Mesto Púchov realizuje 
výsadbu drevín z pros-
triedkov získaných od 
Železníc Slovenskej re-
publiky ako náhradu za 
hodnotu vyrúbaných 
drevín v rámci rekon-
štrukcie železničnej tra-
te. Takto získané financie 
sú v rozpočte mesta úče-
lovo viazané opäť len na 
údržbu pôvodnej alebo 
výsadbu novej zelene, 
vysvetľuje architektka 
mesta Daniela Šicová.   
  

-tam-
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Komisie riešili žiadosti o dotácie
v uplynulom týždni sa komisia športu a 
komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho 
zabezpečenia zaoberali žiadosťami o po-
skytnutie finančných prostriedkov formou 
dotácie, ktoré podali združenia pôsobiace v 
meste Púchov.

V utorok 5. apríla zasadala komisia športu, pre-
jednávajúc 19 žiadostí. Tie mali neziskové zdru-
ženia podať do 31. marca na podateľňu mest-
ského úradu. Kritéria na odporučenie žiadosti 
k schváleniu na mestskej rade alebo mestskom 
zastupiteľstve konkretizoval predseda športo-
vej komisie Miroslav Bučko: „Pre nás sú dôle-
žité tieto 3 body: veľkosť členskej základne 
združenia, čo najdôležitejšie má pokryť dotá-
cia a z akých iných zdrojov je každé združenie 
financované.“ 
Svoje projekty predstavili nasledujúce púchov-
ské športové organizácie:

1. Plavecký klub Matador Púchov
2. 1. Volejbalový klub Púchov
3. Športový hokejový klub Púchov
4. Volejbalový športový klub Púchov
5. OZ ŠK Odema
6. Klub slovenských turistov Púchov
7. SUP BOX-SLOVAKIA Púchov
8. Krasoklub Púchov
9. Bedmintonový klub RACQUETS Púchov
10. Združenie športových klubov Dvory
11. OZ ART & SPORT
12. Tenisový klub Púchov
13. TURTES klub Púchov
14. Železná posilňovňa Púchov
15. Športový klub Púchov
16. Klub hokejbalu a florbalu Púchov
17. Elko centrum
18. DHZ Púchov
19. pán Ďurdík

Komisia vzdelávania, kultúry a zabezpečenia 
prejednávala žiadosti vo štvrtok 7.  apríla. O po-
skytnutie dotácie z Mesta Púchov pre verejné, 
charitatívne a sociálnymi vecami zaoberajúce 
sa združenia žiadalo 15 organizácii. Podľa slov 
predsedkyne tejto komisie Ireny Kováčikovej po-
stupovali podobným spôsobom pri hodnotení 
žiadostí, ako Komisia športu: „Niekedy bývajú 
žiadosti veľmi všeobecné, tak sa pýtame jed-
notlivých prítomných zástupcov na konkrétnu 
akciu alebo činnosť, na ktorú chcú peniaze pou-
žiť.“ Ďalšie žiadosti môžu združenia podať do 31. 
júla. Obe komisie sa zhodli na tom, že žiadostí v 
tomto roku pribudlo. Komisia vzdelávania, kultú-
ry a sociálnych vecí posudzovala projekty týchto 
združení:

1. Dom kultúry Púchov
2. OZ PUCHOVO DEDIČSTVO
3. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Zá-
kladná organizácia Púchov
4. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
Základná organizácia č. 68 Púchov
5. Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Púchov
6. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Púchov
7. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Pú-
chov – Základná organizácia Jednoty dôchod-
cov na Slovensku so sídlom v Púchove
8. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, Zá-
kladná organizácia Jednoty dôchodcov č. 1 Pú-
chov 
9. OZ MŔTVA KOSŤ
10. Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Púchov
11. OZ Klub „Magnólia“ Púchov
12. ASOCIÁCIA NEPOČUJÚCICH SLOVENSKA, 
Centrum nepočujúcich ANEPS, Púchov 
13. Súkromná materská školu, Púchov 
14. Súkromné centrum špeciálno-pedagogické-
ho poradenstva, Púchov 
15. Senior Klub, n. o., Púchov

-pam-

mesto Púchov vyhlasuje v súlade s § 5 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
a v súlade s Programovým vyhlásením MsZ Púchov 
pre volebné obdobie 2014 – 2018, 
výberové konanie na funkciu konateľa 
PodnIkU technIckÝch sLUŽIeB, s. r. o. so síd-
lom ul. Športovcov 890, 020 01 Púchov, IČO: 36 321 
893 (ďalej len PTSM, s. r. o.).

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického 
alebo technického smeru
- prax v oblasti manažérskeho riadenia  min. 5 rokov

Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie: 
- znalosť  v oblasti obchodného práva (Obchodný 
zákonník)
- znalosť VZN o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov 
- znalosť z oblasti daňových zákonov (Daň z príjmu,  
DPH..)
- schopnosť porozumieť finančným výkazom (súva-
ha, výkaz ziskov a strát, cash flow, daň. priznanie ...)
- znalosť práce s PC (MS Office, internet)
- vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k  žiadosti o  zaradenie do výberového 
konania doložia:
Profesijný životopis
Motivačný list
Kópie dokladov preukazujúcich vzdelanie
Vyhlásenie o dĺžke praxe v oblasti manažérskeho 
riadenia min. 5 rokov
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dokument:  „Vízia riadenia a  rozvoja PODNIKU 
TECHNICKÝCH SLUŽIEB, s. r. o.“ v rozsahu max. šty-
roch strán (formát A4)
Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmy-
sle zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení

Iné výhody uchádzača:
Znalosť Zákona o majetku obcí 
Znalosť zákona o verejnom obstarávaní 
Znalosť zákona o slobodnom prístupe k  informáci-
ám 
Znalosť VZN - Zásady hospodárenia a  nakladania 
s majetkom mesta Púchov
Znalosť cudzích jazykov
Odolnosť voči stresu
Schopnosť teamovej práce
Komunikatívnosť

Predpokladaný termín nástupu:  1. 7. 2016
Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie 
konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 
písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Mestské zastupiteľstvo Púchov.

Uchádzači na funkciu konateľa doručia žiadosť 
o zaradenie do výberového konania spolu s poža-
dovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:
„Výberové konanie PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB, 
s. r. o.  – N E O T V A R A Ť „ na adresu: Mesto Púchov, 
Štefániková 821/21, Púchov 020 01, najneskôr do 
2. 5. 2016 do 12.00 hod.

Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie:
Ing. Daniel Lako, predseda ekonomickej komisie
Tel. č. : 0905 704 852,  email: daniel.lako@logitex.sk 
(volať v pracovné dni po 15.00 hod.)                      
                                                     
Termín a  miesto výberového konania bude uchádza-
čom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou for-
mou.

mgr. rastislav henek, primátor mesta Púchov

Výberové konanie

V posledných týždňoch po zverejnení protokolov 
NKÚ z kontroly v MŠK Púchov sa začali šíriť polo-
pravdy a  klamstvá. Deje sa tak v  médiách, ktoré 
sa sami radi prezentujú ako opozičné, ale skôr by 
som ich nazval ako štvavé a klamlivé, ktoré majú 
len jediný cieľ - negatívne ovplyvňovať občanov 
Púchova. 
Z takýchto médií sme sa dozvedeli, že znalec Ing. 
Miloš Kovaľ, u ktorého si mesto objednalo odbor-
né vyjadrenie znalca k hodnote plota, ktorý pani 
Bradáčová dala postaviť po voľbách v roku 2014 
okolo bazéna za 35.997 eUr, dostal pokutu 160 
EUR za nedostatky v protokole. 
Len pripomínam, že znalec Ing. Kovaľ ocenil hod-
notu plota so všetkými spojenými prácami na 
sumu 14.681 EUR, čo predstavuje predraženie 
plotu o 21.316 eUr! 
Vydavateľ ako aj autorka článku v  spomínaných 
médiách úmyselne zamlčali skutočnosť, že po 
kontrole odbornosti vystavených znaleckých po-
sudkov bola odobratá licencia znalca pánovi 
Ing. Jozefovi Prekopovi, ktorý na základe objed-
návky pani Bradáčovej (ktorá mimochodom svoj-

voľne a z peňazí MŠK vo výške 500 EUR zaplatila 
za znalecký posudok) vypracoval znalecký posu-
dok na rovnaký plot v neuveriteľnej výške viac 
ako 38.000 eUr!
Naozaj nie je znalec ako znalec!
Jeden dostal za administratívnu chybu pokutu 
160 EUR a  druhému za absolútne neodborne 
spracovaný posudok licenciu rovno zobrali. Len 
takáto pravdivá informácia sa pri klamstvách au-
torov článku akosi ťažko spomína... 

Ing. daniel LAko
predseda ekonomickej komisie

Nie je znalec ako znalec
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Máločo je tragikomickejšie, ako keď človeka 
prerastie jeho vlastné ego

Odpoveď na listy učiteľov gymnázia 

Odpoveď učiteľov Gymnázia Púchov na články pána Kalmana „Nepodpísaným učiteľom Gymnázia v Púchove“ a pána 
Flimmela „Odpoveď učiteľom gymnázia“, uverejnené 21. 3. 2016 v 11. čísle Púchovských novín (zverejnené ako otvore-
ný list v Púchovských listoch dňa 4.4.2016).

Pre Vás, pán Kalman, len týchto pár viet: ak by 
sme sa chceli prispôsobiť Vašej úrovni vyjadro-
vania a adekvátne reagovať na tú úbohú znôš-
ku klamstiev, ohovárania a urážok, ktorými ste 
nás poctili, museli by sme klesnúť oveľa nižšie  
ako na 147. priečku rebríčka INEKO. Vaše metó-
dy sú nám však cudzie a nemienime sa k nim 
znižovať. Takisto pozdrav „Česť práci, súdruho-
via!“ si, prosím, ušetrite pre  svojich priateľov, 
ktorí radi a pomerne často prevracajú kabáty.
V našej odpovedi sa chceme viac venovať reak-
cii šéfredaktora Púchovských novín Slavomíra 
Flimmela.

vážený pán Flimmel, náš bývalý kolega a 
priateľ!
Svojimi slovami o pocite krivdy po prepustení 
z Gymnázia Púchov po 26 rokoch potvrdzu-
jete svoju osobnú zaujatosť, ktorú by - podľa 
nášho názoru – mal mať šéfredaktor objektív-
neho periodika pod kontrolou. Ak hovoríme o 
„mene“ Gymnázia Púchov, či už dobrom ale-
bo zlom, nezabúdajte, že ste spomínaných 26 
rokov boli jeho spolutvorcom. Teraz robíte to, 
čo je ojedinelé aj v živočíšnej ríši – špiníte do 
vlastného hniezda. Úsilie o diskreditáciu osoby 
riaditeľa púchovského gymnázia Miroslava Ku-
bičára ste povýšili na svoj životný cieľ. Na jeho 
dosiahnutie sa neštítite použiť tie najpodlejšie 
prostriedky. Pochopili sme, že vyjadrovať sa k 
jednotlivým klamstvám a polopravdám, ktoré 
uvádzate, by nemalo zmysel, pretože do na-
sledujúceho vydania si vykonštruujete ďalšie. 
Nemienime nezmyselne plytvať energiou v 
boji s veternými mlynmi. Nebudeme sa spo-
lupodieľať na Vašej hre a otravovať púchovskú 
verejnosť dopisovaním si vo „Vašich“ novinách. 
My sa na rozdiel od Vás budeme držať faktov a 
zákonov. Hovorí sa, že zúfalí ľudia robia zúfalé 
činy. A chyby. Vy ste ich počas krátkeho pôso-

benia vo funkcii šéfredaktora Púchovských no-
vín urobili už niekoľko. 
teraz poukážeme len na tie, ktoré sa nás tý-
kajú:
1. Tvrdíte, že ste našu odpoveď uverejnili, aj 
keď ste vlastne nemuseli, pretože sme údaj-
ne nesplnili podmienky §8 Tlačového zákona. 
Vyčítate nám, že žiadosť nebola podpísaná, čo 
však nie je pravda. Žiadosť nebola anonymná, 
bola podpísaná „Kolektív učiteľov Gymnázia 
Púchov“, odovzdaná podľa zákona v písomnej 
forme do 30 dní a jej prílohu tvorila naša od-
poveď. Pani Moravcovej, ktorej sme odpoveď 
v elektronickej forme v prítomnosti svedkov 
odovzdali, sme povedali, že v prípade potreby 
Vám našu odpoveď doručíme aj s podpismi uči-
teľov Gymnázia Púchov v písomnej forme. Verí-
me, že p. Moravcová túto skutočnosť nepoprie 
a stále trváme na tom, že Vám je naša odpoveď 
v písomnej forme s 30 podpismi kedykoľvek k 
dispozícii. Prikladáme jej fotokópiu.
2. V §8 Tlačového zákona, v odseku 4) sa hovorí: 
„Vydavateľ periodickej tlače je povinný odpoveď 
uverejniť do troch dní odo dňa doručenia žia-
dosti o uverejnenie odpovede alebo v najbližšom 
vydaní periodickej tlače pripravovanom po doru-
čení žiadosti o uverejnenie odpovede.“ Napriek 
tomu, že sme všetky náležitosti splnili, Vy ste 
našu odpoveď  v najbližšom čísle neuverejnili 
s odôvodnením, že nebolo miesto. (Nechceme 
sa uchyľovať k Vašim postupom založeným na 
domnienkach, no tu sa to priam núka – nepo-
trebovali ste len získať čas na reakciu?) Toto 
však nie je jediný bod Tlačového zákona, ktorý 
ste porušili.
3. V odseku 5) §8 Tlačového zákona sa píše: „K 
uverejnenej odpovedi nemožno uverejniť žiadny 
súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a 
to ani na inom mieste vydania periodickej tlače 
alebo agentúrneho spravodajstva.“ Vy ste bez 

mihnutia oka k našej odpovedi pripojili odpo-
veď Vašu a pána Kalmana a tu sa dostávame k 
tretiemu porušeniu Tlačového zákona z Vašej 
strany, o porušení novinárskej etiky nehovoriac.
4. Pán Kalman reaguje (teda odpovedá) na 
našu odpoveď v čase, keď ešte NEBOLA UVE-
REJNENÁ. To znamená:
a) dali ste mu našu odpoveď prečítať pred uve-
rejnením, čím ste síce neporušili zákon, no mi-
nimálne spomínanú novinársku etiku
b) porušili ste Tlačový zákon tretíkrát. Podľa 
odseku 3) §8 mal pán Kalman - ak chcel od-
povedať na náš článok - POVINNOSŤ podať pí-
somnú žiadosť, v ktorej mal uviesť „názov a deň 
vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia 
agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahovalo 
skutkové tvrdenie podľa odseku 1, popis tohto 
skutkového tvrdenia s uvedením, v čom sa dotýka 
cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby...“. 
To logicky nemohol splniť, pretože náš článok 
vyšiel súbežne s jeho odpoveďou naň! A Vy ako 
šéfredaktor ste to protizákonne umožnili.
5. Odporúčame preštudovať si aj §12 Tlačové-
ho zákona (o pokutách).
Vážený pán Flimmel, zákony  by mali platiť pre 
všetkých a ten tlačový pre šéfredaktora novín 
tobôž! Aj pre toho, ktorý spochybňujúc iné 
konkurzy, sa na svoj post dostal bez riadneho 
výberového konania, bez príslušného novinár-
skeho vzdelania, či novinárskych skúseností a 
praxe. Alebo jediným kritériom výberu bolo  
staré známe – „Nepriateľ môjho nepriateľa je 
môj priateľ“?  
V závere sa pripájame k želaniu redakcie Pú-
chovských novín „ukončiť slovnú prestrelku“ a 
pripomíname, že my sme strieľať nezačali. Voči 
Vašim prípadným budúcim invektívam sa však 
určite budeme zákonnými spôsobmi brániť.

(31 podpisov učiteľov Gymnázia Púchov)

Pisatelia dvoch listov, ktorí sa skrývajú za  „kolektív učiteľov Gymnázia Púchov“ - pravdepodobne z najbližšieho okruhu 
riaditeľa Miroslava Kubičára - majú veľmi zvláštnu predstavu o spravodlivosti. 

myslia si, že slovenský tlačový zákon:
- umožňuje svojvoľne označovať pravdivé skut-
kové tvrdenie za nepravdivé, dáva právo na 
zverejňovanie nepravdivých skutkových tvr-
dení, dáva právo urážať a nepravdivo osočovať 
osoby, ktoré zverejnili pravdivé skutkové tvrde-
nie, zakazuje nepravdivo osočeným osobám sa 
brániť.
To sú tie najpodstatnejšie chyby, ktorých sa pi-
satelia listov dopustili. O niečo menej podstat-
né chyby sú chyby formálne. 
Pisatelia listov nevedia, že:
- „kolektív učiteľov“ nie je právnická ani fyzická 

osoba, takže nemá podľa tlačového zákona žiad- 
ne právo žiadať opravu alebo odpoveď na ne-
pravdivé skutkové tvrdenie, slová „kolektív 
učiteľov Gymnázia Púchov“ nie je podpis, jed-
notliví učitelia ako fyzické osoby nemajú právo 
žiadať opravu (resp. odpoveď) prípadného ne-
pravdivého tvrdenia, ktoré sa týka priemerné-
ho hodnotenia celej školy, na ochranu dobrého 
mena gymnázia ako právnickej osoby má právo 
(dokonca povinnosť) vystúpiť jeho štatutárny 
zástupca, teda riaditeľ školy – musí však uviesť 
znenie nepravdivého skutkového tvrdenia, čo 
sa zatiaľ „kolektívu učiteľov“ zjavne nepodarilo.

