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Už dve desaťročia chodia po uli-
ciach slovenských miest dobro-
voľníci, ktorí ľuďom pripínajú na 
šaty malé žlté narcisy. nebolo 
tomu inak ani v piatok 15. apríla 
v Púchove. 
Pripevneniu narcisu, ktorý sa stal symbolom naj-
väčšej verejnej zbierky na Slovensku, predchádza 
vhodenie dobrovoľného príspevku do zapečate-
nej urny v rukách dobrovoľníkov. Tým sa každý 
prispievateľ stáva súčasťou spoločenstva ľudí, 
ktorým nie je boj proti rakovine ľahostajný a vyja-
druje solidaritu s osobami trpiacimi týmto ocho-
rením. 
Aj v uliciach Púchova sme stretali množstvo ľudí, 
ktorí na svojom odeve niesli žltý narcis. „Už roky 
prispievam na zbierku Ligy proti rakovine, pre-
tože poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú postihnutí 
onkologickým ochorením. Je to jediný spôsob, 
ako im ja môžem pomôcť. Tejto zbierke dôveru-
jem a viem, že peniaze použijú správnym spô-
sobom,“ povedala nám jedna z oslovených dám, 
ktoré práve vhodili niekoľko eur do urny. 
Liga proti rakovine presúva získané finančné 
zdroje napríklad na bezplatné relaxačné pobyty 
pre onkologických pacientov, detské tábory, na 
bezplatné služby psychológov a psychoterapeu-
tov na celom Slovensku, ako jednorazové dávky 
pre pacientov v hmotnej núdzi, na rehabilitáciu, 
pohybové kurzy, podporu nemocníc, hospicov a 
ďalšie účely spojené s liečbou zákerného ochore-
nia. 
Ak ste sa nestihli zapojiť do zbierky Deň narcisov, 
môžete tak ešte urobiť zaslaním SMS na č. 848 v 
hodnote 2 € najneskôr do 22. apríla. Alebo pria-
mym vkladom na účet Ligy proti rakovine. Viac 
informácií získate na www.lpr.sk. 

-r-

Čistota ciest
Na zasadnutí bol prítomný i zástupca Slovenskej 
správy ciest (SSC) Milan Kozák, ktorý prítomných 
informoval o aktuálnej situácii a čistote ciest po 
zimnej údržbe. Na komisii zaznela informácia 
o spolupráci SSC s Mestom Púchov, štátnymi a 
mestskými policajtmi pri dosahovaní čistoty ciest, 
pričom ich v poslednej dobe znečisťujú najmä 
stavby kanalizácie a železničnej trate. Firmy, ktoré 
stavby zabezpečujú, boli vyzvané, aby komuniká-
cie vyčistili, no podľa slov Kozáka neboli dosta-
točne očistené niektoré okrajové časti mesta. SSC 
má v správe cestu č. I/49 a úsek cesty č. 507 ve- 
dúcej po Ulici 1. mája. Po zimnej údržbe už očis-
tili úsek od Fakulty priemyselných technológii po 
tzv. Mäsokombinát vrátane troch kruhových kri-
žovatiek. Predseda komisie Cyril Crkoň požiadal 
SSC o vyčistenie mosta cez Váh vedúceho k želez-
ničnej stanici, pričom Kozák prisľúbil vykonať túto 
údržbu v súvislosti s údržbou kanalizácie. 

Parkovanie pri Zdraví
Komisia sa zaoberala už tradičným problémom 
v meste Púchov – parkovaním. Jej členovia a do-
pravný inžinier nemali výhrady k vybudovaniu 
parkovacích miest pred firmou Gemma tradind 
na Royovej ulici. Na podnet obyvateľov bývaj-
úcich na Ulici Za Cintorínom sa komisia veno-
vala problémom s parkovaním pred bytovkami 
s číslom 1266 a 1336. Tie sú kapacitne vyťažené 

návštevníkmi neďalekého Zdravia. Komisia navr-
huje zaradiť uvedené parkovisko medzi dočasné 
regulované státie v meste a využívať málo vyťa-
žené parkovisko pri cintoríne. Mesto Púchov v 
spolupráci so zástupcami Zdravia a dopravným 
inžinierom sa v súčasnosti zaoberajú návrhom 
rozšírenia parkovacích miest v tesnej blízkosti 
nemocnice s poliklinikou. Púchovská radnica sa 
chystá v blízkej budúcnosti realizovať i opravu a 
rozšírenie mostíka na Továrenskej ulici v Horných 
Kočkovciach. 