Nepravdivé tvrdenia v prvom liste 
učiteľov z dňa 10. 3.:
1. My, učitelia Gymnázia Púchov, využívame prá-
vo na opravu a právo na odpoveď podľa §7 a §8 
Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z.
Pravda je, že „kolektív učiteľov Gymnázia Pú-
chov“ nemá právo niečo žiadať podľa tlačo-
vého zákona.

2. Článok  uverejnený v Púchovských novinách  7. 
3. 2016 „Bojovníčka proti krčmovému správaniu 
Hedviga Šulcová“, podpísaný Milanom Kalma-
nom, obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenia.
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Pravda je, že pisatelia vo svojom liste nei-
dentifikovali ani jedno nepravdivé skutkové 
tvrdenie uverejnené v  Púchovských novi-
nách. Za nepravdivé skutkové tvrdenie nemož-
no považovať informáciu, že spoločnosť INEKO 
za rok 2015 pridelila púchovskému gymnáziu 
147. miesto v celkovom hodnotení slovenských 
gymnázií a 13. miesto v kraji.
Druhé a  zároveň posledné citované tvrdenie 
označili za “ďalšie sporné a nepodložené“. Prá-
vo na opravu platí len pre nepravdivé skutkové 
tvrdenia. Právo na odpoveď má tiež neúplné 
alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie. O 
spornosti alebo nepodloženosti tlačový zákon 
nehovorí. Napriek tomu bol M. Kalman ochotný 
svoje tvrdenia podložiť a o pravdu sa sporiť.

3. Existujú oveľa relevantnejšie rebríčky kvality 
škôl, ktoré autor článku úmyselne a účelovo odig-
noroval.
Pisatelia listu neuviedli ani jeden relevant-
nejší rebríček kvality škôl, ako je rebríček 
spoločnosti Ineko.  Neuviedli zdroj, kde by 
sa dali nájsť nimi uvedené rebríčky rôznych ja-
zykových, predmetových a  športových súťaží. 
Ťažko možno tvrdiť, že mimoškolská činnosť 
niektorých žiakov školy má väčšiu dôležito-
sť, ako výsledky celoslovenských maturitných 
skúšok všetkých žiakov školy, ktoré naopak 
preferuje INEKO. Nepravdivé je aj tvrdenie, že 
M. Kalman tieto rebríčky úmyselne a  účelovo 
odignoroval.

4. Trváme na tom, že pán Kalman vedome poško-
dil dobré meno Gymnázia Púchov, jeho riaditeľa 
a zamestnancov, ktorí sa dlhodobo, efektívne a 
systematicky usilujú dosiahnuť čo najvyššiu kva-
litu výchovno-vzdelávacieho procesu.
M. Kalman nič nepísal o úsilí učiteľov gymnázia 
a  dobré meno gymnázia si poškodzuje sama 
škola svojimi výsledkami, ktoré vyhodnocuje 
spoločnosť INEKO. Pisatelia listu nezverejni-
li jediný chybný fakt použitý spoločnosťou 
Ineko pri svojom hodnotení.
Napriek tomu, že neexistuje dokonale spravod-
livý systém hodnotenia žiakov, nebráni to uči-
teľom v ich každodennom číselnom hodnotení 
svojich žiakov. Podobne to platí aj pre priemer-
né hodnotenie tried podľa predmetov, ktoré 
pravidelne vyžadujú riaditelia škôl. Ani učitelia 
by sa nemali urážať, keď niekto hodnotí ich prá-
cu, či už ako jednotlivcov alebo školy ako celku.

5. Pán Kubičár sa stal riaditeľom školy po riad-
nom konkurze a voľbách v roku 2006.
Viceprimátor mesta a  poslanec VÚC miroslav 
kubičár sa stal riaditeľom gymnázia v  roku 
2006 konkurzom a voľbou v rade školy, kto-
rá porušila zákon. Volieb sa zúčastnila osoba, 
ktorá na to podľa platného zákona nemala prá-
vo. Miroslav Kubičár o tom vedel, pretože bol v 
tej dobe členom rady školy (spolu s vtedajším 
primátorom M. Michalcom a  poslankyňou H. 
Šulcovou).

Nepravdivé tvrdenia v druhom liste 
učiteľov z dňa 22. 3.:
1. My sa na rozdiel od Vás budeme držať faktov 
a zákonov.
Pisatelia listu neuviedli ani jeden fakt, ktorý by 
potvrdzoval ich subjektívny názor o  nepravdi-
vosti tvrdenia M. Kalmana o  umiestnení Gym-
názia Púchov v celkovom hodnotení gymnázií 

podľa spoločnosti INEKO. Navyše preukázali 
neschopnosť porozumenia textu tlačového 
zákona.

2. Vyčítate nám, že  žiadosť nebola podpísaná, 
čo však nie je pravda. Žiadosť nebola anonymná, 
bola podpísaná „Kolektív učiteľov Gymnázia Pú-
chov“.
Pravda je, že slová „kolektív učiteľov Gym-
názia Púchov“ nemožno považovať za pod-
pis. Učitelia svoje podpisy doručili redakcii až 
takmer po dvoch týždňoch (23. 3.) ako reakciu 
na naše články.

3. Napriek tomu, že sme všetky náležitosti splnili, 
Vy ste našu odpoveď  v najbližšom čísle neuverej-
nili s odôvodnením, že nebolo miesto. (Nechceme 
sa uchyľovať k Vašim postupom založeným na 
domnienkach, no tu sa to priam núka – nepotre-
bovali ste len získať čas na reakciu?)
Pisatelia listu sa vraj nechcú uchyľovať k postu-
pom založených na domnienkach, ale vzápätí 
tak urobia. Náhodou práve táto domnienka 
je jediná pravdivá. Nie je správne hneď odpo-
vedať na urážky, ale treba si nechať čas, aby 
ochladli vášne a na osočovanie odpovedať nie 
emocionálne, ale racionálne.
nie je pravda, že sme prvý list neuverejnili 
v  najbližšom čísle preto, že nebolo miesto. 
neuverejnili sme ho najmä preto, že nespĺ-
ňal zákonné náležitosti:
- právo na opravu (odpoveď) má len fyzická ale-
bo právnická osoba,
- žiadosť musí byť podpísaná,
- žiadosť musí obsahovať popis nepravdivého 
skutkového tvrdenia a uvedenie, v čom je skut-
kové tvrdenie nepravdivé,
- uverejnenie odpovede nesmie byť „v rozpore 
s právami a právom chránenými záujmami tret-
ej osoby“.
Podľa tlačového zákona nie sme povinní zve-
rejniť opravu, ak nespĺňa všetky zákonné nále-
žitosti. Ak by aj boli všetky splnené, vydavateľ 
nie je povinný zverejniť opravu, ak „môže doká-
zať pravdivosť skutkového tvrdenia, o ktorého 
opravu sa žiada“.
Odpoveď nie sme povinní zverejniť aj v prí-
pade, ak „smeruje proti skutkovému tvrdeniu 
obsiahnutému vo vyjadrení žiadateľa o uverej-
nenie odpovede, ak sa jeho spracovaním pre 
uverejnenie nezmenil ani neskreslil jeho pô-
vodný obsah“.
Informácia o  147. mieste Gymnázia Púchov 
v rebríčku kvality slovenských gymnázií podľa 
spoločnosti Ineko, ktorá pisateľov listov naj- 
viac pobúrila, je pravdivá a  nebol nijako 
skreslený jej pôvodný obsah.
V dôvodovej správe k tlačovému zákonu sa na-
vyše píše:
Opravou sa nemá hodnotiť nepravdivé skutko-
vé tvrdenie, ani jeho dopad na žiadateľa o uve-
rejnenie opravy alebo na verejnosť. Návrh zne-
nia opravy nemôže obsahovať žiadne názory 
či komentáre žiadateľa o uverejnenie opravy... 
Odpoveď musí spĺňať podmienku primeranos-
ti, t. j. odpoveď je primeraná, ak nepresahuje 
rozsah textu, ktorého obsahom je skutkové tvr-
denie a z neho vyplývajúci úsudok.
Ani tieto podmienky pisatelia listu nesplnili.
List obsahoval urážky voči osobe M. Kalmana, 
ktorému sme chceli dať priestor na svoju ob-
hajobu. Ak by M. Kalman nechcel pokračovať 
v polemike, list učiteľov by sme nezverejnili. 

4. Pisatelia listu ma krivo obviňujú z poruše-
nia zákona a poučujú ma, čo by mal splniť M. 
Kalman, aby mohol žiadať zverejnenie odpove-
de na ich list. M. Kalman na rozdiel od „kolek-
tívu učiteľov“ nežiadal redakciu Púchovských 
novín o  opravu ani o  odpoveď na nepravdivé 
skutkové tvrdenie. Naopak - Púchovské noviny 
požiadali jeho, či má záujem viesť polemiku 
o kvalite púchovského gymnázia. Keďže situá-
ciu na škole dobre pozná (jeho dcéra tu minulý 
rok ukončila 8-ročné štúdium), rozhodol sa pre 
polemiku.

Pisatelia listu boli vraj dotknutí na cti, dôstoj-
nosti a  dobrej povesti M. Kalmanom, ktorý 
uviedol informáciu o  hodnotení kvality ich 
školy spoločnosťou INEKO. myslia si, že im ich 
subjektívny pocit dáva právo urážať dru-
hých ľudí - M. Kalmana a  mňa, pretože som 
mu umožnil jeho názory publikovať. Podľa nich 
sme klamári a ohovárači. Vraj som tragikomic-
ký človek, ktorého prerástlo vlastné ego a po-
užívam najpodlejšie prostriedky. Ako zúfalec 
porušujem zákon, za čo sa mi vyhrážajú súdom 
a pokutami. Svoj hanopis poslali Tlačovej rade 
SR a  všetkým poslancom Mestského zastupi-
teľstva Púchov.

Keď Púchovské noviny list nezverejnili, pisate-
lia listu ho dňa 4. 4. v trochu rozšírenej podobe 
zverejnili v  Púchovských listoch. Odporúčajú 
mi, aby som sa pokúsil pochopiť pravidlo z no-
vinárskeho etického kódexu, že „novinár ne-
zverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že 
sú nepravdivé“. Práve toto pravidlo mi bránilo 
zverejniť ich nepravdivé listy bez primeranej 
odpovede.
Viem si predstaviť, že niektorí učitelia gym-
názia na čele s riaditeľom miroslavom kubi-
čárom sú nervózni pred blížiacimi sa voľba-
mi riaditeľa školy. Pravdepodobne sa boja, 
že stratia výhody, ktoré majú na úkor svojich 
kolegov. 
O  kvalite takmer 10-ročnej práce riaditeľa Mi-
roslava Kubičára vypovedá nielen slabý záujem 
absolventov základných škôl o štúdium na pú-
chovskom gymnáziu a umiestnenie v rebríčku 
kvality škôl od spoločnosti INEKO. Ak riaditeľ 
školy vidí nejaký chybný fakt alebo nespravod-
livosť systému hodnotenia INEKO, ako štatu-
tárny zástupca školy má povinnosť reagovať 
a  obhajovať dobré meno svojej školy. Riaditeľ 
gymnázia Miroslav Kubičár radšej nechal dva-
krát za seba hovoriť anonymných pisateľov 
- pravdepodobne  z  radov svojich najbližších 
spolupracovníkov.
nekompetentnosť a zlomyseľnosť pisateľov 
dvoch listov kompromituje v  očiach verej-
nosti gymnázium viac, než 147. miesto školy 
v  rebríčku Ineko. Je ťažké si predstaviť, že 
by riaditeľ školy o aktivitách pisateľov listov 
nič nevedel. nečinnosť miroslava kubičára 
kazí meno Gymnázia Púchov najviac.

V Púchovských listoch ma „kolektív učiteľov“ 
vyzýva na mimosúdnu dohodu. Výzvu nepri-
jímam a som pripravený brániť svoje právo a 
česť na súde. V Púchovských novinách považu-
jem polemiku o krčmovom správaní poslancov 
a kvalite púchovského gymnázia za ukončenú.

slavomír Flimmel, šéfredaktor Pn
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Na zápise do 1. ročníka
v stredu 6. apríla prebiehal na všetkých zá-
kladných školách (ZŠ) v  Púchove zápis do 
prvých ročníkov. Aj na ZŠ komenského deti 
okúsili, aké je to sedieť prvýkrát v  školskej 
lavici.

Potešilo by ich 40 zapísaných prvákov
„Túto školu sme si vybrali preto, že je najbliž-
šie k autobusovej zastávke, keďže bývame na 
Vieske. Je to teda hlavne kvôli bezpečnosti,“ 
povedala na chodbe pred triedou mamička 
budúceho prváka, ktorá ako žiačka navštevo-
vala ZŠ na Mládežníckej ulici. Na otázku, či sa 
so svojim synom na tento deň špeciálne pripra-
vovali odpovedala: „Ani nie, v  škôlke ich pani 
učiteľky pripravovali už dlhodobo a absolvova-
li i  psychologickú poradňu.“ V  samotnej triede 
sedeli pedagógovia, ktorí sa venovali rodičom, 
a pani učiteľky testujúce hravým spôsobom zá-
kladné znalosti a zručnosti potenciálnych prvá-
kov. V  jednej z  tried bola dokonca pre malých 
návštevníkov premietaná rozprávka. „Podľa 
rajonizácie by sa na našu školu mohlo zapí-
sať asi 40 žiakov. Pri druhom zápise budeme 

vedieť presnejší počet budúcich prvákov. Pri-
chádzajú k nám i deti z blízkych obcí, takže je 
ešte predčasné hovoriť, či sa nám podarí ot-
voriť 2 triedy po približne 20 žiakov,“ hovorila 
o počte budúcich prvákov na ZŠ Komenského 
zástupkyňa pre prvý stupeň Miroslava Lapšo-
vá. 

Posun zápisu o 3 mesiace
Tento rok boli zápisy detí na ZŠ posunuté mi-
nisterstvom školstva približne o  tri mesiace 
neskôr. Podľa mnohých pedagógov a odborní-
kov by to malo znížiť počet detí, ktoré „dostanú 
odklad“ a na zápis by tak prišli opäť o rok. „Ne-
skorší zápis nie je tento rok kvôli vedomosti-
am, ale skôr z  dôvodu sociálneho kontaktu, 
súčinnosti a  takej spolupatričnosti dieťaťa, 
pretože učiteľ je pre neho cudzí človek. Naprí-
klad sme tu mali chlapčeka, ktorý sa rozpla-
kal a zo seba nič nevydal. A za tie tri mesiace 
vidieť rozdiel. Deti sú oveľa zrelšie,“ zhodno-
tila Lapšová. Podľa nej by deti, ktoré prichád-
zajú na zápis do 1. ročníka, mali vedieť rozlíšiť 
základné farby, počty do 5, rozoznávať základ-
né geometrické tvary. „O pamäti a  tvorivos-
ti je to, že vedia zarecitovať básničku, resp. 
zaspievať pesničku. Deti nám tu kreslia po-

stavu, čo ukazuje na rozvoj jemnej motoriky 
a grafické cítenie. Podľa bludiska nám ukážu, 
či vedia rozlišovať pravú a  ľavú stranu, teda 
orientáciu. Postreh zisťujeme na takmer rov-
nakých obrázkoch, kde dieťa hľadá rozdiely,“ 
uviedla Lapšová príklady toho, čo očakávajú 
od budúcich prvákov na všetkých ZŠ. 

na komenského pribudne materská škola
Od nasledujúceho školského roka začína popri 
ZŠ na Komenského ulici fungovať i  materská 
škola. Blízkosť oboch školských zariadení by 
mala byť obrovskou výhodou a  prínosom ni-
elen pre deti, ale i pedagógov a rodičov. „Deti 
základnej a  materskej školy si budú bližšie 
nielen na školskom dvore, ale vo vnútorných 
priestoroch a  predškoláci budú vďaka tomu 
pripravenejší v oblasti sociálnych kontaktov. 
Odbúra sa tým možno aj jeden z problémov, 
a  tým je prispôsobovanie sa detí zmenám 
a novým priestorom,“ spomenula výhody blíz-
kosti materskej školy Lapšová. Ak máte bud-
úceho prváka, na zápis do základných škôl v 
Púchove s ním môžete prísť i 13. apríla v čase 
medzi 14.00 a  17.00. Materské školy plánujú 
zápis na školský rok 2016/2017 budúci mesiac: 
4. a 11. mája.                                                  -pam-

Do práce na bicykli
cieľom je podpora cyklistiky a zdravia
Organizátori tvrdia, že nie je dôležité zvíťaziť, 
ale podstatná je podpora rozvoja trvalo udrža-
teľnej mobility v mestách. Občianske združenia 
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Pre-
šovská bicyklová skupina Kostitras a Turčianska 
bicyklová skupina JUS Martin chcú motivovať 
samosprávy, aby na svojom území vytvárali 
kvalitné a bezpečné podmienky pre využíva-
nie bicykla na prepravu po meste. Cieľom je i 
motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo 
svojich sídlach podmienky pre bezpečné ulo-
ženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane 
sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými 
bonusmi motivovali zamestnancov, aby použi-
li na dochádzanie do práce bicykel, motivovať 
zamestnancov, aby namiesto motorového vo-
zidla použili na dochádzanie do práce bicykel. 