Zmeny vo vZn aj na podnet prokurátora
Jednou z prerokovávaných tém boli pripravované 
VZN o podmienkach predaja výrobkov a posky-
tovania služieb na trhových miestach a o výkone 
taxislužby na území mesta Púchov. V prvom z 
nich bol spresnený termín trhov pri akcii „Vítanie 
jari“ a doplnená potenciálna možnosť realizácie 
ďalších, napríklad vianočných trhov. Pôvodné 
VZN o taxislužbe v Púchove namietal prokurátor. 
„V súčasnosti v ňom nenájdeme žiadnu citáciu 
zákona a je tam iba odvolanie sa na príslušný 
zákon, teda to, čo prokurátorka namietala,“ po-
vedala vedúca oddelenia dopravy Alena Vavrová. 
Podľa jej slov úpravami VZN dochádza aj akémusi 
sprehľadneniu ich obsahu nielen pre verejnosť, 
ale i pre zamestnancov úradu. 

-pm-

Komisia dopravy: čistenie komu-
nikácií, rozšírenie parkovacích 
miest pri Zdraví a zmeny počas
jarmokov

Deň narcisov 
aj v Púchove 

Aj na začiatku apríla sa zišli členovia komisie dopravy, služieb a bytovej 
politiky, aby sa zaoberali napríklad čistotou komunikácií, rozširovaním 
parkovacích miest i všobecno-záväznými nariadeniami (vZn) o pod- 
mienkach predaja a výkone taxi-služieb na území mesta Púchov. 

22. 4. - 24. 4.  ZáBreh: na konci ulice 
  Pod ZáBrehom: na konci ulice 
29. 4. - 1. 5.  vIeskA: pri nádobách na sep. odpad 
     na pôv. mieste pri pálenici
6. 5. - 8. 5.  hrABovkA: dolný koniec pri RD č. 69/55 
              pri Rivane
13. 5. - 15. 5.  IhrIŠte: pod autobusovou zástavkou
  vŔŠok: pod býv. zbernými surovinami
20. 5. - 22. 5.  hoŠtInA: pri požiarnej zbrojnici 
         zástavka pri DK
27. 5. - 29. 5. hornÉ koČkovce: na pôvod. mieste - ulica Hurbanova
               ul. Továrenská, pri obchode
3. 6. - 5. 6.  hornÉ koČkovce: na pôvod. mieste - ulica Hečkova
               na pôvod. mieste - ulica Kukučínova
Nahlasovanie objednávok pristavenia kontajnerov pre bytové spoločenstvá od 2. - 30. 5. 2016: 
Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140 alebo mail: halas.ptsmpu@slovanet.sk.

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov
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Počet 
prvákov 
stagnuje,  
v budúcnosti 
narastie

Nový poslanec MsZ Pavel Melišík 
nahradil Petra Prešnajdera

Do školských lavíc zasadne v Púchove 
od školského roka 2016/2017 približne 
200 prvákov. To je v porovnaní s minu-
lým rokom asi rovnaký počet. Celkovo 
prišlo na zápis do púchovských škôl 
220 detí. Z tohto počtu bolo na mies-
te zapísaných 191 nových prváčikov. 
Posun zápisu o približne dva mesiace 
mierne znížil počet detí s odloženým 
nástupom do školy v porovnaní s mi-
nulými rokmi.  
Odklad zatiaľ dostalo 31 detí, no tento 
počet sa môže ešte znížiť. „Deti s od-
kladom zo zápisu pôjdu ešte do po-
radne a niektoré nastúpia, iné budú 
ešte rok v materskej škole. Záleží to 
od rozhodnutia Centra pedagogic-
ko-psychologického poradenstva a 
prevencie v Púchove,“ povedala refe-
rentka spoločného školského úradu 
Adriana Michalcová. Na otázku, ako to 
vyzerá s počtom detí v prvých roční-
koch základných škôl v ďalších rokoch 
Michalcová odpovedala: „Aktuálne 
nám stúpa počet detí v škôlkach, tak-
že by ich v budúcnosti malo viac na-
stúpiť do škôl.“ 

Podľa dlhodobých štatistík rastie počet 
prvákov na základných školách. Naj-
viac prvákov začne svoj školský život 
na ZŠ Mládežnícka, ktorá zapísala 68 
žiakov. ZŠ Gorazdova zapísala 56 žia-
kov, ZŠ J. A. Komenského 24 žiakov, ZŠ 
Slovanská 22 žiakov a CZŠ sv. Margity 
21 žiakov.

-pam-

v priebehu minulého týžd-
ňa sa uzatvoril kolotoč zá-
pisu detí do prvého ročníka 
základných škôl. Zisťovali 
sme, koľko detí nastúpi 
od septembra prvýkrát do 
školy a aký je demografic-
ký vývoj v Púchove.

Nový poslanec žije od roku 1974 s manželkou Katarínou v ro-
dinnom dome na ulici Janka Kráľa. V rokoch 1974 - 2010 pra-
coval v Gumárňach 1. mája, resp. Matador, v rôznych manažér-
skych pozíciách vo výrobe, na technickom úseku, na stratégii 
a na príprave a realizácii rôznych domácich a zahraničných 
rozvojových projektov. 
V súčasnosti je na dôchodku. Má tri deti a tri vnúčatá.