Prihlásený aj Púchov
Podobne, ako minulý rok, sa do súťaže môžu 
prihlásiť firmy a inštitúcie, ktoré sídlia v Púcho-
ve. Zapojiť sa môžu jednotlivci, ktorí zložia tím 
minimálne z dvoch, no maximálne zo štyroch 
osôb. Dôležité je zaregistrovať sa do 26. aprí-
la 2016 na webovej stránke www.doprace-
nabicykli.eu, kde nájdete i ďalšie informácie. 
Koordinátorom pre Púchov je Miroslav Bučko, 
ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom 
e-mailu mibu77@centrum.sk alebo telefónne-
ho čísla 0908758301. Samotná súťaž prebieha 
od 1. do 31. mája. V roku 2015 sa v Púchove do 
projektu zapojilo spolu 43 cyklistov v 15-tich 
tímoch, ktorí za mesiac spoločne na bicykli na-
jazdili viac ako 3 700 km. V kategórii, kde sa na-
jazdené kilometre prepočítavajú na počet oby-
vateľov, sa Púchov medzi 55 mestami umiestnil 
na 14. mieste. Nechajme sa prekvapiť, či si naše 
mesto v tomto ročníku vylepší svoju „cyklistic-
kú pozíciu“.                                                      -pam-



okno do minulosti 7

SOCHY V MESTE – nemí svedkovia bohatej histórie

ochrana pre povodňami
Dejiny Púchova sú odpradávna späté s riekou Váh. 
Jej vody vyformovali georeliéf tak, aby bol vhodný 
na osídlenie ľuďmi. Rieka bola i zdrojom obživy či už 
v podobe rýb, ale i ako dôležitá cesta spájajúca sever 
Slovenska s južnými krajinami a moriami. No priná-
šala so sebou i nešťastie a jej rozbúrené vody si brali 
celé domy, dobytok, úrodu i ľudské životy a nebolo 
tomu inak ani v našom meste. Aby Púchovčanov ta-
kéto nešťastia obchádzali, začali stavať sochy sv. Já-
novi Nepomuckému a modlili sa k nim. Okrem toho, 
že je patrónom Čiech, keďže v 14. storočí pôsobil v 
Prahe ako kňaz, tak sa k nemu obracali i spovedníci, 
kňazi, námorníci, pltníci, mlynári, ale i pri ochrane 
pred potopou či chorobami jazyka. Za to, že nechcel 
prezradiť spovedné tajomstvo, bol údajne mučený 
a hodený z mosta do Vltavy. V Púchove stoja 3 sochy 
sv. Jána Nepomuckého, no všetky už zmenili svoje 
pôvodné pôsobisko. 

3 sochy sv. Jána nepomuckého v meste
Asi najväčšie je súsošie na Námestí slobody pred 
katolíckym kostolom, ktoré zachytáva spomínané-
ho svätca s anjelom. Pôvodne stálo pred už neexis-
tujúcim Marczibányiovským kaštieľom, pochádza z 
roku 1773 a erb na jeho podstavci naznačuje, že ho 
dali postaviť vlastníci uvedeného kaštieľa. sv. Ján dr-
žal pôvodne v jednej ruke kríž s Kristom a palmovú 
ratolesť. Na súčasné miesto bolo súsošie presunuté 
v roku 1931 a o 6 rokov neskôr boli okolo neho vy-
sadené 4 lipy. Ďalšiu sochu sv. Jána Nepomuckého 
nájdeme za farou katolíckeho kostola, hneď oproti 
Cirkevnej základnej škole Sv. Margity. Táto pôvodne 

Pre obdivovanie minulosti ďalšími generáciami z historického centra Púchova nezostalo takmer nič. Jedinými pozostat-
kami a akýmisi nemými svedkami dôb minulých v uliciach sú sochy svätých, ktorým venujeme ďalšiu časť rubriky OKNO 
DO MINULOSTI.

stála v parku pri Žup-
nom dome a podľa le-
gendy tu bola postave-
ná svätcovi z vďačnosti 
za to, že pri jednej z po-
vodní sa na neďalekom 
topoli zachránili ľudia. 
Je pravdepodobné, že 
to bola doteraz najväč-
šia zaznamenaná po-
vodeň na Váhu v roku 
1813, kedy sa v Púcho-
ve utopilo údajne až 75 
osôb. V 80. rokoch bola 
socha vandalmi zniče-
né, no neskôr zreštau-
rovaná a osadená na 
nové – súčasné miesto. 
Zaujímavosťou je už 
takmer neviditeľný reli-
éf na dolnej časti pod-
stavca, ktorý zobrazuje topiacich sa Púchovčanov a 
strechy domov trčiace nad vodami Váhu. Súčasťou 
podstavca je i latinský text:„Vivae gratiu Din Iiun pici 
cis sic i tuam hanc avo tertia sata libus ab aquis“. V 
preklade to znamená:„Milosť žijúcim na tejto strane 
(rieky) v júni, nech Duch svätý opatruje krajinu od 
vody“.

svätá mária i svätý Jozef
Tretia socha Nepomuckého sa nachádzala na dru-
hom brehu Váhu, kde bola umiestnená v bielej kap-
lnke pod veľkou lipou. Podľa legendy viažúcej sa k 
tomuto miestu ju dal postaviť z vďačnosti pltník z 
Oravy, ktorý sa tu prevrátil do vody a začal sa topiť. V 

Detail súsošia na Nám. slobody od rodiny 
Marczibányiovej.

Socha sv. Jozefa na križovatke ulíc Športovcov a 1. mája.

Madona s dieťaťom pod baldachýnom  od Antala 
 Marczibányiho na C-éčku.

Súsošie sv. Jána Nepomuckého ešte ako súčasť 
historického námestia pred katolíckym kostolom.

modlitbe sľúbil, že ak to prežije, dá na tomto mieste 
postaviť sochu sv. Jánovi Nepomuckému. Kaplnka 
už neexistuje, no sochu nájdeme medzi tujami v zá-
hrade súkromného domu vedľa zjazdu z mosta do 
Nosíc. Marczibányiovci, resp. posledný člen tohto 
púchovského rodu Antal dal v roku 1833 postaviť 
aj súsošie tróniacej Madony s dieťatkom pod bal-
dachýnom na tzv. C-éčku. Medzi ulicami 1. mája a  
Športovcov je v Púchove umiestnená socha sv. Jo-
zefa s dieťaťom. Dal ju postaviť nejaký Polášek asi na 
prelome 18. a 19. storočia, no v roku 1943 bola so-
cha zreštaurovaná a znovuvysvätená púchovským 
kanonikom Viktorom Kállayom.

-pam-
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Mestská polícia
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Hasičský a záchranný zbor

Púchovskí hasiči mali v minulom týždni plné ruky práce, 
hasili požiare, likvidovali následky dopravnej nehody

Predčasný budíček
Predčasný opakovaný budíček spôsobilo osob-

né motorové vozidlo Škoda Superb na Chmelinci 
v Púchove. Celkovo sa od druhej nadránom alarm 
spustil minimálne päťkrát. Hliadka mestskej polí-
cie prepátrala okolie, nikoho pri automobile nena-
šla. Vzápätí v spolupráci s Obvodným oddelením 
Policajného zboru v Púchove zistili majiteľa vozi-
dla, vyhľadali ho a ten automobil preparkoval. 

Kŕmil sa z kontajnera
Hliadku mestskej polície privolali na Gorazdovu 

ulicu, kde mal podľa telefonického oznámenia 
bezdomovec vyberať z kontajnera odpadky. Poli-
cajti na mieste našli muža z Dolnej Poruby, ktorý 
vybral z kontajnera potraviny a na mieste ich aj 
konzumoval. Mestskí policajti muža informovali, 
že sa dopúšťa priestupku proti všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta. Priestupok vyriešili na-
pomínaním, muža z miesta vykázali.   

Hnoj znepríjemňoval život obyvateľom           
Horných Kočkoviec

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 
oznámenie, podľa ktorého je v Horných Kočkov- 
ciach na Železničnej ulici pri autoservise rozhá- 
dzaný nezaoraný maštaľný hnoj, ktorý zapáchal a 
znepríjemňoval život obyvateľom. Hliadka zistila, 
že majiteľom hnoja je muž z Horných Kočkoviec, 
ktorý mestských policajtov ubezpečil, že ešte v 
ten istý deň maštaľný hnoj zaorie do zeme.

Nevyhadzoval stavebný odpad...
Hliadku mestskej polície privolali krátko po ôs-

mej hodine večer Pod Lachovec, kde podľa tele-
fonického oznámenia mala neznáma osoba vyha- 
dzovať stavebný materiál nad plotom do záhrady. 
Hliadka na mieste našla muža z Považskej Bys- 
trice, ktorý mestských policajtov informoval, že z 
dôvodu spevnenia a zarovnania povrchu ukladá 
zvyšky betónovej škridle do prístupovej cesty ku 
svojej chatke. 

Pospal si na ulici
Púchovskí mestskí policajti zasahovali okolo 

21.30 hodiny na Ulici F. Urbánka, kde mal podľa 
telefonického oznámenia prespávať na verejnom 
priestranstve podnapitý muž. Hliadka na mieste 
našla telesne postihnutého muža z Moravskej uli-
ce, ktorý sa prespávaním na verejnom priestore 
dopustil priestupku proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta. Mestskí policajti priestupok vy-
riešili napomínaním, muž nemal žiadne viditeľné 
zranenia. Dopravili ho do miesta trvalého bydlis-
ka.               (r)

Ešte v piatok 1. apríla popoludní zasahovali pú-
chovskí hasiči pri požiari na Hollého ulici v Lednic-
kých Rovniach. Na mieste zasahovali štyria hasiči s 
tromi kusmi techniky, nikto neutrpel zranenie. 

Dňa 2. apríla, krátko pred treťou hodinou popolud-
ní bol ohlásený požiar rodinného domu na 
Staničnej ulici v obci Beluša, časť Hloža. Na 
zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru z Púchova s 
technikou AHZS MB Atego a CAS 30 T-815. 
Požiarisko sa nachádzalo v kuchyni rodin-
ného domu, pričom požiar sa pomocou 
záhradnej hadice pokúšal uhasiť jeden z 
obyvateľov domu.

Púchovskí hasiči zasahujúci v dýchacích 
prístrojoch nasadili na likvidáciu požiaru je-
den vysokotlaký prúd. Súčasne celý rodin-
ný dom prehľadali pomocou termovíznej 
kamery a priestory odvetrali. Pri udalosti 
sa nikto nezranil. Na miesto udalosti bol 
privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požia-
rov z OR HaZZ v Považskej Bystrici.

Púchovskí hasiči si neoddýchli ani v ne-
deľu 3. apríla, kedy popoludní hasili požiar 
na Komenského ulici v Púchove. 

V pondelok 4. apríla privolali príslušníkov 
HaZZ z Hasičskej stanice v Púchove hneď 
ku dvom požiarom. Jeden bol v Záriečí, 
druhý v Strelenke.    

Príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru (HaZZ) z Hasičskej stanice v Pú-
chove zasahovali v stredu 6. apríla krátko 
po 14.00 hodine pri dopravnej nehode 
na ceste II/507 pri obci Leednické Rovne. 
Osobné motorové vozidlo sa tam dostalo 
mimo cestu. Na mieste zasahovali traja 

púchovskí hasiči s automobilom Mercedes Atego. Pri 
nehode sa zranila jedna osoba, hasiči jej poskytovali 
prvú pomoc. Následne havarované vozidlo zabezpe-
čili proti vzniku požiaru a skontrolovali, či nedošlo k 
úniku prevádzkových kvapalín.        KR HaZZ Trenčín

Polícia informuje

Za dve polievky hrozia Púchovčanovi dva roky

V Dohňanoch, Vieske a v Dolných Kočkovciach 
čakajú na vodičov dopravné obmedzenia

Poverený  policajt Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru z Púchova  vzniesol obvinenie  z prečinu 
krádeže voči 59-ročnému Pavlovi z Púchova . 

Obvinený muž 1. apríla v dopoludňajších hodinách 
prišiel do obchodného domu v Púchove,  pričom v 
obchode  odcudzil  tri balenia paradajkovej instant-

nej polievky v hodnote asi dve eurá. Následne si po-
lievky  schoval pod  bundu  a bez zaplatenia  prešiel 
cez pokladničnú zónu. Obvinený bol za podobný čin 
v predchádzajúcich dvanástich  mesiacoch postih-
nutý, pričom mu hrozí trest odňatia slobody až dva 
roky.                                                        KR PZ Trenčín

Dopravné obmedzenia na dvoch úsekoch ciest sa 
musia pripraviť vodiči v Púchovskom okrese. Okresný 
dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici upozorňu-
je motoristickú verejnosť, že do 15. apríla 2016 budú 
na ceste I/49 v obci Dohňany a v meste Púchov, časť 
Vieska v zastavaných častiach obcí v kilometri 58,646 
– 61,080, čiastočné lokálne dopravné obmedzenia.  
Dôvodom je realizácie záručných opráv umiestne-
ných poklopov kanalizačného vedenia. Doprava 
v tomto úseku cesty I/49 bude vedená vo voľnom 
jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery a bude 
riadená prenosným dopravným značením a pouče-
nými osobami na riadenie premávky. 

Rovnako do piatka 15. apríla budú musieť vodiči 
strpieť dopravné obmedzenia na ceste I/49 v obci 

Dolné Kočkovce, v zastavanej časti obce v kilometri 
66,000 až 67,600. Dôvodom čiastočného dopravné-
ho obmedzenia v pravom jazdnom pruhu v smere 
od Púchova do Beluše je realizácie záručných opráv 
umiestnených poklopov kanalizačného vedenia. 
Doprava v tomto úseku cesty I/49 bude vedená vo 
voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery 
a bude riadená prenosným dopravným značením a 
poučenými osobami na riadenie premávky. 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej 
Bystrici žiada motoristov, aby pri prejazde oboma 
úsekmi ciest dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa ve-
novali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné 
značenie a rešpektovali pokyny správcov cesty. 

KR PZ Trenčín

Ilustračná snímka: Milan Podmaník

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v Púchovskom okrese v minulom týždni mierne 
stúpla. Kým v 13. kalendárnom týždni bola cho-
robnosť na úrovni 1313 ochorení na 100.000 oby-
vateľov, v minulom týždni chorobnosť vzrástla na 
1385 ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorob-
nosť bola tretia najnižšia v Trenčianskom samo-
správnom kraji. Najvyššia bola v okrese Bánovce 
nad Bebravou (2251 ochorení na 100.000 obyva-
teľov), najnižšia v okrese Považská Bystrica (1184 
ochorení na 100.000 obyvateľov). 

Priemerná chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia klesla v minulom týždni v Trenčian-
skom samosprávnom kraji o vyše desať percent, 
chrípková chorobnosť klesla o viac ako šesť per-
cent. Informoval regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v Trenčíne.              (r)

Chorobnosť mierne stúpla
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Motivácia je rôzna. Niekto pije, aby odstránil neistotu v spoločenskom styku. Iný nevie 
odmietnuť. Alkoholom sa vytesňujú starosti a smútok. Najčastejšie sa pije pre navodenie 
príjemného pocitu. Každý si to vie odôvodniť a funguje to, ale len kým je alkohol v krvi. Potom 
nasleduje pokles nálady, niekedy s výčitkami. Ak niekomu príjemné chvíle stoja za to, dá sa tomu 
rozumieť. Ide o to, či bude mať v sebe silu, aby nezvýšil dávky, lebo alkohol, podobne ako iné drogy, 
má vlastnosť, že po čase na dosiahnutie rovnakého účinku teba dávku zvýšiť. Nikto o sebe nemôže 
dopredu povedať, že tento tlak zvládne.
Ako rozdeľujeme konzumentov al-
koholu?

Abstinenti nepijú vôbec alebo len vý-
nimočne malé množstvo. Príležitostní 
konzumenti pijú s mierou, občas mie-
ru prekročia. Nadmerní konzumenti 
pijú s mierou, často sú v stave opitosti, 
prítomné sú už aj ekonomické či zdra-
votné následky. Alkoholici sú závislí od 
alkoholu a nechcú sa ho dobrovoľne 
vzdať. Pri prerušení pitia pociťujú ab-
stinenčné príznaky. Až v 10 % môže 

teľný faktormi sociálneho prostredia.

Ako sa stanovujú stupne opitosti?

Podnapitosť (0,4 – 1,0 ‰)
Mierny stupeň opitosti (1,1 – 1,5 ‰)
Stredný stupeň opitosti (1,6 – 2 ‰)
Ťažký stupeň opitosti (2,1 ‰ a vyššie)
Smrť nastáva u inak zdravých ľudí pri 
hladinách ako 4,5 ‰. Bezpečná dávka 
alkoholu podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie je to cca 20 g 100 % liehu, 
čo v prepočte znamená asi 0,5 l piva, 
1,2 l vína alebo 0,05 l destilátu. Dávka 
je rozdielna pre mužov a pre ženy. Po 
vypití uvedeného množstva sa alkohol 
vylúči z krvi do troch hodín.

Pri dôkaze etylakoholu analýzou 
vydychovaného vzduchu je pozitív-
ny výsledok pri nameraní koncentrácie 
nad 0,14 mg etanolu/l vydychovaného 
vzduchu. Koncentrácie pod 0,14 mg 
etanolu/l vydychovaného vzduchu 
nie sú z hľadiska bezpečnosti v cestnej 
premávke významné. Pri trestno-práv-
nom konaní odporúčame súčasne vy-
šetrenie vzorky krvi metódou plynovej 
chromatografie. Skúška detekčnými 
trubičkami je orientačnou dychovou 
skúškou, ktorá nemá hodnotu súdne-
ho dôkazu. 
Pri policajnej kontrole platí: žiadne 
promile – žiadny problém.

mUdr. vilam Bršiak

Prečo toľko ľudí konzumuje alkohol?

úplní abstinenti, 60 % bezproblémoví 
konzumenti, 30 % problémoví pijani 
a asi 5 % je závislých od alkoholu. Al-
kohol nadmerne používa asi 20 – 25 
% dospelej populácie na Slovensku a 
závislých je približne 5 % dospelých 
mužov a 2 % žien.

Je dedičnosť pri vzniku závislosti 
dokázaná?

Dedičnosť je dokázaná najmä u tzv. 
druhého typu, ktorý je málo ovplyvni-

stukovatenie vzniknúť aj pri miernej 
konzumácii, ale po 4 – 5 týždňovej 
abstinencii sa môže vrátiť pečeň do 
pôvodného stavu. 60 g čistého alkoho-
lu denne pre muža a 30 g pre ženy sa 
považuje za dávku, ktorá po 10 – 15 ro-
koch vedie k vzniku pečeňovej cirhózy.

Aké množstvo ľudí je závislých od 
alkoholu?

Orientačne môžeme konštatovať, že 
asi 5 % slovenskej populácie tvoria 
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Najlepšie detské divadlá z kraja hrali v Púchove

Púchov má silné divadelné zázemie
Krajskú súťaž pripravilo Považské osvetové stre-
disko Považská Bystrica v spolupráci s Domom 
kultúry Púchov a Mestom Púchov. Tento rok sa 
uskutočnil už jubilejný 20. ročník o ktorom ri-
aditeľka Považského osvetového strediska Da-
niela Čižmárová povedala: „Sme radi, že je to 
v meste, ktoré má také hlboké divadelné ko-
rene. Je tu viacej divadelných súborov a majú 
silné zázemie. Súbory z nášho regiónu, teda 
okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava, 
dosahujú veľmi pekné výsledky aj na celoslo-
venskej prehliadke. Víťaz postupuje na celo-
národnú prehliadku, ktorá sa uskutoční v Šali 
pod názvom Zlatá priadka.“ Tento rok predsta-
vili svoje umenie okrem domáceho Ochotníčka 
i Detský divadelný súbor (DDS) Bebčina z Novej 
Dubnice, DDS Babland z Lehoty pod Vtáčnikom 
a DDS Hlučné ticho z Chynorian. O kritériach, 
podľa ktorých hodnotila odborná porota, nám 
povedala jej predsedkyňa Elena Bakošová: 
„Sledujeme ako dieťa tvorí, ako sa prenesie 
so svojou mentálnou a interpretačnou schop-
nosťou do postavy, príbehu, deja, ktorý pre 

neho preniesol alebo priniesol vedúcu. Ten 
je najčastejšie pedagógom i režisérom pred-
stavenia. Hodnotíme samotnú interpretáciu 
úlohy dieťaťom, jeho spontánny, presvedčivý 
a tvorivý prejav.“

vysoká úroveň domáceho regiónu
Úroveň detskej dramatickej tvorivosti bola na 
púchovskom javisku aj tento rok veľmi vysoká. 
Dokazujú to i slová Bakošovej: „Porovnávať 
môžeme súbory z nášho regiónu, ktoré sú 
skutočne vynikajúce, pretože majú vynikaj-
úcich vedúcich, režisérov a pedagógov v jed-
nej osobe. Dôkazom je i početnosť súborov z 
tohto regiónu na prehliadke.“ Okrem väčších, 
teda asi 45-minútových formátov predstavi-
li divadelné súbory i svoje miniatúry. Púchov 
reprezentovala miniatúra s názvom Batiskaf, 
v ktorej sa predstavila dvojica dievčat Zuzka 
Hudáková a Zinka Raková. Ich predstavenie sa 
napokon z miniatúr umiestnilo najvyššie, keď 
v konkurencii ôsmich divadelných predstavení 
skončili na 4. mieste. Víťazom sa stal DDS Beb-
čina s divadelnou hrou „Maličká, neboj sa...“. 
Bebčina obsadila i druhé miesto s predstave-
ním „Vincóóó“ a na bronzovú priečku sa dostal 
púchovský Ochotníček s hrou „Pozdravuje vás 
strýko Emil“. 
„Myslím si, že dnes sme zahrali najlepšie 
predstavenie, čo mi hovorili aj kamaráti z 
ostatných súborov, no porota rozhodla inak 

1,07€ 1,14€ 1,25€

DT25 DT30 DT40
Púchov 0908 404 393

Lúky 0948 421 119
www.abstavebniny.sk

AKCIA DO 10.4.2016

v piatok 8. apríla sa v púchovskom divadle 
uskutočnila krajská prehliadka detskej drama-
tickej tvorivosti pod názvom rozprávkové javis-
ko. na domácom javisku sa predstavilo i domáce 
detské divadelné štúdio (ddŠ) ochotníček pod 
taktovkou režiséra a pedagóga Petra hudáka.

Trpká radosť: Blahoželanie Ochotníčku k 2. miestu 
v divadelnej súťaži Rozprávkové javisko.

a deti sú z toho trochu sklamané,“ zhodnotil 
na záver prehliadky pedagóg a režisér DDŠ 
Ochotníček Peter Hudák. 
Hoci púchovské deti tento rok nepostúpili na 
celoslovenskú prehliadku divadelných súbo-
rov ich kategórie, rodičia, príbuzní a kamaráti 
sa tešia z ich aktivít. Veď dôležité je to, na čom 
sa zhodli tri domáce herečky - Ema Ižvoltová, 
Zuzka Hudáková a Barbora Jurovčíková: „Veľmi 
nás to baví!“                                                    -pm-  

Púchovská  divadelnícka „omladina„.
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Lyžiarska sezóna skončila: menej snehu, viac žiakov
na veľkonočný pondelok 28. marca ukončilo tohtoročnú zimnú sezónu aj najväčšie lyžiarske stredisko v regióne 
akciou, počas ktorej sa lyžovalo zdarma. Uplynulá zima nám nepriniesla veľa snehu. Zisťovali sme ako ju hodnotí 
prevádzkovateľ „zimných radovánok“ na Javorníkoch.  

tri slabé zimy
Už niekoľko rokov za sebou nie je po-
časie v našom regióne typicky zimné 
tak, ako sme bývali zvyknutý. Niekomu 
to vyhovuje, iným nie. Medzi tých, kto-
rých nedostatok snehu určite neteší, 
patria lyžiarske strediská. „V posled-
ných troch rokoch boli zimy veľmi 
zlé, vysoké teploty, južné prúdenie 
vzduchu a veľmi málo prírodného 
snehu. Lyžiari lyžujú z väčšej časti na 
technickom snehu. Trendom je roz-
širovanie zasnežovacích systémov, 
pretože mrazivých dní neustále ub-

úda a stredisko musí byť pripravené 
v priebehu 5-7 dní vrátane výroby 
snehu a úpravy zjazdoviek,“ stručne 
charakterizoval podmienky na lyžova-
nie predseda predstavenstva SKI CEN-
TRUM KOHÚTKA, a. s. Miroslav Maczko. 

„Lazovská dolina opäť žije“
Nižšie položené strediská zápasili uply-
nulú sezónu s vysokými teplotami a 
ukazuje sa, že bez umelého snehu ly-
žiari a snowboardisti budú lyžovať len 
veľmi krátko alebo vôbec. Ešte horšie 
sú na tom nadšenci bežkovania. Tí ten-

to rok na hrebeň Javorníkov nevyrazili 
vôbec. „Tohtoročná zima u nás trvala 
82 dní a bola podpriemerná. Lyžova-
lo sa iba na technickom snehu v 60 % 
zjazdoviek celého areálu. Z hľadiska 
tržieb sme dosiahli 70 % minulého 
roku a v prepočte na lyžiarov nás 
navštívilo 46 518 osôb, čo je približne 
o 13 000 menej ako vlani,“ povedal 
Maczko. 
Jedným z mála pozitív pre prevádzko-
vateľov lyžiarskych stredísk a priľahlých 
ubytovacích zariadení boli v zimnej se-
zóne 2015/2016 štátne dotácie určené 

pre detské lyžiarske kurzy. Na Kohútke 
sa to prejavilo nárastom počtu sloven-
ských žiakov. Macko označil za pozi-
tívum i nové ubytovacie zariadenia: 
„Taktiež začali naplno fungovať nové 
hotely na Čertove a vďaka nim Lazov-
ská dolina opäť ožije.“ 
Napriek nepriaznivým prognózam po-
časia v globálnom merítku sa na Javor-
níkoch budú snažiť o rozšírenie kapacít 
ubytovacích a stravovacích zariadení i 
zasnežovacieho systému. 

-pam-

tri slabé zimy
Už niekoľko rokov za sebou nie je po-
časie v našom regióne typicky zimné 
tak, ako sme bývali zvyknutý. Niekomu 
to vyhovuje, iným nie. Medzi tých, kto-
rých nedostatok snehu určite neteší, 
patria lyžiarske strediská. „V posled-
ných troch rokoch boli zimy veľmi zlé, 
vysoké teploty, južné prúdenie vzdu-
chu a veľmi málo prírodného snehu. 
Lyžiari lyžujú z väčšej časti na tech-
nickom snehu. Trendom je rozširova-
nie zasnežovacích systémov, pretože 
mrazivých dní neustále ub

Bude Púchov opäť najkrajší?
Webový portál SLOVAKREGION.SK sp-
úšťa už 8. rok súťaž o najkrajšie mesto, 
obec i primátora či starostu. Púchovčania 
súťaž poznajú z predchádzajúcich roční-
kov, kedy mesto Púchov získalo dvakrát 
titul  „Najkrajšie mesto na Slovensku“. 

Každý, kto chce odovzdať svoj hlas, musí 
byť zaregistrovaný na webovej stránke 
www.slovakregion.sk a hlasovať môže raz 
za hodinu. Ak teda niekto nespí, za jeden 
deň tak môže pridať až 24 hlasov. Hlaso-
vať je možné od 1. apríla poludnia do 12. 
hodiny 31. októbra 2016. Ak by ste chceli 
hlasovať za svojho primátora alebo staros-
tu, okrem povinnej registrácie na uvedom 
webe, by ste mali zaslať krátky popis s klad-
nými aktivitami a úspešnými projektmi, 
ktoré vykonal pre svoje mesto alebo obec. 
Titulom najkrajšieho mesta a obce sa budú 
na záver hrdiť tie samosprávy, ktoré získajú 
najviac hlasov. Primátor alebo starosta roku 
2016 bude vybraný na základe najväčšieho 
prínosu pre rozvoj mesta a obce. Výsledky 
oznámi súťažný portál 5. novembra 2016 
o 12.00 hod.  
-pm-
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k akej udalosti sa viaže založenie volejbalu v Pú-
chove? 

Prvá myšlienka skrsla pri oslave mojich narodenín a 
symbolickom poháriku Bošáckej slivovice. Bošáckej 
možno aj preto, že som rodák z Bošáce (úsmev). Išlo 
o skupinu nadšencov volejbalu, ktorá chcela tento 
šport hrávať organizovane pod hlavičkou klubu. Za-
čínali sme ešte na antukovom ihrisku v areáli Gym-
názia Púchov. Oslovil nás tajomník z TJ Gumárne p. 
Zlatoš a oficiálne sme sa zaregistrovali pod ich hla-
vičku. 

Priblížte na úvod stručný prierez histórie volej-
balu v našom meste. 

Volejbal v meste pôsobí od roku 1970. Začali sme 
pod hlavičkou TJ Gumárne Púchov, pod ktorou sme 
pôsobili 22 rokov a dostali sa do najvyššej českoslo-
venskej súťaže. Od roku 1993 sme 11 rokov odohrali 
pod hlavičkou ŠK Matador Púchov a celý čas sme 
účinkovali v extralige. Je zaujímavé, že od založenia 
volejbalu sme stále len postupovali a nevypadávali. 
Pod ŠK Matador Púchov sme prežili najlepšie sezó-
ny, deväťkrát za sebou sme boli v extralige na pó-
diu a z toho sme len raz boli tretí. Trikrát sme sa stali 
majstrami republiky. Od sezóny 2003/2004 dochád-
za znovu k zmene, volejbalový oddiel sa stal občian-
skym združením a prešiel pod VŠK Púchov s.r.o. Ex-
traligu sme potom hrali ešte šesť rokov, potom sme 
vypadli do I. ligy, ktorú sme hrali do terajšej sezóny. 
Z ekonomických dôvodov sme sa po polovici súťaže 
odhlásili. 

Už z povedaného vyplýva, že púchovský volej-
bal dosiahol významné úspechy. môžete nám 
pripomenúť tie najväčšie? 

Určite tri majstrovské tituly, ktoré sme získali v ro-
koch 2000, 2002 a 2003. V čase, kedy sme postupo-
vali do československej ligy, sme boli považovaní za 
„šťuku“ súťaže a obsadzovali pozície v prvej polovici 
tabuľky. Už v roku 1991 sme sa pod hlavičkou re-
prezentácie Československa „B“ zúčastnili na turnaji 
portugalskej televízie, kde proti nám stáli reprezen-
tácie Portugalska, Izraelu a Švédska. Naše družstvo 
tam slávilo celkový triumf. V tom čase sme vyhrali 
Slovenský pohár a začali sme hrať Pohár víťazov 
pohárov, neskôr Interligu a ďalšie európske súťaže. 
Nepretržite 12 rokov po sebe sme nastupovali v 
európskych súťažiach, väčšinou sme sa dostali po 
štvrťfinále, potom sa už ťažko postupovalo cez elit-
né európske tímy. Do Púchova sme priniesli pre fa-

Bude volejbal v Púch    ve opäť európsky?

núšikov špičkové družstvá z celej Európy, čo ma tiež 
nesmierne teší.  

Prečo sa práve volejbal zaradil medzi najúspeš-
nejšie púchovské športy v histórii? 

V TJ Gumárne Púchov sme s nebohým V. Veteškom 
presadzovali myšlienku, že Púchov ako malé mesto 
nikdy nebude mať peniaze na to, aby dosiahlo špič-
ku v drahom športe ako futbal či hokej. Voľby boli 
dve – ženská hádzaná alebo mužský volejbal. Napo-
kon sa rozhodlo pre volejbal. Ja som tomu spočiat-
ku neveril, naozaj išlo o smelé ciele. Splnili sme ich, 
hrali sme na najvyššej úrovni a hala bola pravidelne 
vypredaná. 

v akej situácii sa nachádza púchovský volejbal v 
súčasnosti? 

Sústreďujeme sa na prácu s mládežou, v každej ka-
tegórii okrem kadetov sme v histórii klubu získali ti-
tul majstrov Slovenska. V súčasnosti máme už ôsmy 
rok športové triedy na ZŠ Gorazdova, ktoré odvád-
zajú výbornú prácu. Aktuálne máme päť mládežníc-
kych družstiev, štyri z nich majú istý postup na finále 
Majstrovstiev Slovenska. Dobre našliapnuté majú 
aj starší žiaci, tam sa ešte rozhodne v závere súťaže. 
Čo sa týka mužov, tak tí sa síce odhlásili zo súťaže 
z finančných dôvodov, momentálne ale zostávajú v 
tréningovom procese. 

Práve téma odhlásenia mužov z I. ligy bola v no-
voročnom období pomerne horúca. Čo môžete 
povedať k budúcnosti mužského výberu? 

V prvom rade prednedávnom skončila spolupráca 
občianskeho združenia s eseročkou VŠK Púchov 

a hala prešla pod mesto. Pod MŠK Púchov sme sa 
snažili dostať mládež, zatiaľ sa to nepodarilo. Muži 
trénujú, boli by sme radi, keby znovu pokračovali v 
súťaži. Prihlášky sa prijímajú do konca mája, zváži-
me situáciu, dôležité je aj finančné zabezpečenie. 

navrhujete nejaké riešenie, ktoré by mohlo po-
môcť volejbalu i športu v Púchove ako takému? 

Veľmi dôležitá je kategorizácia, ktorú navrhujem už 
dávnejšie. Finančné prostriedky treba rozdeľovať 
podľa určitých kritérií, ako napríklad súťaž, výsledky, 
aktívna členská základňa atď. Materiál kategorizácie 
som spracoval a poslal všetkým poslancom, pretože 
podľa mňa by poslanci mali byť vopred oboznáme-
ní s každým materiálom, o ktorom budú prípadne 
hlasovať. Ja som už pripravoval predchádzajúcu ka-
tegorizáciu pre ŠK Matador. 
Pri štúdiu vtedajších materiálov zaujme, že v Púcho-
ve pôsobil napríklad vzpieračský oddiel, vodácky 
oddiel, ženská hádzaná, ZRTV (základná rekreačná 
telesná výchova), atletický oddiel, turistický odbor,... 

meno Ivan Štefko vyvoláva medzi Púchovčan-
mi rešpekt. môžete v krátkosti predstaviť svoju 
športovú kariéru? 

V roku 1970 som bol spoluzakladateľom volejbalu 
a riadil som oddiel. Nikdy by som to však nezvlá-
dol sám. Vytvoril som si vždy skupinu ľudí, ktorí mi 
významne pomáhali. Prvým predsedom volejba-
lového oddielu bol František Jurovčík, po dvoch 
rokoch sa stal dlhoročným predsedom oddielu môj 
kolega Ing. Kaššovic, ktorý volejbalu veľmi pomohol 
a vážim si ho pre jeho obetavosť. Pracoval som ako 
metodik telovýchovnej jednoty, potom som vo vo-
lejbale robil trénera z povolania. Vždy som odborne 
usmerňoval tréningový proces v klube. 
Prišli ponuky zo zahraničia, napokon som v roku 
1994 prijal ponuku zo Spojených arabských emirá-
tov.

rozveďte pre našinca exotické pôsobenie v emi-
rátoch...

Pripomínam, že nešlo o finančne lukratívnu ponu-
ku, podmienky boli porovnateľné s tými púchovský-
mi. Strávil som tam jednu sezónu, potom mi ponúkli 
vedenie reprezentácie. Práca bola špecifická, tré-
ning bol raz za deň počas večera. V čase Ramadánu 
to bolo dokonca až o polnoci, keď zašlo slnko. Veľmi 
ma to tam nenadchlo a preto som sa po roku vrátil 
na Slovensko, viac ma to ťahalo do Púchova. 