Priority, s ktorými vstupoval Pavel melišík do komunál-
nych volieb a ktoré chce presadzovať ako poslanec mest-
ského zastupiteľstva:
• znižovanie zadlženosti mesta
• zlepšenie transparentnosti
• mestské médiá dostupné pre všetkých
• podpora mladých rodín a zázemia pre seniorov
• zimná údržba chodníkov a zber bioodpadu aj pre rodinné 
domy
• parkovanie pre obyvateľov mesta zdarma

-red-

Poslanec Peter Prešnajder sa minulý týždeň vzdal poslaneckého mandátu vo volebnom 
obvode č. 1. na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva nastúpi namiesto neho 66-ročný 
Ing. Pavel meLIŠÍk, ktorý kandidoval v komunálnych voľbách v novembri 2014 za stra-
nu novA a s počtom hlasov 161 skončil vo vo č. 1 na treťom mieste. 

Od 1. apríla 2016 nastali v mestskej spoločnosti MŠK Pú-
chov zmeny v manažérskych postoch vo futbalovom klu-
be MŠK Púchov.  Na pozícii futbalového manažéra skončil 
mgr. Ladislav Loužecký a taktiež aj športovo-marketin-
gový manažér rudolf marman. 
Od 12. 4. 2016 nastúpil do funkcie manažéra púchovské-
ho futbalu mgr. marek ŠImáČek. Ide o odchovanca pú-
chovského futbalu. Vyštudoval fakultu telesnej výchovy a 
športu - špecializácia futbal na Univerzite Komenského v 

Zmeny v manažérskych postoch v MŠK Púchov
Bratislave. Pôsobil aj ako hráč MŠK Púchov či futbalový tré-
ner I. ligového družstva chlapcov U15. Taktiež je jediným 
dlhodobo licencovaným trénerom Grassroots Slovenské-
ho futbalového zväzu (útvar talentovanej mládeže) v MŠK 
Púchov. Veríme, že bude veľkým prínosom pre ďalší kvali-
tatívny rast púchovského futbalového klubu.

Ing. Lukáš ranik 
predseda dr mŠk Púchov
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Aktivity poslanca Mgr. Miroslava Bučka
na čo slúži hypotéka?
Hypotéka je najlacnejší spôsob získania finančných 
prostriedkov. Hypotéka sa delí na dva základné dru-
hy. Jedným je hypotéka (zo zákona) a druhým je spo-
trebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou.
So správnym výberom vám najlepšie poradí nezá-
vislý hypotekárny špecialista osobne v našom Hy-
potekárnom centre alebo na tel. čísle 0911 207 865.

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

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

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

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

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

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

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

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

na ďalšie otázky nájdete odpovede v našom 
hypotekárnom centre na dvoroch (vedľa hotela 
Alexandra) alebo na tel. 0911 207 865.

www.hypopuchov.sk 
info@hypopuchov.sk

Všetky banky na jednom mieste: 
Hypotekárne centrum Púchov

realizácia rôznych projektov
Poslanca Bučka pozná väčšina obyvateľov z 
činností orientovaných prevažne na šport. „V 
súčasnosti sa venujem prípravám projektu 
„PÚCHOVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY“, ktorý sa za-
čal realizovať začiatkom tohto roka v podo-
be súťaže v stolnom tenise pre stredné školy 
a rodiny,“ povedal Bučko a dodal: „súťaž sme 
realizovali i na stredných školách pri výbere 
loga mestských športových hier.“ Uvedený 
poslanec je tiež koordinátorom projektu „DO 
PRÁCE NA BICYKLI“, do ktorého sa môže zapojiť 
ktokoľvek, kto má v Púchove chuť niečo spra-
viť pre seba a svoje okolie. „V nasledujúcom 
období budeme spolu s  viceprimátorom a 
poslancom Romanom Hvizdákom skrášľovať 
interiér základnej školy na Mládežníckej ulici, 
kde učím, a to v  spolupráci s  deťmi a  dobro-
voľníkmi- projekt „MAĽUJEME SPOLU“, po-
vedal Bučko aj na margo nešportových aktivít 
a doplnil: „s kolegom zo školy a so žiakmi sa 
chceme pri príležitosti Dňa Zeme zamerať na 
zvýšenie environmentálneho vedomia detí 

a dospelých na Sedlišti v projekte „LITTER LESS 
– ZA MENEJ ODPADU“. 