Púchovský volejbal oslávil v marci 46. výročie svojho založenia. Od roku 1970 účinkoval Púchov pod názvami TJ Gumárne 
Púchov, ŠK Matador Púchov a VŠK Púchov v najvyššej československej i slovenskej súťaži. Medzi plejádu úspechov sa za-
raďujú tri slovenské tituly, deväťročné nepretržité umiestnenie na pódiu či viacnásobná účasť v prestížnych medzinárod-
ných súťažiach. Od založenia volejbalu je s oddielom pevne spätý šéftréner Ivan ŠteFko, ktorý nám históriu i súčasnosť 
priblížil v podrobnom rozhovore. 

Šéftréner Ivan Štefko počas udeľovania pokynov ešte 
v začiatkoch svojej trénerskej kariéry.
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ktoré z hráčskych osobností vám najviac utkveli 
v pamäti? 

V Púchove sme mali dosť reprezentantov a množ-
stvo kvalitných hráčov. Najviac si spomínam na 
dvoch nahrávačov Migru a Kardoša, ktorí boli 
súčasne aj reprezentanti. Samozrejme, aj na iných 
postoch sme mali výborných hráčov. Môžem me-
novať mená ako bratia Pistovičovci, Barbierik, Bartík, 
Chudík, Hupka, Repák, Zapletal, výborný aj ľud-
sky bol Ukrajinec Melnychuk. Pôsobil tu František 

Ogurčák, ktorý ešte teraz reprezentuje Slovensko. 
Vynikajúcim hráčom a kapitánom bol Ján Kováčik. 
V Púchove hrával aj súčasný prezident SVF Ľubor 
Halanda, ktorý dlhodobo pôsobil v reprezentácii 
Slovenska. Bolo tu veľa ďalších hráčov i odchovan-
cov, ktorí sa podieľali na vynikajúcich výsledkoch. V 
prípade záujmu si treba kliknúť na web klubu, kde 
sú všetky mená uvedené. Ešte by som chcel spo-
menúť Karola Moška, ktorý v oddiele pôsobil najprv 
ako mládežnícky hráč a potom dlhé roky ako masér. 
Vždy bol volejbalu verný a pracuje pri ňom dodnes. 

Moja veľká vďaka patrí aj rodinám hráčov, trénerov i 
funkcionárov klubu, ktorí vytvorili nevyhnutné pod-
mienky pre vzostup volejbalu. 

Bol Púchov štartovacou čiarou pre kariéry hrá-
čov v zahraničných kluboch? 
Dobrým zvykom bolo, že kvalitným hráčom bol za 
viacročné pôsobenie v púchovskom volejbale pon-
úknutý angažmán do európskych krajín ako Belgic-
ko, Nemecko, Írsko, Rakúsko, Poľsko či Francúzsko. 
Niektorí tam pôsobia dodnes. Taktiež v súčasnosti 
máme niektorých hráčov, ktorí pôsobia na hosťova
ní v slovenských extraligových celkoch. Stalo sa tak 
po vypadnutí mužov z extraligy do prvej ligy. 

Aká je perspektíva púchovského volejbalu do 
ďalších rokov? 

Teraz sme sa dostali do štvrtej etapy histórie klubu. 
Vo vedení oddielu je päťčlenný výbor, predsedom je 
Mgr. Marián Turčáni. Verím, že súčasťou tejto etapy 
bude priamo mesto. Máme záujem sa v prvom rade 
orientovať na mládež. Našou činnosťou budeme 
robiť všetko pre to, aby sme sa s mládežou dostali 
pod mesto, ktoré o ňu prejavilo záujem. Podmienky 
by tak boli adekvátne výsledkom, ktoré deti dosa-
hujú. Chceme naďalej spolupracovať so športovými 
triedami na Gorazdovej, kde je mládež veľmi dobre 
rozbehnutá aj vďaka podpore vedenia školy. Boli 
by sme samozrejme veľmi radi, kebyže od novej se-
zóny spustíme nové kategórie juniorov a kadetov. 
Otáznik visí nad mužmi, budeme sa ale snažiť, aby 
opäť hrávali v ligovej súťaži.  Mojou túžbou je aj to, 
aby všetky priestory športovej haly opäť slúžili len 
športu. Tieto priestory totiž v posledných rokoch 
slúžili na iné účely. Napríklad ma mrzí, že bývalá 
rozcvičovňa, známa aj ako malá telocvičňa, ktorá 
mala na športovú halu úzku nadväznosť, bola zlikvi-
dovaná a dnes sa nevyužíva na šport. Verím, že toto 
všetko sa do budúcna zmení a športová hala bude 
žiť skutočne len športom. 

Zhováral sa t. schügerl
Foto: archív I. Štefko

Stretnutia v športovej hale sprevádzala výborná divácka atmosféra. Prvé volejbalové družstvo v Púchove z roku 1970.

Majster Slovenska  1999/2000 vo volejbale mužov.
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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 

sobota 30. 4., 17.30 h, Lovec: ZImná voJnA
19.45 h, Ako BásnIcI ČAkAJÚ nA ZáZrAk

nedeľa 1. 5., 15.30 h, Lovec: ZImná voJnA
17.45 h, Ako BásnIcI ČAkAJÚ nA ZáZrAk

vstupné: 3,50 €, 5 € (3 D).

KINO

KULTÚRA
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.

streda 13. 4., veľká sála, 19.30 h
sLovenskÉ národnÉ dIvAdLo: ILÚZIe
Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti v po-
daní najstaršej hereckej generácie SND. Vstupné 17 €, balkón, prístavok 15 €.

Štvrtok 14. 4., učebňa č. 2, 18.00 h
AL-Anon 
Rodina a príbuzní sú najčastejšie postihnutí pitím alkoholu druhej osoby.12-kro-
kový program pozná cestu von z kolotoča.

Piatok 15. 4., veľká sála, 9.00 h
nA ZemI doBre mI...
...Vesmírna loď z ďalekej planéty má problém...May day, may day...Havaruje pria-
mo do lesa...No, do lesa...Na skládku medzi stromami, kde kedysi les býval. Podarí 
sa našim vesmírnym kamošom pomôcť zvieratkám v lese a opraviť loď na návrat 
domov? Bábkovo-činoherné predstavenie s pesničkami. Učinkuje Divadlo na 
hojdačke Žilina. Organizované pre MŠ.

nedeľa 17. 4., veľká sála, 15.30 h
PoZdrAvUJe vás strÝko emIL - divadelná dramatizácia
BAtYskAF - scénická miniatúra
JAnko hrAŠko – Ako to nAoZAJ BoLo?
Premiéra DDŠ Ochotníček a DDS Trpaslíci pri DK Púchov. Vstupné 2 €.

Pondelok 18. 4., učebňa č. 2, 16.00 h
ŠPerkY Z recYkLovAnÝch mAterIáLov
Nučíte sa vyrobiť originálne šperky vytvorené jednoduchými a netradičnými me-
tódami z recyklovaných materiálov. Dve stretnutia po 2 vyučovacie hodiny, kur-
zovné 16 €. Do kurzu sa prihláste mailom: dkpuchov1@gmail.com.

sobota 23. 4., veľká sála, 15.00 - 17.00 h
ZUmBA 
Jarné  prebudenie metabolizmu, endorfínov šťastia adrenalínovým ZUMBA FIT-
NES CVIČENÍM s Monikou Kováčikovou, certifikovanou  inštruktorkou! Vstup 5 €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni kina od 1. 4.2016, kapacita obmedzená! 

nedeľa 24. 4., veľká sála, 15.30 h
nedeĽA s roZPrávkoU: o vÍLe A ŠkrIAtkovI                                                   
Krehký, voňavý príbeh, plný prekvapení a nezbedného chichotania, v ktorom 
vám škriatok a víla prezradia tajomstvá prírody. Vstupné 2 €.

Ustanovujúce zasadnutie Výboru mestskej časti Pod Lachovcom

Na základe iniciatívy občanov a poslancov volebného obvodu č.1. sa 7. 4. 2016 uskutočni-
lo ustanovujúce zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) „Pod Lachovcom“, ktorý pokrýva 
územie vol. obvodu č.1. Podľa platných Zásad činnosti výborov v mestských častiach Pú-
chova, schváleného Uznesením MZ č. 28/2007, je pre VMČ doporučený počet 5 členov. 
Pri výbere sa vychádzalo z uvedených zásad, pričom zvolení poslanci MZ sa členmi VMČ 
stávajú automaticky. Výbor na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolil predsedu a tajom-
níka-zapisovateľa a bude pracovať v nasledovnom zložení: Ing. Pavel Melišík – predseda, 
Bc. Pavol Kuchta – zapisovateľ, Ing. Daniel Lako – člen  (poslanec MZ), Peter Prešnajder - 
člen (poslanec MZ), Josef Pěntka – člen. 
Poslanci MZ informovali o realizovaných a pripravovaných aktivitách vo VO č. 1. Rámco-
vo sa dohodol  systém práce na najbližšie obdobie, v ktorom chceme do 15. 4. zosnímať 
požiadavky občanov a podnikateľov v tejto časti mesta a po ich prerokovaní vo VMČ ich 
predložiť vedeniu mesta na riešenie. Vzhľadom na „tvrdosť“ termínu chcem poprosiť ob-
čanov o aktívnu súčinnosť pri príprave tohto materiálu, ktorý bude tvoriť pre VMČ základ 
pre aktivity a presadzovanie jeho realizácie.

Ing. Pavel melišík

Akcia  „Na slovíčko pán primátor“,  
inými slovami povedané stretnutie primátora s občanmi má vo volebnom obvode č. 7 
(Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok) už svoju tradíciu, organizovanú každý rok v jarnom ter-
míne. Posledné stretnutie sa konalo 7. apríla 2016 v priestoroch ZŠ s MŠ Slovanská. Orga-
nizátor, ktorým je občiansky výbor v danom obvode, privítal okrem primátora mesta Pú-
chov Rastislava Heneka, aj vedúcu odd. výstavby a živ. prostredia Danielu Šicovú a vedúcu 
odd. dopravy a služieb Alenu Vavrovú. Po úvodnom slove primátora pokračovala diskusia 
jednotlivých občanov s už spomínanými zástupcami vedenia mesta. Občanov zaujímalo 
riešenie rómskej problematiky na Kolonke, riešenie dopravného značenia (zrkadlá, retar-
déry), revitalizácia ZŠ s MŠ Slovanská s multifunkčným ihriskom, opravy a rekonštrukcie 
komunikácií a chodníkov, riešenie parkovacích miest, prípojky občanov na jednotlivé in-
fraštruktúry, odvodnenie komunikácií, harmonogram spojov MHD, vysprávky výtlkov, faj-
čenie študentov na Kolonke na vonkajších priestranstvách, prejazdy kamiónov v obytnej 
zóne, arogantnosť majiteľov automobilov pri parkovaní na komunikáciach a chodníkoch.
Mnohé podnety od občanov sú už rozpracované v podobe projektov a príprav a v blízkej 
budúcnosti bude vidieť aj ich ovocie. Prosíme občanov o dôveru a trpezlivosť. 

cyril crkoň, poslanec msZ Púchov
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tal chybu hosťujúcej obrany – 1:2. V druhom polčase 
mali šance R. Sviečka, A. Pagáč, Jánoško, ale aj Ptáček, 
P. Pagáč či Kameništiak. Stav sa však už nemenil.  

Bolešov – Malé Lednice 9:2 (4:1)
Hru mačky s myšou pripomínalo stretnutie Bole-

šova s mužstvom z dna tabuľky. Hostia pol hodiny 
odolávali domácemu tlaku, no potom sa to začalo. V 
29. minúte otvoril skóre Prna, o minútu neskôr zvýšil 
Daniel Barták na 2:0 a o ďalšie dve minúty už bolo 
po góle Šatku 3:0. V 36. minúte síce hostia odpove-
dali gólom Juraja Lednického z pokutového kopu, 
no minútu pred prestávkou zvýšil Boris Barták na 4:1. 
Po obrátke vykresal iskierku nádeje druhým gólom 
hostí   Tomáš Lednický – 4:2, no tá už o minútu zhasla 
po piatom góle z kopačky Janiša – 5:2. A potom sa 
už hostia len bezradne prizerali, ako domáci súkali 
jeden gól za druhým. V 59. minúte zvýšil Kočka na 
6:2, ďalšie dva góly pridal Michal Závodný (prvý z po-
kutového kopu) – 8:2 a debakel zavŕšil desať minút 
pred koncom Šandor – 9:2.  

Tuchyňa – Dulov 3:1 (3:1) 
Všetko podstatné sa udialo v prvom polčase. Hos-

tia sa síce prekvapujúco ujali vedenia v 24.minúte 
po góle Kováča – 0:1, no domáci ešte do prestávky 
otočili gólmi Koťana v 32., Letka v 35. a Suchánka v 
36. minúte. V druhom polčase si už skúsení domáci 
pohodlné víťazstvo ustrážili. 

Udiča – Jasenica 2:2 (1:1)
V okresnom derby sa hral iba priemerný futbal zod-

povedajúci postaveniu mužstiev tabuľke. Udičania šli 
do vedenia už v 19. minúte po góle Tomáša Drblíka 
– 1:0. Jaseničania ešte do prestávky odpovedali vy-
rovnávajúcim gólom Adamíka – 1:1. Po obrátke šli 
prekvapujúco hostia do vedenia gólom Šibík – 1:2. 
Domáci pridali a vyrovnať sa im podarilo desať minút 
pred koncom gólom Martina Dáneka – 2:2.   
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Oblastné futbalové súťaže

6. liga muži

Hoci v prvom polčase mali hernú prevahu Dolné Kočkovce (v pruhovaných dresoch), do vedenia šli po ojedinelej 
akcii a domácej chybe futbalisti Papradna. Napokon si hostia odviezli bod.                               FOTO: Milan Podmaník

Dolné Kočkovce prišli o body aj doma, Lysá vonku naprázdno

D. Kočkovce – Papradno 1:1 (0:1)
Domáci po minulotýždňovom debakli začali aktív-

ne a už v úvode mohli skórovať. Pšenákov priamy kop 
v štvrtej minúte však hosťujúci brankár Hromadík 
chytil a ďalšia strela Kopiša mierila mimo tyče. Ďalšiu 
strelu Kopiša po takmer polhodine vyrazil hosťujúci 
brankár, a tak udrelo na druhej strane. Po chybe v 
strede domácej zálohy sa dostal k lopte Šmulík, ktorý 
síce mieril vedľa, no Valach vyrazil loptu pred Tótha, 
ktorý ju zasunul do prázdnej bránky – 0:1. Domácich 
gól zaskočil a nedokázali si vypracovať gólovú šancu. 
Až po prestávke hlavičkoval Urban mimo, únik Pšená-
ka zastavil brankár Papradna. Pšenák ešte opečiatko-
val brvno, Kučík mieril hlavou nad, Michálkov priamy 
kop vyrazil Hromadík. Domáci tlak bol korunovaný 
vyrovnávajúcim gólom Pšenák po kombinácii Kučí-
ka s Bajzom – 1:1. Na otočenie výsledku už domácim 
nezostal čas.  

K. Podhradie – Lysá 1:0 (1:0) 
Lysanov sa nenazbieralo ani jedenásť, a tak mali fa-

vorizovaní Podhraďania uľahčenú úlohu. Už v šiestej 
minúte hosťujúci obrancovia len s námahou zrazili 
na roh strelu M. Pučeka. O päť minút neskôr netrafil
domáci Thier center, no v 14. minúte sa už M. Puček 
nemýlil a strelil víťazný gól.  V druhom polčase pokra-

čoval drvivý domáci tlak, oslabení hostia však akoby 
zázrakom už ďalší gól neinkasovali. Za heroický vý-
kon si síce hostia zaslúžia absolutóriu, viac by sa však 
tešili aspoň bodíku...

 Plevník – Košeca 1:0 (1:0)
Súboj lídra s mužstvom z horných poschodí tabuľky 

mal solídnu úroveň, chýbalo mu iba viac gólov. A to 
napriek tomu, že šancí bolo najmä na domácej stra-
ne dosť. Už v druhej minúte minul bránku domáci S. 
Buday, o šesť minút neskôr spálil veľkú šancu Michal 
Buday. O ďalšie dve minúty mieril Plevníčan Butko do 
brvna.  V 17. minúte po trme – vrme v hosťujúcom 
pokutovom území neudržal loptu brankár Košece a J. 
Kušnier strelil jediný gól zápasu – 1:0. Do konca prvé-

ho a aj v druhom polčase 
potom predviedli Plevní-
čania festival nepreme-
nených šancí, rekordérom 
bol predovšetkým Michal 
Buday. Hostia mohli na-
pokon vyrovnať, no Jozef 
Palček v závere prestrelil 
opustenú bránku. 