riešia ulicu pri rubikone
Podľa jeho ďalších slov za ním chodia a píšu 
občania z volebného obvodu, pričom sa na zá-
klade ich podnetov snaží riešiť problémy, ktoré 
ich trápia. „V nedávnej minulosti sme sa s  po-
slancom Ing. Ranikom snažili čím skôr realizo-
vať úpravu niektorých chodníkov na Sedlišti, 
keďže boli už vo veľmi zlom stave. Dopomáha 
nám k tomu aj pán Svoboda z Technických slu-
žieb Mesta Púchov i v iných obvodoch. Rôznych 
podnetov od občanov bolo asi 35 a väčšinu sa 
nám podarilo vyriešiť,“ spomenul Bučko. Kaž-
dá časť mesta Púchov má svoje „pálčivé témy“, 
ktoré by chceli ľuďmi zvolení zástupcovia, teda 
poslanci, riešiť čím skôr. Nie je tomu inak ani v 2. 
volebnom obvode. „U nás je to časť ulice medzi 
materskou školou na Chmelinci a budovami 
Rubikonu. Polyfunkčná bytovka stojí už dlho, 
aj ulica na Dvoroch je veľmi pekná, ale tento 
úsek nevyzerá vôbec dobre, nehovoriac o jeho 
funkčnosti. Verím, že už čoskoro to bude vyze-
rať na úrovni,“ spomenul Bučko. 

Čím skôr sa chce zamerať i na údržbu detských 
ihrísk na Sedlišti, kde podľa jeho slov chýbajú aj 
hracie prvky a tiež i na osvetlenie parkoviska pri 
bytovkách číslo 1416 – 1418 na Chmelinci. Ďa-
lej je potrebné podporiť aj podnety občanov na 
Zábrehu, časť Potôčky, cestu a protipovodňové 
úpravy v uvedenej lokalite.

-pam-

miroslav Bučko je poslancom mestského za-
stupiteľstva, zvolený za obvod číslo 2. Zároveň 
je predsedom komisie športu a člen dozornej 
rady pri mestskom športovom klube Púchov, 
s. r. o. opýtali sme sa ho na aktivity, ktorým sa 
v meste ako zástupca občanov venuje.

4 spravodajstvo

Okná do rozprávok úspešne zavŕšené
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od 1. 5. do 31. 5. 2016

Mesto Púchov

Zapojiť sa môžu všetci 
občania pracujúci 
v meste Púchov.
Koordinátor: Mgr. Miroslav Bučko
          mibu77@centrum.sk

Ľubomíra, 52 r., admin. pracovníč-
ka
Do roboty cestujem autobusom, pre-
tože je vzdialené od bydliska 5 km. 
Vzhľadom na môj zdravotný stav by 
som takú chôdzu nezvládla a na bi-
cykli je tento úsek veľmi nebezpečný. 

Andrej, 22 rokov, študent 
Keďže som študent, tak do práce ešte 
nechodím, ale do školy idem takmer 
vždy pešo, pretože to mám blízko a je 
to aj zdravé. Občas beriem aj auto, ale 
to iba vtedy, keď idem ešte niečo iné 
vybaviť na väčšiu vzdialenosť.

Jozef, 34 rokov, grafický dizajnér
Do práce chodím väčšinou autom, 
pretože si to vyžaduje charakter mo-
jej práce. Je síce pravda, že niekedy 
ho nepotrebujem, ale to bohužiaľ 
neviem zistiť vopred. Ale vo svojom 
voľnom čase sa snažím športovať so 
svojimi deťmi a viesť ich k tomu, aby 
v budúcnosti športovali sami. 

Andrea, 38 rokov, účtovníčka
Chodím pešo, pretože som v práci 
oveľa rýchlejšie a nestrácam čas kľuč-

Anketa: Ako cestujete do práce?
Projekt do práce na bicykli sa nezadržateľne blíži, 1. máj je tu čo 
nevidieť. Zaujímalo nás, akým spôsobom alebo prostriedkom cestu-
jete do práce práve vy:

kovaním medzi ulicami a hľadaním 
parkovacích miest. Veľmi rada sa pre-
chádzam.

Janka, 28 rokov, predavačka
Cestujem autom z časových dôvodov 
a zavážam deti do školy, pretože bý-
vame mimo mesta.

Peter, 42 rokov, robotník
Ja chodím do práce na bicykli, keďže 
pracujem v Continentale. Ráno ma to 
trochu preberie. Niekedy ide kolega 
autom, tak idem s ním, ale väčšinou 
na bicykli. 

milan, 58 rokov, vrátnik
Celý život chodím pešo alebo na bi-
cykli. Nikdy som to nemal ďaleko do 
roboty. S autom sú iba problémy.

katarína, 26 rokov, predavačka
Pracujem v Považskej Bystrici, takže 
väčšinou chodím autobusom. Keď 
nájdem prácu bližšie, myslím v Pú-
chove, tak sa veľmi teším, ako ušetrím 
veľa času a energie na cestovaní. Je to 
môj taký sen chodiť na starom bicykli 
– hlavne v lete.

Okná do rozprávok úspešne zavŕšené

Okná do rozprávok úspešne zavŕšené

Okná do rozprávok je projekt, ktorý začalo realizovať 
občianske združenie PUART GALLERY, ktoré založil 
výtvarník a umelec Roman Hvizdák. V rámci tohto 
projektu na stenách nemocničných chodieb a izieb 
detskej onkológie na  bratislavských Kramároch po-
stupne pribudlo 25 veselých malieb s rozprávkovou 

tematikou. Na piatich z nich sa dokonca vyníma erb 
mesta Púchov, ktoré do rozbehnutého projektu v 
neskoršej fáze zapojil už viceprimátor Roman Hviz-
dák v spolupráci s primátorom R. Henekom.   
O tom, aké je dôležité pozitívne psychické rozpolo-
ženie počas boja so zákernou a zhubnou chorobou, 

snáď nik nepochybuje. A práve zapojenie malých 
pacientov a ich rodičov priamo do tvorby výtvar-
ných diel prostredníctvom výtvarných aktivít a vzá-
jomných rozhovorov pomohlo mnohým z nich lep-
šie znášať neľahký údel. A ďalších už hotové maľby 
na stenách kliniky určite obveselia v budúcnosti. -t-
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P Ú C H O V S K Á   K U L T Ú R A    

vývoj púchovskej kultúry
Vznik púchovskej kultúry datujeme približne do 
obdobia 3. storočia pred našim letopočtom (p. n. l), 
kedy sa v horskom prostredí dnešného Slovenska 
kultúrne zmiešali ešte žijúci príslušníci takmer za-
niknutej lužickej kultúry (cca 1500 – 4. stor. p. n. l.) 
a príslušníci keltských kmeňov i ďalších etník. Exis-
tenciu kultúry datujeme od obdobia 2. stor. p. n. l. 
do 2. stor. n. l., pričom kultúrny a hospodársky vrchol 
zaznamenala púchovská kultúra v 1. stor. p. n. l. 
Púchovskú kultúru nachádzame na severnom, 
strednom a západnom slovensku, na severový-
chodnej morave a v malopoľsku.  

Tí príslušníci kultúry, ktorí na záver ešte prežívali, 
preniesli pravdepodobne aspoň časť svojho de-
dičstva na ďalšie – prichádzajúce obyvateľstvo – 
Slovanov. Dôkazom sú pomenovania riek a pohorí, 
ktoré podľa etymológov vychádzajú z keltského ja-
zyka – tatra, Fatra, váh, kysuca, hron a i. 

Názov kultúry je odvodený od nálezov baróna ho-
enninga, ktorý vykonával na konci 19. storočia ar-
cheologický výskum na Púchovskej skale.

Istý klasik raz pri zveličovaní po-
vedal, že ak boli slovania starými 
slovákmi, tak potom príslušníci 
púchovskej kultúry boli slovákmi 
prastarými. Čo vieme o púchovskej 
kultúre pomenovanej podľa malého 
mesta na strednom Považí?

Obrovská zásobnica, ktorá slúžila napr. 
na uskladnenie obilia. Odev a výzbroj príslušníkov púchovskej kultúry.
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osídlený každý druhý kopec
Intenzívne osídlenie (dokonca hustejšie ako v stre-
doveku) naznačuje veľké množstvo lokalít obý-
vaných púchovskou kultúrou, ako napr. hrádky, 
hradiská a sídliská: Púchov – Púchovská skala, 
divinka – veľký vrch, vyšný kubín – ostrá skala, 
dolný kubín - veľký Bysterec – trniny, spišský 
hrad, Liptovská mara – havránok. Najviac men-
ších opevnení sa nachádza v okolí Púchova: streže-
nice – Štepnická skala, dohňany – skala, mesteč-
ko – skala, Púchov – hradisko. 
Ďalšie významné archeologické lokality púchovskej 
kultúry sa nachádzajú na území dnešného sever-
ného a severozápadného Slovenska. Archeologic-
ké nálezy z uvedených lokalít dokazujú bohatú a 
vyspelú kultúru púchovského ľudu. Hospodárska a 
spoločenská úroveň púchovskej kultúry nebola pre-
konaná ani neskôr – v čase vrcholného stredoveku, 
čo dokazuje i hustota osídlenia nielen v oblasti Pú-
chova, ale celého severného Slovenska.