Ilava - H. Poruba 1:2 
(1:2) 

V okresnom derby začali 
lepšie favorizovaní hostia, 
ktorí šli do vedenia už v si-
edmej minúte technickou 
strelou R. Staňa – 0:1. Ten 
istý hráč mieril z priameho 
kopu o tri minúty neskôr 
vysoko nad. Na 0:2 zvýšil v 
23. minúte z pokutového 
kopu R. Sviečka. Predchád-
zal mu faul Kopačku na A. 
Pagáča, za ktorý musel do-
máci hráč predčasne pod 
sprchy. Ilavčania nezložili 
zbrane a P. Pagáč potres-

1. Plevník 17 12 4 1 44:20 40
2. Tuchyňa 17 12 1 4 39:23 37
3. Bolešov 17 11 3 3 43:15 36
4. H. Poruba 17 11 2 4 53:28 35
5. Košeca 17 7 3 7 48:25 24
6. Udiča 17 7 3 7 25:46 24
7. Papradno 17 7 3 7 27:23 24
8. D. Kočkovce 17 7 2 8 34:32 23
9. K. Podhradie 17 5 6 6 30:25 21
10. Lysá 17 7 0 10 26:34 18
11. Ilava 17 5 1 11 34:38 16
12. M. Lednice 17 5 0 12 18:52 15
13. Jasenica 17 3 4 10 19:52 13
14. Dulov 17 3 2 12 18:45 11
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Beluša si po výhre nad húževnatým súperom upevnila vedenie
4. liga muži

5. liga muži

7. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

4. liga starší žiaci

Výsledkový servis oblastných futbalových súťaží

Beluša – Tr. Teplice 3:2 (1:1)
Hostia prekvapili lídra výborným výkonom pod-

poreným dobrým pohybom a agresívnou obranou. 
Belušania kontrovali rovnakými zbraňami a v 30. 
minúte šli do vedenia gólom Gorelku – 1:0. Hostia 
však ešte do prestávky vyrovnali gólom Šika – 1:1. 
Druhý polčas začali domáci náporom, no hostia hro-
zili rýchlymi protiútokmi. V 60.minúte však nechala 
hosťujúca obrana trestuhodne voľného Gorelku, kto-
rý hlavou usmernil do siete presný center Zapotoku 
– 2:1. Gorelka svoj strelecký koncert uzavrel hetrikom 
päť minút pred koncom, keď premenil pokutový kop 
– 3:1. Hostia stihli už len v závere stretnutie mierne 
zdramatizovať po góle Michalíka v predposlednej 
minúte – 3:2.

Zostava Beluše: Ciesar – Kršák, Gorelka, J. Gažo, 
Martinka, Zapotoka, Strapko, Novisedlák, Hrnčík (Po-
lacký), Jurga, Mikuška (F. Vavrík)

Výsledky 21. kola: Kanianka – Prečín 0:0, Častkov-
ce – Partizánske 1:1, N. Dubnica – Bánovce 1:3, Šimo-
novany – Tr. Stankovce 3:1, Domaniža – Boleráz 1:0
1. Beluša 20 16 2 2 50:21 50
2. Malženice 19 12 3 4 43:24 39
3. Domaniža 21 10 6 5 38:33 36
4. Šimonovany 21 10 4 7 29:22 34
5. Bánovce  21 9 5 7 37:25 32
6. Častkovce 21 10 4 7 37:28 31
7. Vrbové 20 8 7 5 31:30 31
8. Tr. Teplice 21 9 3 9 36:32 30
9. N. Dubnica 21 9 2 10 28:37 29
10. ŠK BLAVA 20 8 4 8 39:33 28
11. Holíč 20 7 5 8 28:27 26
12. Tr. Stankovce 21 7 3 11 29:42 24
13. Prečín 21 6 3 12 32:50 21
14. Partizánske 21 4 8 9 32:45 20
15. Boleráz 21 4 5 12 26:25 17
16. Kanianka 21 2 4 15 20:61 10

Tr. Turná – Streženice 0:1 (0:0)
Ak si chceli Streženice zachovať záchranársku ná-

dej, museli po dvoch domácich prehrách bodovať. 
Pozorne bránili a podnikali rýchle protiútoky. Ustáli 
domáci tlak v prvom polčase a v druhom sa dočkali 
víťazného gólu, keď štvrť hodinu pred koncom skó-
roval Patrik Štrbák – 0:1. Po dlhom čase opustili Stre-
ženičania poslednú priečku tabuľky.

Zostava Streženíc: Hrišo – Lamžo, Ľ. Medňanský, 
Bernahuser, Struhárňanský, P. Štrbák (Krajčí), Žiaček, 
Michal Šesták, Miloš Šesták, Loduha E. Medňanský 

Bošany – Horovce 2:0 (1:0)
Horovčania po domácej prehre minulý týždeň ne-

dokázali bodovať ani v Bošanoch a v tabuľke sa posú-
vajú do dolných poschodí. Skóre otvoril v 28.minúte 
Murko – 1:0. Na 2:0 spečatil v 63. minúte Guniš. 

Zostava Horoviec: Rajník – Ruman (Chupáč), 
Škrapko, Štefanec (Kučo), Brix (Siekel), Ďurovec, Ba-

locký, Kormendy, Kebis, Borovský, Loduha
21. kola: S.Turá – Myjava B 0:2, Z. Kostoľany – Cígeľ 

1:3, Malá Hradná – Chocholná 0:0, Brvnište – Podolie 
1:0, V. Uherce – Malá Čausa 2:0, Uhrovec – Ladce 4:2
1. Myjava B 20 14 3 3 45:16 45
2. Cígeľ 20 14 2 4 39:17 44
3. V. Uherce 21 12 4 5 39:22 40
4. Brvnište 21 8 5 8 35:34 29
5. M. Čausa 20 8 4 8 36:34 28
6. Bošany 21 7 7 7 26:33 28
7. Uhrovec 21 8 3 10 29:40 27
8. Tr. Turná 21 6 8 7 33:33 26
9. Chocholná 20 7 4 9 37:33 25
10. Horovce 21 6 7 8 35:31 25
11. Stará Turá 20 7 4 9 20:34 25
12. Ladce 21 6 6 9 22:22 24
13. Z. Kostoľany 20 6 6 8 26:36 24
14. Podolie 21 5 6 10 22:32 21
15. Streženice 20 6 3 11 31:44 21
16. M. Hradná 20 4 8 8 21:35 20

17. kolo: Považská Bystrica – Podmanín 4:0, Praz-
nov – Sverepec 0:4, Visolaje – Kolačín 3:0 (Kujaník, 
Vavrík, Novotný), Šebešťanová – Pružina 3:2, Kvašov 
– Dohňany 0:4 (Kuchárik, Pavlis, Zigo, Jancík), Pruské 
– Podvažie 1:2, Dolná Mariková mala voľno 
1. Podmanín 15 13 0 2 47:13 39
2. Visolaje 16 10 4 2 43:21 34
3. P. Bystrica 15 10 3 2 38:17 33
4. Dohňany 16 8 2 6 34:22 26
5. D. Mariková 15 7 3 5 28:27 24
6. Pružina 16 6 2 8 30:32 20
7. Podvažie 16 6 2 8 26:30 20
8. Kvašov 16 5 5 6 30:35 20
9. Kolačín 16 6 1 9 32:41 19
10. Šebešťanová 15 6 2 7 27:31 17
11. Sverepec 16 4 4 8 26:34 16
12. Pruské 16 4 4 8 23:33 16
13. Praznov 16 1 0 15 20:68 3

13. kolo: Č. Kameň – Lazy 3:4, Palider 2, Mácsai 2, 
Dynamo Orlové – Trstie 3:3, Bolešov B – Bodiná 1:1, 
Kameničany - D. Breznica 0:2, Lencses, P. Ilavský, Vrch-
teplá – Prejta 2:0, FC Púchov – Mikušovce 0:1
1. Lazy 13 8 3 2 48:19 27
2. Bodiná 13  7 3 3 25:18 24
3. D. Breznica 13 7 2 4 28:20 23

4. FC Púchov 13 7 2 4 26:18 23
5. Mikušovce 13 7 0 6 22:26 21
6. Vrchteplá 13 5 2 6 24:21 17
7. Trstie 13 4 5 4 21:24 17
8. Bolešov B 13 5 2 6 20:32 17
9. Kameničany 13 5 1 7 30:33 16
10. Prejta 13 4 3 6 20:35 15
11. Č. Kameň 13 3 3 7 26:28 12
12. Orlové 13 1 2 10 12:34 -1

17. kolo: Pruské – Jasenica 6:0, Praznov /Podmanín 
– Sverepec 1:3, Plevník – Lysá 8:0, H. Poruba – Dohňa-
ny 1:0, Tuchyňa – Kolačín 3:0, Bolešov – Prejta 0:4, D. 
Kočkovce – Udiča 1:1, Pilát.
1. H. Poruba 17 14 2 1 78:15 44
2. Udiča 17 13 3 1 72:18 42
3. Plevník 17 13 1 3 66:18 40
4. Pruské 17 12 1 4 60:20 37
5. Tuchyňa 17 10 0 7 28:18 30
6. D. Kočkovce 17 8 2 7 63:31 26
7. Prejta 17 7 1 9 33:34 22
8. Lysá 17 6 3 8 41:62 21
9. Dohňany 17 6 1 10 37:32 19
10. Sverepec 17 6 0 11 31:42 18
11. Jasenica 17 5 3 9 27:43 18
12. Praznov 17 4 4 9 43:57 16
13. Bolešov 17 4 1 12 33:64 13
14. Kolačín 17 0 0 17 8:166 0

17. kolo: Udiča – Jasenica 5:0, Plevník – Košeca 2:4, 
Dohňany – Lysá 4:0, Piták 4, D. Mariková – Pružina 7:0, 
Prečín – Ladce 0:2, Domaniža – Papradno 3:7
1. Udiča 15 14 1 0 76:11 43
2. Košeca 16 12 4 0 87:18 40
3. Ladce 16 11 0 5 60:31 33
4. Plevník 15 10 1 4 90:23 31
5. Dohňany 16 8 4 4 47:25 28
6. Pružina 16 7 4 5 45:42 25
7. Domaniža 16 7 1 8 46:61 22
8. D. Mariková 16 6 3 7 37:36 21
9. Papradno 16 6 2 8 37:43 20
10. Prečín 16 4 1 11 31:41 13
11. Lysá 16 3 2 11 19:56 11
12. Jasenica 15 2 1 12 19:75 7
13. Sverepec 15 0 0 15 3:135 0

5. liga starší žiaci
12. kolo: Horovce – Zubák 2:1 (1:0), Mičuda, Šatka 

– Zbranek, Mikušovce - Borčice /Bolešov 8:2 (7:0), 
Lednica - H. Poruba 0:3 (0:1), Lazy mali voľno. 
1. H. Poruba 10 8 2 0 56:10 26
2. Mikušovce 10 6 0 4 33:14 18
3. Lazy 10 5 2 3 39:21 17
4. Horovce 10 5 2 3 24:16 17
5. Zubák 11 4 2 5 24:33 14
6. Hr. Lednica 10 2 4 4 25:14 10
7. Borčice 11 0 0 11 8:101 0
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Športovotechnická komisia
1.ŠTK schvaľuje  výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 
6. liga dorast, 4. liga žiaci hraných v dňoch 1. 4. až 3. 
4. 2016.
2. ŠTK berie na vedomie:
a, informáciu „R“ – Brundzu zo stretnutia 8. ligy Bodi-
ná – Kameničany;
b, informáciu „R“ – Cabaja zo stretnutia 4. ligy starších 
žiakov Košeca – Dohňany;
3. ŠTK nariaďuje:
a, odohrať MFS 7. ligy dospelých, 20. kolo Podmanín 
– Kvašov dňa 30. 4. 2016 (sobota) o 10.00 hodine. KR 
zabezpečí R.                                                              
b, odohrať MFS 6. ligy dorastu, 19. kolo Sverepec – Ja-
senica dňa 23. 4. 2016 v ÚHČ. KR zabezpečí R.  
4.ŠTK súhlasí:
a, s odohraním MFS 7. ligy dospelých, 17. kolo MŠK 
Pov. Bystrica – Podmanín dňa 9. 4. 2016  (sobota) o 
15.00 hod. na ihrisku s umelou trávou
b, s predohrávkou MFS 5. ligy starších žiakov, 13. 
kolo Hradčan Lednica – Lazy pod Makytou dňa 14. 
4. 2016 (štvrtok) o 16.30 hodine (vzájomná doho-
da klubov) „KR“ zabezpečí R.  RP Hradčan Lednica 5 
eur.                                  
5. ŠTK upozorňuje:
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, TJ Slovan Kameničany na dodržiavanie SP čl. 62 a 
RS/B bod 3.2 pod následkom DO
C,  ŠK Dohňany (4. liga starší žiaci) na dodržiavanie SP 
čl. 62 a RS/B bod 3.2 pod následkom DO .
6. ŠTK pozýva na svoje pracovné zasadnutie zástup-
cov všetkých klubov prípraviek, ktoré sa uskutoční 
dňa 13. 4. 2016 (streda) o 17.00 hodine v zasadačke 
ObFZ PB č. 223. Účasť je povinná a nutná!
7. ŠTK žiada FO,FK a TJ, aby svoje podania na komisiu 
posielali cez ISSF vždy do 18.00 hodiny predchádza-
júceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie 
zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Poda-
nia, podané po tomto termíne, budú prerokované, až 
na nasledujúcom zasadnutí.
Proti rozhodnutiam v  Úradnej správe  ŠTK je možné 
sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 13. 4. 2016 (stre-
da) o 15.30 hodine.

Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a,b 
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Úradná správa ObFZ Považská Bystrica zo 6. 4. 2016

Delegačná listina ObFZ na 17. apríla
6. liga muži – 18. kolo o 16.00

Jasenica – Dolné Kočkovce (Mihálik, O. Komor-
ník), Papradno – Ilava (Brna, Lamžo), Horná Poruba 
– Tuchyňa (Škrovánek, Tomášek, Kováč), Dulov – Bo-
lešov (v sobotu – M. Pecuš, Brundza, Koleno), Malé 
Lednice – Plevník (Brundza, Galbavý), Košeca – Ko-
šecké Podhradie (Migat, Cabaj), Lysá pod Makytou 
– Udiča (Milčík, Kapila)

7. liga muži – 18. kolo o 16.00
Podvažie – Považská Bystrica (Folučka, D. Komorní), 

Podmanín – Šebešťanová (Mako, Ďurice), Pružina – 
Dolná Mariková (Koleno, Uhrín), Dohňany – Visolaje 
(Kováčik, Vavrík), Kolačín – Praznov (Pastorek, D. Jan-
ček), Sverepec – Pruské (J. Pecuš, A. Pecuš), Kvašov 
má voľno

8. liga muži – 14. kolo o 16.00
Lazy pod Makytou – Fan Club Púchov (Papuča), 

Mikušovce – Vrchteplá (Bielik), Prejta – Kameničany 
(Bagín), Dolná Breznica – Bolešov B (Orálek), Bodiná 

– Dynamo Orlové (Zvak), Tŕstie – Červený Kameň 
(Hriadel)

6. liga dorast – 18. kolo o 13.15
Jasenica – Dolné Kočkovce (O. Komorník, D. Komor-

ník), Udiča – Bolešov (v sobotu o 16.00 – Cabaj, Ďuri-
ca), Prejta – Tuchyňa (Tomášek, Bagín), Kolačín – Hor-
ná Poruba (D. Janček, Pastorek), Dohňany – Plevník 
(Vavrík, Kováčik), Lysá pod Makytou – Praznov/Pod-
manín (Kapila, Milčík), Sverepec – Pruské (A. Pecuš, 
J. Pecuš)

4. liga starší žiaci – 18. kolo o 10.30
Jasenica – Domaniža (Galbavý), Papradno – Prečín 

(Mako), Ladce – Dolná Mariková (Vavrík), Pružina 
– Dohňany (Ďurica), Lysá pod Makytou – Plevník (La-
mžo), Sverepec – Udiča (Brundza), Košeca má voľno

5. liga starší žiaci – 13. kolo o 10.30
Hradčan Lednica – Lazy pod Makytou (14. 4. o 16.30 

– Bielik), Horná Poruba – Mikušovce (Hriadel), Borči-
ce/Bolešov – Horovce (v Bolešove – Kováč)

7. liga 
Záverečným kolom v siedmej stolnotenisovej lige 

vyvrcholila tohtoročná oblastná stolnotenisová se-
zóna. Stolní tenisti nováčika z Púchova si v závereč-
nom dejstve zaknihovali druhú výhru v súťaži, keď 
za domácimi stolmi porazili ZŠ Dubnica nad Váhom. 
Výhrou sa so súťažou rozlúčili aj Dolné Kočkovce C, 
ktoré síce tesne, no naplno bodovali v Novej Dubni-
ci. Zo súťaže nezostupuje niekto, do 6. ligy postúpia 
pravdepodobne až prvé tri mužstvá – Ladce C, Dolný 
Moštenec a Nozdrovice.  