nálezy poukazujú na vyspelosť
Vysokú úroveň dokazuje každá oblasť života, ktorá 
sa dá vyčítať z nálezov. Napríklad pri oraní zeme už 
púchovská kultúra nepoužívala drevené radlo, ale 
trvácnejšie železné radlice na ťažko obrábateľných 
pôdach severného Slovenska. Na kosenie úrody 
slúžili okrem železných kosákov i železné kosy. Ob-
javená keramika sa vyrábala na hrnčiarskom kruhu, 
pričom bola zdobená maľovaním a zvislým hre-
beňovaním. Ďalšími využívanými nádobami boli 
džbánky, guľovité šálky s uchami a veľké zásobnice 
na uskladnenie potravy s obsahom niekoľko desia-
tok litrov. Na hrnčiarskom kruhu sa vyrábali i fľašo-
vité nádoby. Odborníkmi sú označované za jedny z 
najkrajších hrnčiarskych výrobkov. 
Maľovaná keramika sa vyrábala najmä v centrálnych 
hradiskách, akým bola aj Púchovská skala, čo do-
kazuje aj nález pece. Na rušný obchod s rímskymi 
provinciami poukazujú nálezy sivej panónskej 
keramiky a terry sigillaty, hlinené kahance, skle-
nená fľaštička na olej a masti. To by mohlo doka-
zovať výskyt vysoko postavenej vrstvy spoločnosti 
usídlenej na Púchovskej skale, ktorá riadila široké 
okolie. 

Strategický význam Púchovskej skaly, ako centrál-
neho hradiska pre široké okolie, dokladajú aj nálezy 
vojenského charakteru. Medzi tie patrí najmä viac 
ako 30 železných streliek do šípov, našli sa rôzne 
nože, oštep a kopija, zápona opaska, železné os-
trohy. V Púchove sa našlo aj množstvo spôn. Súčas-
ťou materiálnej náplne a vyspelosti púchovskej 
kultúry bolo používanie a razba vlastných mincí. 
Zatiaľ chýbajú nálezy hrobov, no našli sa aspoň obe-
tiská, slúžiace ako svätyne – v obci Prosné a na vrchu 
Havránok pri Liptovskej Mare. 

Oveľa viac informácií zo života ľudu púchovskej kultú-
ry môžete získať a ďalšie archeologické nálezy vidieť 
pri návšteve Púchovského múzea v Župnom dome.  
                       P.  makyna

– archeologický fenomén strednej Európy

Model hradiska púchovskej kultúry.

Keramické nádoby 
púchovskej kultúry.

Drevené oradlo so železnou radlicou.
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Mestská polícia
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Polícia informuje

Na ceste z Nimnice do Udiče skončilo osobné auto 
prevrátené na streche, vodič sa ľahko zranil 

Polícia pátra po Alene Bagínovej z Lednických 
Rovní, súd na ňu vydal príkaz na zatknutie

V snahe vyhnúť sa čelnej zrážke s nesprávne predbiehajúcim vozidlom zišla Lancia z cesty a prevrátila sa na stre-
chu. Vodič utrpel ľahkké zranenie.                   FOTO: KR PZ Trenčín

Chorobnosť v okrese stúpla

Na cestách Púchovského okresu sa v 14. kalendár-
nom týždni stali dve dopravné nehody, obe si vyžia-
dali ľahké zranenia vodičov.

Ľahké zranenie vodiča automobilu Lancia Theme 
si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa 
stala v piatok 8. apríla na ceste II/507 med-
zi Nimnicou a Udičou. Vodič osobného 
motorového vozidla BMW 320 na ceste 
smerom od Púchova do Považskej Bystri-
ce počas nesprávneho predbiehania pred 
ním jazdiaceho vozidla neskoro zbadal 
vozidlo v protismere. Začal prudko brzdiť, 
aby sa zaradil za vozidlo. Oproti jazdiaci 
vodič Lancie strhol riadenie doprava aby 
sa vyhol čelnej zrážke. Pritom vyšiel mimo 
cestu na priľahlý svah a následne sa s vo-
zidlom prevrátil na strechu. Alkohol u vo-
dičov nezistili. 

Druhá dopravná nehoda sa stala v stredu 
7. apríla na Svätoplukovej ulici v Púchove. 
Vodič osobného motorového vozidla Seat 

Alhambra nevenoval pozornosť vedeniu vozidla, ne-
sledoval situáciu v doprave a narazil do nákladného 
vozidla Tatra 815. Pri nehode utrpel vodič Seatu ľahké 
zranenie, alkohol u vodičov nezistili.    KR PZ Trenčín            

Policajti z Považskej Bys-
trice žiadajú občanov o 
pomoc pri pátraní po 27-
-ročnej Alene Bagínovej z 
Lednických Rovní. Okresný 
súd v Považskej Bystrici na 
ňu vydal príkaz na zatknu-
tie pre prečin zanedbania 
povinnej výživy. Bagínová 
sa dlhodobo nezdržiava v 
mieste trvalého bydliska, 

nie je známy jej súčasný pobyt a ani styky s inými 
osobami. 

Hľadaná je vysoká asi 165 centimetrov štíhlej po-
stavy. Má svetlohnedé vlasy po plecia a zelené oči.           
Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátra-
niu hľadanej osoby je možné oznámiť na najbližší po-
licajný útvar, alebo na bezplatnú policajnú linku 158, 
prípadne na Obvodné oddelenie Policajného zboru 
Púchov (0961283955), alebo priamo na kriminálnu 
políciu v Považskej Bystrici (0961263370).

KR PZ Trenčín

Našli nezvestného
Hliadku mestskej polície privolali na Nimnickú 

cestu, kde sa po hlavnej ceste pohyboval starší 
muž oblečený v teplákoch a mikine. Na nohách 
mal iba papuče a bol celý premočený. Nemotor-
nou chôdzou ohrozoval svoju bezpečnosť i bez-
pečnosť cestnej premávky. Na otázky mestských 
policajtov odpovedal iba áno alebo nie. Policajti 
nasadili muža do automobilu a obišli s ním domo-
vy sociálnych služieb. Spoznal ho recepčný, išlo o 
muža z Ulice 1. mája, ktorý bol dva dni nezvestný 
a vyhlásili po ňom lokálne pátranie.  Hliadka muža 
previezla do miesta trvalého bydliska, kde si ho 
prevzala manželka.

Rušila sama seba
Na oddelenie mestskej polície telefonovala krát-

ko po jednej hodine nadránom žena z Okružnej 
ulice, ktorá sa sťažovala, že sused nad ňou púšťa 
vodu, čím spôsobuje veľký hluk a ona nemôže 
spať. Podľa sťažovateľky sa tak malo diať už druhú 
noc. Hliadka zistila, že v celej bytovke je ticho a 
nedochádza k rušeniu nočného pokoja. Hluk, kto-
rý mal údajne spôsobovať jej sused, pochádzal z 
jej vlastného sociálneho zariadenia.  

Neznámy muž mal napadnúť malého chlapca
Muž z Púchova nahlásil na oddelenie mestskej 

polície fyzické napadnutie maloletého chlapca. 
Útoku sa mal dopustiť neznámy muž dopoludnia 
na detskom ihrisku v Marczibányho záhrade na 
Námestí slobody. Pre podozrenie zo spáchania 
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu 
odporučili mestskí policajti aby chlapec išiel v 
sprievode učiteľa na lekárske vyšetrenie. S lekár-
skou správu prišiel následne na oddelenie mest-
skej polície, kde spísali zápisnicu. Priestupok je v 
riešení. 

Opitý spadol medzi autá
Na oddelenie mestskej polície oznámila žena z 

Požiarnej ulice, že medzi dve zaparkované mo-
torové vozidlá spadol muž, ktorý zostal nehybne 
ležať na zemi. Hliadka na zemi našla muža ležať 
dole tvárou. Po jeho prebratí zistili, že je v značne 
podnapitom stave a má zranenie na čele. Hliad-
ka privolala zdravotných záchranárov, ktorí muža 
previezli na vyšetrenie do považskobystrickej 
nemocnice. Priestupok prespávanie na verejnom 
priestranstve je v riešení. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia sa 
v minulom týždni v Púchovskom okrese mierne 
zvýšila. Kým v predchádzajúcom kalendárnom 
týždni sa pohybovala na úrovni 1385 ochorení na 
100.000 obyvateľov, v minulom týždni sa zvýšila 
na 1599 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

V Trenčianskom samosprávnom nahlásili lekári 
v minulom týždni 5520 akútnych respiračných 
ochorení. Priemerná krajská chorobnosť bola na 
úrovni predchádzajúceho týždňa. Z celkového 
počtu ochorení bolo 588 ochorení na chrípku. 
Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji sa v 
minulom týždni znížila o 5,57 percenta. Chrípka 
minulý týždeň najviac trápila mládež od 15 do 19 
rokov. Pre chrípku nebola v minulom týždni pre-
rušená školská dochádzka v žiadnej škole.

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola v minulom týždni v TSK v okrese 
Bánovce nad Bebravou, kde dosiahla úroveň 2183 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia cho-
robnosť (1188 ochorení na 100.000 obyvateľov) 
bola v okrese Považská Bystrica.         (pok)
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Keď Francúz J. Nicot (podľa neho je nazvaný jedovatý alka-
loid v tabaku) v 16. storočí ponúkol kráľovnej Kataríne Me-
dicejskej tabak dovezený z Ameriky ako liek proti migréne, 
netušil, čo zapríčiní. Pestovanie tabaku sa počas jedného 
storočia rozšírilo po celej Európe. 