Výsledky 26. kola: Milochov B – Milochov A 4:14 
predohrané, P. Mihálik, Gazdík po 2 – Kunovský, Luti-
šan po 4, Benko, Hradňanský po 2, 2 štv., Nová Dub-
nica E – Dolné Kočkovce C 8:10, Oravec 4, Vinczeo-
vá 2, Kulina 1, 1 štv. – Hudec, Crkoň po 3, F. Škrabko 
2, Gombár 1, 1 štv., Miracles Dubnica nad Váhom 
– Nozdrovice B 14:4, R. Fatrsík 4, Jakuš, P. Fatrsík po 
3, M. Dohňanský, Heštera po 1, 2 štv. – Zemanovič, 
Hrubo po 2, Dolný Moštenec – TTC Považská Bys-
trica E 18:0, Ľ. Melicherík, I. Melicherík, I. Bírošík, Ba-
láž po 4, 2 štv., Púchov – 3. ZŠ Dubnica nad Váhom 
10:8, Lefko 3, J. Sitár 2, Janeková, Briš, Bočkuliak po 
1, 2 štv. – Trenčan 4, P. Čilek st. 2, P. Beniatka, Ševček 
po 1, Nozdrovice A – Ladce C 8:10, J. Letko, Didek 
po 2, Koštialik, Češko po 1, 2 štv. – Kvasnica 4, Pišta 
3, Sňahničan 2, Kvocera 1, Udiča – Pružina B 9:9, M. 
Vaňko 3, Benik, Turiak po 2, Mituník 1, 1 štv. – Vrábel 
4, Valášek 2, D. Olšovský, Petrovič po 1, 1 štv.
1. Ladce C  26 23 1 2 357:111 73
2. D. Moštenec   26 23 1 2 360:108 73
3. Nozdrovice   26 21 3 2 361:107 71
4. Milochov   26 17 2 7 295:173 62
5. Udiča   26 13 1 12 221:247 53
6. TTC PB E  26 12 1 13 239:229 51
7. N. Dubnica E  26 11 3 12 219:249 51
8. Pružina B  26 10 4 12 216:252 50
9. D. Kočkovce C  26 11 0 15 210:258 48
10. Miracles DCA  26 10 1 15 224:244 47
11. Milochov B  26 10 1 15 197:271 47
12. Nozdrovice B  26 9 1 16 209:259 45
13. Púchov   26 2 1 23 92:376 31
14. ZŠ Dubnica   26 0 0 26 76:392 26

Stolný tenis

na 1 m. s. (5 ŽK, 9 ŽK):
D152: Andrej Pecník, 1314099, Jasenica
D153: Alexander Fabuš, 1198846, Pružina
Zastavená činnosť: 
D154: Michal Dubový, 1102974, Dolná Breznica – 1 s. 
s. N podľa 45/1a, 2, 71/2a
D155: Erik Minarčík, 1196773, Vrchteplá – 1 s. s. N 
podľa 45/1a, 2, 71/2a
D156: Štefan Kopcík, 1015161, Tŕstie – 4 týždne N 
podľa 49/1b, 2b, 71/2a
D157: Patrik Kvasnica, 1254280, Bolešov - 4 týždne N 
podľa 49/1b, 2b, 71/2a
D158: Viliam Hrebičík, 1232203, Papradno - 4 týždne 
N podľa 49/1b, 2b, 71/2a 
D159: Juraj Lukajka, 1231656, Kvašov – 1 s. s. N podľa 
37/3, 71/2a
DO uložené klubom:
D160: ŠK Dohňany – pokarhanie podľa 64/1a, 64/5 + 
RP 5 eur (oneskorený príchod na zápas žiakov)
D161: TJ Slovan Kameničany – pokarhanie podľa 
64/1a, 64/5 + RP 5 eur (oneskorený príchod na zápas 
mužov)
Podmienečné upustenie od zvyšku výkonu DO podľa 
čl. 41: 
D162: R Igor Orálek – 1 týždeň, skúšobná doba 3 me-
siace, + RP 10 eur.
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.
DK žiada R D. Komorníka, aby do 11. 4. 2016 doklado-
val úhradu pokuty uloženej pod bodom D96.
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. KR berie na vedomie pochvalu na R Brna, Kapila od  
FK Slovan Bolešov (MFZ  16. kolo 6. liga muži Košeca 
– Bolešov.
2. KR berie na vedomie pochvalu na R Pastorek, D. 
Janček od  ŠK Fan-club Púchov (MFZ  12. kolo 8. liga 
muži Prejta – ŠK fc Púchov).
3. Chyby v zápisoch o stretnutí: 
Kováčik – 2
4. Ospravedlnení:
9. 4. – Škrovánek, Ďurica
9. - 10. 4. – Gašparíková, J.Pecuš
PN – Horečný, do prihlásenia
5. Info školiaci úsek:

Hľadáme nové záujemkyne a záujemcov o rozhod-
covskú činnosť v rámci súťaží riadených OBFZ- PB. 
Bližšie informácie Vám poskytne Matej Barenčík 
– 0904 005 260 alebo Lenka Pavlačková – 0907 594 
212.

Trénersko-metodická komisia
TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje, že v roku 
2016 otvára školenie trénerov ObFZ I. stupeň - UEFA 
Grassroots C s poplatkom 80 eur resp. 35 eur predĺže-
nie licencie. Bez nových preukazov I. stupňa a licencií 
UEFA Graassroots C nemôžu tréneri absolvovať vyš-
šie školenie trénerov EURO „B“, ktoré uskutočňuje 
TMK Západoslovenského futbalového zväzu.
So sebou si treba priniesť 2 x foto 2,0 - 2,5 cm, účas- 
tnícky poplatok sa zaplatí na mieste školenia sekre-
tárovi alebo vedúcemu školenia. Školenie sa začína 
dňa 16. 4. 2016 - sobota - o 8,00 hod. v budove SOŠ 
strojárskeho v Považskej Bystrici (pri štadióne) učeb-
ňa č. 15 - vzdelávacie stredisko.
Záujemcovia sa musia nahlásiť písomne  na e-mail:  
sekretar@obfzpb.sk, alebo janbuki@zoznam.sk. Tel 
kontakt: Ján Bukový (vedúci školenia) - 0904/605 
855, Viera Petríková (sekretár ObFZ) - 0915/764 565 

Všetko o stolnom tensie:

www.pinec.info
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Domáci v zostave s viacerými exoticky znejúcimi me-
nami začali lepšie. Už v 7. minúte sa ujali vedenia, keď 
sa po rohovom kope presadil Žák a otvoril skóre – 1:0. 
Galanta bola naďalej aktívnejšia a ďalší gól na seba 
nenechal dlho čakať. V 25. min vyslali hostia neprí-
jemný strieľaný center, Letko vyrazil len k Bašovi, kto-
rý už nemal problém zasunúť loptu do brány – 2:0. V 
takýchto zápasoch platí, že prehrávajúcemu mužstvu 
sa pokazí všetko, čo len môže. Ilustroval to okamih z 
31. minúty, kedy Púchovčania síce odvrátili center z 
rohu, ale Leakyun zo šestnástky trafil presne k žrdi do 
siete – 3:0. Po treťom inkasovanom góle sa z obrany 
do útoku presunul František Brezničan, ktorý práve v 
útoku v minulosti hrával a mal rozhýbať púchovskú 
ofenzívu. Hostia mohli do prestávky vykresať iskierku 
nádeje, Gajdošík ale nezvládol koncovku pri samo-
statnom úniku a jeho strelu chytil domáci brankár.  

V druhom dejstve sa už Galanta zamerala hlavne na 
bránenie trojgólového náskoku. Púchovčania mali 
opticky viac z hry, vyloženú šancu si už ale nevypraco-
vali. Domáci duel s prehľadom doviedli do víťazného 
konca a zaslúžene si pripísali tri body. Púchovčania v 
tabuľke zostali na siedmej priečke, na vedúci Šamorín 
strácajú šesť bodov. 

Fc slovan Galanta – mŠk Púchov 3:0 (3:0)
Góly: 7. Žák, 25. Baša, 31. Leakyun
Žlté karty: 69. Prágai, 78. Leakyun – 9. Gajdošík, 49. 
Svorada, 66. Riška, 78. Zuziak
rozhodovali: Gádoši – Hagara, Blaháč
návšteva: 117 divákov
Galanta: Masár – Grús, Eliáš, Hrotko, Meszlényi, Ja-
kubjak, Leakyun, Prágai (90. Choi), Bočko, Baša (88. 
Ho Lim), Žák (89. Pilo)
Púchov: Letko – Kopiš, Riška, Brezničan (66. Mynář), 
Vanák – Bartoš – Zuziak, Svorada (73. Pastorek), 
Gamboš, Pilát - Gajdošík

Ďalšie výsledky zápasov 23. kola: 
Dubnica – Nemšová 0:0
Nové Zámky – Lednické Rovne 1:1
Veľký Meder – Prievidza&Handlová 2:1
Neded – Komárno 0:2
Veľké Ludince – Šamorín 2:0
Trnava „C“ – Vráble 4:0
Palárikovo – Dunajská Streda „B“ 1:1

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:  
24. kolo: MFK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov, v 
sobotu 16. apríla od 16:00 hod. 

Futbal: Púchov prehral v Galante rozdielom triedy
Púchovským futbalistom vôbec nevyšiel duel 23. kola III. ligy západ v Galante. Domáci „vybavili“ zápas ešte do 
prestávky, keď tromi gólmi zničili akékoľvek púchovské bodové nádeje. Púchovčania neskórovali druhý raz v rade a 
vidina postupu do vyššej súťaže sa im opäť vzdialila. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Šamorín

Veľký Meder

Trnava „C“

Dun. Streda „B“

Prievidza&Handlová

Nemšová

Púchov

Veľké Ludince

Galanta

Lednické Rovne

Nové Zámky

Komárno

Vráble

Topoľčany

Dubnica n. V.

Neded

Palárikovo

22

21

20

22

22

22

22

22

21

22

22

22

21

21

21

22

21

13

13

13

11 

12

12

11

8

9

9

7

6

4

4

1

2

2

5

5

2 

7

4

4

5

9

5

2

5

4

6

6

11

7

5

4

3

5

4

6

6

6

5

7

11

10

12

11

11

9

13

14

34:19

41:20

48:21

29:15

41:28

33:20

33:18

27:24

38:35

25:32

27:30

29:45

14:29

20:36

14:31

24:46

16:44

44

44

41

40

40

40

38

33

32

29

26

22

18

18 (-3)

14

13

11

tabuľka III. ligy:

t. schügerl
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Futbal mládež:  „Pätnástka“ sa odrazila z posledného miesta

21. kolo II. ligy staršieho dorastu (U19): 
mŠk Púchov – sdm domino 2:3 (0:0)
Góly mŠk Púchov:  Červený, Hrnko
Zostava mŠk Púchov: Pilný – Hrančík, Valašík, Rosi-
na, Buček, Hrnko, Veteška, Červený, Vojtek, Kováčik 
(56. Marman), Strnad

Starší dorast vyhral v šiestich jarných kolách iba raz a 
nezmenilo sa to ani v stretnutí s bratislavským tímom 
SDM Domino. Púchovčania dvakrát vyhrávali, keď sa 
tesne po prestávke presadili po góloch Červeného a 
Hrnka. Hostia však vyrovnali na 2:2 a v poslednej mi- 
núte rozhodol Wurst o ich tesnom víťazstve. Púchov 
prehral tretí duel v rade a v tabuľke je na 7. priečke so 
ziskom 32 bodov a skóre 28:26. 

21. kolo II. ligy mladšieho dorastu (U17): 
mŠk Púchov – sdm domino 5:0 (1:0)
Góly: Hurta 2, Kendy 2, Klučka
Zostava: Vaňo – M. Strelčík (41. Granzer), Krčmárik, 
Klučka, Ciesar (70. Mušák), Borovička, Gabaj, Socha 
(58. Bartoš), Černoško, Kendy, Hurta

Výborný zápas odohrali mladší dorastenci. Tí doslo-
va „demontovali“ SSD Domino a zvíťazili hladko 5:0. 
Dvakrát sa presadili Hurta a Kendy, jeden gól pridával 
Klučka. V tabuľke sú Púchovčania na 11. priečke, naz-
bierali 24 bodov pri skóre 36:37.

19. kolo I. ligy starších žiakov (U15): 
spartak myjava – mŠk Púchov 1:1 (1:1)
Gól: Ocelík
Červená karta: Sakala (Púchov), po druhej žltej karte
Zostava: Bračík – J. Brezina, Pavlovič, S. Krajčík, Živčic, 
Mičúch, Ocelík, Haviar, Vápeník (60. A. Gabriš), Sakala, 
Králik

Starší žiaci odohrali ďalší fantastický zápas a z horúcej 
myjavskej pôdy si domov priviezli jeden bod. Mladí 
Púchovčania sa už po dvanástich minútach ujali ve-
denia, keď skóroval Tomáš Ocelík. Domáci kontrovali 
ešte do konca prvého dejstva a stav 1:1 sa už do ne-
zmenil. V závere ešte videl červenú kartu po druhej 
žltej hráč Púchova Samuel Sakala. 
Remíza znamená, že Púchov poskočil z poslednej 
priečky. Starší žiaci do 15 rokov sú aktuálne trinásti 
so ziskom 9 bodov a skóre 13:44. Na posledné miesto 
klesol s rovnakým počtom bodov Senec. 

19. kolo I. ligy starších žiakov (U14): 
spartak myjava – mŠk Púchov 3:0 (0:0)
Zostava: Macko – M. Drahuta (55. Klúčik), Belás, Hre-
nák, Guzma, Jandušík, Galko, Baláž (60. Čiernik), Rek-
sa, Šlesar, Mikoláš (47. Jurík)

„Štrnástka“ na Kopaniciach nemala nárok na úspech 
a podľahla rozdielom triedy. Prvé dejstvo ešte bez-
gólovým výsledkom napovedalo možné púchovské 
bodové nádeje. Na tie bolo rýchlo zabudnuté my-
javským trojgólovým uragánom v druhom polčase. 
Púchov je v tabuľke dvanásty, na konte má 10 bodov 
pri skóre 11:74. 

19. kolo I. ligy mladších žiakov (U13): 
mŠk Púchov – Fc dAc 1904 dunajská streda 1:27 
(1:12)
Gól: Klúčik
Zostava: Pacek, Martiš – Kurej, Klúčik, Cíbik, Lupták, 
Kučiak, Bajza, Chleban, Porubčan, P. Brezina, Bedná-
rik, Hošták, Pečeňa, D. Gabriš, Kres, Haviar, Obšivan, 
Jesenský, Zlocha

Púchovčania doma utrpeli poriadny výprask proti 
súperovi z Dunajskej Stredy. Hostia zo Žitného ostro-
va sa presadili 27-krát, domáci odpovedali čestným 
zásahom Klúčika. Mladší žiaci do 13 rokov sú v ta-
buľke na poslednej 14. priečke, nazbierali 3 body pri 
skóre 56:336. 

19. kolo I. ligy mladších žiakov (U12): 
mŠk Púchov – Fc dAc 1904 dunajská streda 5:8 
(2:4)
Góly: Porubčan 2, D. Krajčík, Chleban, Kadák
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, Zlocha, Janto, 
Kadák, Baláž, Mušák, D. Krajčík, Porubčan, Obšivan, 
Mich. Mynář, Čmelo, Híreš, E. Drahuta, Fedor, Tuček, 
Chleban, Jurenková, Hošták, D. Gabriš, Klúčik

„Dvanástka“ odohrala proti DAC o poznanie vyrovna-
nejší duel. Mladí Púchovčania v úvode viedli gólom 
Porubčana, potom dvakrát dotiahli stratu na hostí 
na jediný gól a dlho držali bodové nádeje. Napokon 
podľahli 5:8, za výkon si však rozhodne zaslúžia po-
chvalu. V priebežnej tabuľke sú Púchovčania dva-
násti, na konte majú 13 bodov pri skóre 130:192. 

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:  
22. kolo II. ligy dorastu: MFK Dubnica nad Váhom 
– MŠK Púchov, v nedeľu 17. apríla od 10:00 (starší do-
rast) a od 12:30 (mladší dorast) 

dohrávka 14. kola I. ligy starších žiakov: MŠK Pú-
chov – FK Senica, v utorok 12. apríla od 14:00 (U15) a 
od 16:00 (U14) na pomocnom ihrisku v Púchove

20. kolo I. ligy starších žiakov: MŠK Púchov – FC 
DAC 1904 Dunajská Streda, v nedeľu 17. apríla od 
10:00 (U15) a od 12:00 (U14) na pomoc. ihrisku v Pú-
chove

20. kolo I. ligy mladších žiakov: AS Trenčín – MŠK 
Púchov, v sobotu 16. apríla od 10:00 (U13) a od 12:00 
(U12)

-tsch-

víkendový program mládežníckych družstiev priniesol pre tímy mŠk Púchov 
čiastkové úspechy. Z vysokého víťazstva 5:0 nad sdm domino sa tešili mladší 
dorastenci. Zlatý bod priviezli z myjavy zachraňujúci sa starší žiaci do 15 ro-
kov, ktorí sa odlepili z posledného miesta tabuľky. Zvyšné tímy okúsili trpkosť 
porážky, smolnú prehru utrpel gólom v poslednej minúte zápasu starší do-
rast. 

Dorast opäť doma neuspel. Ilustr. foto T. Schügerl.
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Víťazný 
púchovský tím

 na turnaji 
v Zell am See.

Výber do 14 rokov odohral celkom šesť stretnutí a 
vo všetkých zdolal svojich protivníkov. Meranie síl 
v základnej skupine prinieslo štyri duely, Púchov sa 
najviac natrápil v tom prvom, keď zdolal Ritten Sport 
tesne 1:0 po góle Krajča. Naopak, proti slovinskému 
Mariboru to v poslednom zápase skupiny bola spani-
lá jazda s desiatimi gólmi v sieti súpera. 

Vo finále sa Púchov najprv stretol s rakúskym Red Bull 
Salzburg. Seniorský výber tohto klubu účinkuje v nad-
národnej EBEL lige a klub pod krídlami giganta v od-
vetví energetických nápojov je známy vysokými ambí-
ciami. Mladí púchovskí chlapci však rakúskeho súpera 
dokonale šokovali, vyhrali 2:0 a otvorili si cestu ku koneč-
nému triumfu. Prvú priečku podčiarkol HC Continental 
Púchov výhrou 4:2 nad nemeckými German Ice Eagles. 

Mladí púchovskí hokejisti 
vyhrali turnaj v Rakúsku
Pokračujúci 25. ročník Svetového 
turnaja v ľadovom hokeji v rakús- 
kom Zell am See priniesol púchov-
ským mládežníckym výberom ďalšie 
úspechy. Tím HC Continental Púchov 
do 14 rokov vyhral turnaj vo svojej 
vekovej kategórii. Púchovský výber 
do 16 rokov skončil na peknom pia-
tom mieste. 

Hráči z tímu do 14 rokov sa presadili aj v individu-
álnych štatistikách. Útočník Samuel Krajč obsadil v 
poradí produktivity výbornú druhú priečku s 12 ka-
nadskými bodmi (6+6). Ďalší púchovský útočník Ma-
tej Kašlík bol na delenom šiestom mieste s 10 bodmi 
(5+5). Výborne sa prezentovali brankári, Tomáš Boľo 
bol v ich rebríčku prvý a Patrik Andrisík štvrtý. 

výsledky hc continental Púchov do 14 rokov: 
Základná skupina: 
ritten sport – Púchov 0:1, gól Krajč
Zeller Eisbären – Púchov 1:4, góly Rehák, Kašlík, A. 
Krajčovič, Putala
Púchov – Ute Budapešť 3:1, góly Kašlík 2, Rehák
hdk maribor – Púchov 0:10, góly Krajč 3, Moravan-
ský 3, Kubík, Kašlík, Putala, Steiniger

Finálová časť: 
Púchov – red Bull salzburg 2:0, góly Kašlík, Krajč
Púchov – German Ice eagles 4:2, góly Rehák 3, Krajč
Púchov do 14 rokov nastúpil v tejto zostave: 
Brankári: Andrisík, Boľo
obrancovia: D. Hajas, Fatul, Virga, J. Urban, Putala
Útočníci: L. Halušková, Kašlík, Krajč, A. Krajčovič, Ku-
bík, Michalík, Moravanský, Rehák, Šmigura, Šteiniger

Tím do 16 rokov odohral v základnej skupine až päť 
stretnutí. Rovnako zdolal silný rakúsky Salzburg, do-

platil však na dve porážky s Kranjom a Bayerischer 
Eissportverband. Tieto výsledky „odsúdili“ Púchov 
na boj o konečné 5. miesto. Tento duel zvládli mladí 
Púchovčania s veľkým prehľadom, zdolali nemecký 
Landsberg Riverkings 8:4 a radovali sa z piatej priečky.
 
Dvomi hetrikmi sa na turnaji blysol útočník Púchova 
Simon Jellúš, ktorý prenikol aj medzi najproduktívnej-
ších hráčov celého podujatia. Jellúš bol celkovo štvrtý 
najproduktívnejší hráč, keď nazbieral 12 kanadských 
bodov (8+4). Púchovský brankár Daniel Kmošena bol 
s priemerom 0,50 gólu na stretnutie najúspešnejším 
spomedzi všetkých brankárov na turnaji.

výsledky hc continental Púchov do 16 rokov: 
Základná skupina: 
red Bull salzburg – Púchov 0:1, gól Jellúš
Zeller eisbären – Púchov 1:6, góly Kráľ 2, Húska 2, 
Dlugoš, Jellúš
triglav kranj – Púchov 2:0
Púchov – Just friends 7:0, góly Jellúš 3, Šmárik, De-
neš, Krajč, Húska
Púchov – Bayerischer eissportverband 1:2, gól La-
decký

Zápas o konečné 5. miesto: 
Landsberg riverkings – Púchov 4:8, góly Jellúš 3, 
Brath, Zicho, Deneš, Dlugoš, Hudík
Púchov do 16 rokov nastúpil v tejto zostave: 
Brankári: Hrušík, Kmošena
obrancovia: Dlugoš, Húska, Kráľ, Šmárik
Útočníci: Brath, Deneš, Hudík, Jellúš, Krajč, Ladecký, 
Vlk, Zicho

Za dodanie materiálov ďakujeme p. krajčovi. 
spracoval: t. schügerl
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Florbal: Piešťany padli a Púchov získal prvé semifinále

Úvod púchovským florbalistom nevyšiel, keď veľmi 
rýchlo inkasovali po góle Pazderku – 1:0. Hostia po-
tom boli aktívnejší, ale veľmi dlho nevedeli prekonať 
domáceho brankára Drabanta. Až v druhej tretine, v 
27. min, prihral Bajtala pred odkrytú bránu Zemkovi, 
ktorý vyrovnal – 1:1. Piešťany sa ešte raz vrátili do ve-
denia po kurióznom góle, keď domáci strelec prestre-
lil dvoch obrancov aj brankára – 2:1. Púchov v 32. min 

vyrovnal, keď Ondrička potvrdil strelecký inštinkt a 
nechytateľne tečoval pokus Mišíka – 2:2. Hostia prvý 
raz viedli v 35. min, za obranou ostal voľný Pavel a vy-
mietol pavučinky v ľavom hornom rohu brány – 2:3. 

Tretia tretina priniesla jasnú otázku – buď domáci 
vyrovnajú, alebo sa hostia odpútajú na vyšší gólový 
rozdiel. Na radosť skupinky púchovských priaznivcov 
v publiku to bola druhá možnosť, v 46. min podstrelil 
brankára Mišík – 2:4. Domáci sa posledný raz vrátili do 
hry po prečíslení a strele Pazderku pod brvno – 3:4. 
Definitívny zlom prišiel v 58. min, Ondrička pri presi-
lovke upravil na 3:5. Púchov sa mohol oprieť o výbor-
ne chytajúceho brankára Michala Tomáša, ktorý zne-
škodnil aj tie najväčšie šance domácich. Púchovčania 
už dohrávali vo veľkom štýle, v 59. min Bajtala spoza 
brány pretlačil loptičku k tyčke – 3:6. V záverečnej 

semifinálová séria II. ligy mužov priniesla súboj 
po základnej časti druhých Piešťan s tretím Pú-
chovom. Prvý duel sa odohral na pôde Piešťan, 
ktoré Púchov doma zdolali v závere základnej 
časti. tentoraz boli úspešnejší Púchovčania, ktorí 
prakticky počas celého zápasu dominovali a zví-
ťazili 7:3. FBk Púchov vedie v sérii 1:0 a získal prvý 
postupový „mečbol.“ 

minúte ešte Korbaš gólom do prázdnej brány upravil 
na konečných 3:7. V závere sa Púchovčania poďako-
vali skupinke fanúšikov, ktorí im vytvorili prakticky do-
máce prostredie. Séria pokračuje v týždni v Púchove. 

1. zápas semifinále play-off 2. ligy západ muži: 
FBc Páv Piešťany – FBk Púchov 3:7 (1:0, 1:3, 1:4)
Góly FBk Púchov: Ondrička 2, Zemko, Pavel, Mišík, 
Bajtala, Korbaš
Zostava: Tomáš – Cíbik, Jak. Mrocek, Korbaš, Tuček, 
Bulejko, Štubňa, Jurenka – Dan. Krajči, Dom. Krajči, 
Joz. Mrocek – Ondrička, Mišík, Pavel – Zemko, Kar-
lubík, Bajtala – Kuchta

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:  2. semifinále play-off  
2. ligy mužov západ: Púchov – Piešťany, v stredu 13. 
apríla od 19:00 v sTC Aréne (čas bude upresnený na 
www.puchovskenoviny.sk)                                                       -tsch-

Volejbal: Juniorky zvíťazili v regionálnom derby

16. kolo I. ligy junioriek: 
1. vk Púchov – ŠŠk oA Považská Bystrica 3:1 (18, 
-22, 22, 16) a 3:0 (6, 20, 18)
Zostava 1. vk Púchov: Luhová, K. Hološková, Rac-
ková, Kucháriková, Valachová, Kuchtová, libero P. Ho-
lošková, striedali Kolláriková, Kováčiková, Zágorová. 
tréneri: J. Pazdernatý, M. Suchánek
Púchovčanky zaznamenali v domácom prostredí dve 
cenné víťazstvá, pri ktorých stratili jediný set. V tabu-
ľke sú síce naďalej na poslednej desiatej priečke, na 
konte však majú 12 bodov a strata na predposlednú 
Považskú Bystricu sa znížila na päť bodov. 
komentár trénera michala suchánka: 
„V sobotu 9. 4. privítali v hale Gymnázia domáce Pú-
chovčanky hostky z Považskej Bystrice. V boji o zá-

Púchovské juniorky odohrali proti Považskej 
Bystrici existenčné zápasy v boji o udržanie sa v 
I. lige. Ak chceli mať Púchovčanky pred záverom 
súťaže nádej na záchranu, museli svoje súperky 
zdolať. dvakrát sa im to po výborných výkonoch 
aj podarilo a živia tak šancu na záchranu, keď sa v 
tabuľke priblížili práve na dostrel predposlednej 
Považskej Bystrice. 

chranu v 1. lige junioriek mali hostky náskok štyroch 
víťazstiev a ak sa chceli domáce reálne dotiahnuť na 
súpera, museli naplno bodovať v obidvoch zápasoch. 
Na jeseň vo vzájomnom meraní síl v Považskej Bystri-
ci vyhrali domáce obidva zápasy a tak Púchov mal čo 
dobiehať.
Domáce začali aktívne, riskantne podávali a zatlačili 
súpera od siete. Postupne si vypracovali niekoľkobo-
dový náskok 10:6, neskôr 18:11. Boli lepšie v útoku na 
sieti, rovnako ako aj v obrane v poli, prvý set vyhrali 
25:18. V druhom sete však domáce začali viac chybo-
vať na príjme podania, súper získaval body pomerne 
ľahko a viedol už 10:16. Púchov ešte dokázal znížiť na 
21:23, ale posledné slovo mala Bystrica, set vyhrala 
22:25. V treťom sete sa domáce upokojili, spresnili 
prihrávku a stále viedli s náskokom dvoch - troch bo-
dov. Set vyhrali 25:22. Vo štvrtom sete to už bola jed-
noznačná záležitosť domácich, smečmi a podaním 
získavali rýchlo jeden bod za druhým a set získali v 
pomere 25:16, vďaka čomu vyhral Púchov prvý zápas 
3:1.
V druhom zápase rozbehnutý Púchov exceloval, do-
volil uhrať súperovi len šesť bodov, keď na podaní 
domáca Hološková podávala desaťkrát za sebou a 

následne podanie deväťkrát podržala aj Kucháriková. 
Zostávajúce sety Púchov s prehľadom kontroloval, 
jeho hráčky ukázali niekoľko veľmi pekných útokov
i viacero výborných obranných zákrokov v poli. Cel-
kovo domáce, výdatne povzbudzované lavičkou, 
predviedli oduševnený kolektívny výkon a bodovo sa 
zaskvela Kucháriková, ktorá dala 39 bodov. Trénerov 
príjemne prekvapila aj Racková, ktorá vo svojej dvoj-
ročnej športovej činnosti ukázala svoj najlepší výkon. 
Celkovo sa Púchov dotiahol na rozdiel dvoch výhier 
od Považskej Bystrice, na zmazanie tohto manka  
1. VK do konca súťaže ostávajú ešte štyri zápasy.“

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:
17. kolo I. ligy junioriek: VK Slávia UK Dráčik Bratisla-
va – 1. VK Púchov, v sobotu 16. apríla

21. kolo I. ligy kadetiek: 1. VK Púchov -  VK Prievidza, 
v nedeľu 17. apríla v telocvični ZŠ Gorazdova

5. turnaj m-sr mladších žiakov mIdI: VŠK Púchov 
„A“ sa v nedeľu 17. apríla zúčastní na turnaji v Trenčí-
ne, VŠK Púchov „B“ má voľno

-msu-, -tsch-

Mladí volejbalisti o krok bližšie k postupu na MSR

nové mesto nad váhom – vŠk Púchov 3:2 (-21, -24, 
6, 11, 7)
Zostava: Martinák J., Kováčik M., Pusztay A., Turčáni 
M., Cíbik S., Pišoja O. (striedali Hromada M., Zdražil J., 
Babčan D.)
Začiatok zvládli lepšie volejbalisti Púchova, ktorí vy-
hrali prvý set 25:21 a ujali sa vedenia. Druhý set mal 
vyrovnanejší priebeh plný obratov, nakoniec však 
boli opäť úspešnejší naši chlapci a po víťazstve 26:24 
bol stav 2:0 na sety v prospech Púchova. Hlavnou 
zbraňou proti vekovo staršiemu súperovi bolo ako 
zvyčajne hlavne podanie. Následne prišiel zlom, v 
ktorom kompletne odišlo celé družstvo po všetkých 
stránkach a zrodila sa zrejme najvyššia prehra v súťa-
ži - 25:6. Ďalší set bol mierne lepší, ale výsledok bol 
stále katastrofálny 25:11. Rozhodujúci set sa nevyvíjal 
najhoršie, avšak dovtedy výborne pískajúci rozhod-

v sobotu 9. 4. nastúpili starší žiaci vŠk Púchov na 
pôde lídra súťaže v novom meste nad váhom na 
dve majstrovské stretnutia.

ca dvomi kľúčovými momentmi podržal domácich, 
ktorí následne vyhrali 15:7. Jediným pozitívom je 
získaný bod za dva uhraté sety, vďaka ktorému sa ná-
skok pred treťou Nitrou zvýšil na tri body.

nové mesto n. v. – vŠk Púchov 3:1 (-16, 15, 19, 10)     
Zostava: Martinák J., Kováčik M., Pusztay A., Turčáni 
M., Cíbik S., Hromada M. (striedali Zdražil J., Babčan D.)
Napriek tomu, že po zranení bolo treba urobiť úpra-
vu v zostave, hráči VŠK po obstojnom výkone vyhrali 
prvý set 25:16. Avšak zvyšné sety sa niesli v znamení 
„jarnej únavy“ a po výsledkoch 25:15, 25:19 a 25:10 
bol výsledný stav 3:1

V sobotu 23. 4. sa v domácom prostredí stretneme s 
družstvom Nitry, pred ktorým máme náskok tri body, 
čo je jeden zápas. V zápasoch s Nitrou budeme môcť 
rozhodnúť o druhom postupujúcom družstve na 
MSR starších žiakov, keďže sa nám zápasy v Novom 
Meste nad Váhom napriek ponúknutej šanci nie 
úplne vydarili. Rozhodujúci je získaný bod, ktorý náš 

náskok pred Nitrou zvýšil na jeden zápas. Pozitívom 
je taktiež fakt, že na rozdiel od našich súperov, bude 
naše družstvo hrať takmer v nezmenenom zložení aj 
na budúcu sezónu, keďže veľa našich hráčov ešte pa-
trí do kategórie mladších žiakov.

Paeddr. Štefko Ivan



Florbal: Piešťany padli a Púchov získal prvé semifinále PredAJ BYtY – nehnUteĽnostI
Predaj domu v Púchove – dobrá lokalita. Tel. 0949 
193 279. I-080

kÚPA BYtY, nehnUteĽnostI
Kúpim záhradu na Púchovskej skale. Tel. 0944 123 
150. I-074

Kúpim záhradu (časť záhrady) v Púchove alebo v 
okolí. Môže byť aj s chatkou. Tel. 0903 504 585. I-084

PrenáJom BYtY, nehnUteĽnostI
Prenajmem 2-izbový komplet zariadený byt na Mo-
ravskej ulici v Púchove. Plyn a elektrika. Tel. 0903 627 
909. I-079

PredAJ rÔZne
Predám nedokončený traktor bez motora 4x4 V3S, 
4x vzduchové brzdy, prídavná cestná redukovaná 
prevodovka 1:2. Tel. 0950 566 076. I-083

Predám NOVÚ LIAHEŇ - 50 euro. Klietky pre chov 
prepelíc a pasce, viac na www.123nakup.eu.
Tel. 0907 181 800.

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

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

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

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

Prijmem brigádničku do cukrárskej výroby, príp. na 
TPP s nástupom ihneď. Tel. 0903 379 774. I-081

Prijmeme predavačku do predajne stavebnín v Dol-
nej Breznici. Náplň práce: zodpovednosť za predaj 
stav. materiálu, objednávanie a predaj tovaru, ob-
sluha a poskytovanie informácií zákazníkom. Poži-
adavky: práca s PC, spoľahlivosť, komunikatívnosť, 
prax v stavebníctve. Kontakt: info@stavebneprofily.
sk, 0905 413 775. I-082

Stravovacia spoločnosť v Púchove prijme do TPP 
pracovníčky/-kov do 4-zmennej prevádzky na výdaj 
stravy a pomocné práce a účtovníčku na spracova-
nie jednoduchého účtovníctva, prax v spoločnom 
stravovaní vítaná. Tel. 0907 826 577. I-085

Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a predaj-
ca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcu o robotníc-
ku profesiu - montážny pracovník vo výrobe. 
Prax v strojárskej výrobe, prípadne ukončené stro-
járske vzdelanie je výhodou.
Životopisy posielajte na e-mailovú adresu 
alveslovakia@alve.sk alebo volajte na tel. číslo: 
042/ 4650 904. 
Nástup možný od ihneď.

sPomIenk A

Kto Ťa poznal, spomenie si, 
kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 15. 4. 2016 si pripomenie-
me 20. výročie smrti
manžela, otca, dedka
dušana tAŠkU z Mestečka. 

S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.
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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

Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenia odišli. 
A lesy budú stále v slnku sniť a vody driemať 
v lesku bielych hviezd. J. Zeyer
Dňa 1. apríla 2016 by
oslávil svoje 59. narodeni-
ny a 13. apríla 2016 uply-
nú 2 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko, brat a priateľ
Ing. Ľubomír JUrÍk.
  
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

sPomIenk A

Dňa 12. 4. 2016 je rok, 
čo nás opustila do večnosti 
naša drahá manželka, mama, 
babka, prababka
Irenka kUceJová, 
rod. Markušová.   

S láskou na ňu spomína manžel František, sy-
novia Jozef, Karol, dcéry Vierka, Barborka s ro-
dinami,brat Marian, sestra Marienka, švagrovia, 
švagriné.
Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.
Odpočinutie večné daj jej Ó Pane.

hĽAdám  PrácU
Hľadám prácu v SBS ako nočný strážnik v Púchove a 
okolí. Nie do obchodných reťazcov. Vlastním preu-
kaz SBS, zbr., VP. Tel. 0905 348 892. I-086

oZnAmY
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 

Advent  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

kvetInárstvo - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

PoĎAkovAnIe
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a 
známym,
ktorí prišli dňa 5. 4. odprevadiť na poslednej 
ceste nášho drahého zosnulého
Jozefa PALIeskA, ktorý nás náhle opustil 2. 4. 
2016. 
Zároveň ďakujeme za všetky prejavy sústrasti
a pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúč-
ku.

V mene smútiacej rodiny deti Katka a Jožko.

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, tel. 0949 103 709. 
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