V súčasnosti fajčí na Slovensku asi 
každý štvrtý človek. Zvyšuje sa počet 
žien a dospievajúcich, ktorí fajčia. Po 
šesťdesiatke sa počet fajčiarov prudko 
znižuje. Lepšie je prestať neskoro ako 
nikdy. Fajčiar vie, že až 95 % rakoviny 
pľúc, ako aj 20 – 25 % kardiovaskulár-
nych chorôb je spôsobených fajčením, 
ale fajčí ďalej. Cigaretový dym môže 
vyvolávať u navyknutých príjemné 
pocity a na krátky čas zlepšenie kon-
centrácie. Jeho zhubné pôsobenie sa 
prejavuje až po čase, navyše medzitým 
vzniká na nikotín návyk, takže i keď 
chce silný fajčiar prestať fajčiť, máloke-
dy to dokáže. Najčastejším dôvodom 
na rozhodnutí prestať fajčiť sú napr. 
stupňujúce sa bolesti nôh spôsobené 
zužovaním ciev alebo infarkt. Až vte-
dy si fajčiar uvedomí, že ide o veľa –  
o život. 

Škodliviny v tabaku
Z cigaretového dymu bolo izolova-
ných 4720 druhov chemických látok, 
najnebezpečnejšie sú: NIKOTÍN – svo-
jimi vlastnosťami vyvoláva a udržuje 
závislosť na cigarete. Z jednej cigarety 
sa môžu do krvného obehu dostať v 
priemere 0,86 mg nikotínu. Kto „šluku-
je“, vstrebáva až 97 % tohto množstva. 
Nešlukuje 10 – 16 % fajčiarov. Vstre-
bávanie nikotínu do krvi je takmer 
okamžité a spôsobuje uvoľňovanie 
hormónov, ktoré sa vylučujú pri strese 
(adrenalín, noradrenalín).
OXID UHOĽNATÝ (CO) – sa viaže na he-
moglobín (krvné farbivo, ktoré prená-
ša kyslík). Čím väčší počet cigariet, tým 
väčší je nedostatok kyslíka v tkanivách. 
Dlhodobé zvýšenie CO v organizme 
vyvoláva aj zmnoženie tukových látok 

Fajčenie a pracovné prostredie
Ako sa fajčenie kombinuje so záťa-
žou niektorými chemickými látkami 
v pracovnom prostredí, má to závaž-
né následky. Napr. fajčiar pracujúci v 
prostredí, kde sa vyskytuje azbest, sa 
vystavuje až 50 krát väčšiemu riziku 
ochorieť na rakovinu pľúc. 

charta proti fajčeniu (formulovaná v 
r. 1988 počas Európskej konferencie o 
politike fajčenia)
Vzduch bez tabakového dymu je zá-
kladnou súčasťou práva na zdravé, ne-
znečistené životné prostredie. Každé 
dieťa a mladý človek majú právo byť 
chránení od všetkého, čo súvisí s fajče-
ním, majú právo byť poučení a dostať 
pomoc, aby nezačali fajčiť. Všetci ob-
čania majú právo dýchať vzduch bez 
tabakového dymu v zatvorených ve-
rejných priestoroch a dopravných pro-
striedkoch. Každý pracovník má právo 
dýchať na pracovisku vzduch nezne-
čistený tabakovým dymom. Každý 
fajčiar má právo dostať povzbudenie a 
pomoc, ak chce prekonať tento návyk. 
Každý občan má právo byť informova-
ný o riziku fajčenia. 

mUdr. viliam Bršiak

Fajčenie

choroba, komplikácie v tehotenstve 
(vyšší počet predčasných pôrodov a 
potratov), vredové choroby žalúdka a 
dvanástnika, choroby dutiny ústnej – 
zápaly slizníc, paradentóza, zubný kaz. 
Fajčenie (aj pasívne) významne znižuje 
v tele množstvo vitamínu C. 
Fajčiarky, ktoré používajú hormonál-
nu antikoncepciu, majú až 13-krát 
zvýšenú pravdepodobnosť smrteľnej 
kardiovaskulárnej príhody ako nefaj-
čiarky.
To, v akej miere fajčenie poškodzuje 
organizmus, závisí najmä od: počtu 
vyfajčených cigariet, veku, v ktorom 
začne fajčiť, či „šlukuje“, od dĺžku ohor-
ku, druhu filtra a pod., pracovného 
a životného prostredia, od sociálnej 
úrovne a prípadného alkoholizmu, od 
vnútorných faktorov organizmu (ge-
netické faktory, pohlavie, stav imunit-
ného systému).

Pasívne fajčenie
Dýchanie vzduchu znečisteného ciga-
retovým dymom označujeme ako tzv. 
pasívne fajčenie. Koncentrácia NITRO-
ZAMÍNOV je viac ako 70 krát vyššia, 
ako v hlavnom prúde dymu. Tým je 
daná jeho nebezpečnosť. 

z krvi, ich ukladanie v stenách ciev, čo 
podporuje vznik arteriosklerózy. 
BENZPYRÉN, BENZANTRACÉN – sú do-
kázané karcinogény, ktoré obsahuje ci-
garetový decht, sú to najnebezpečnej-
šie látky vznikajúce pri fajčení. 
NITROSAMÍN – sú karcinogény, ktoré 
vznikajú najmä pri nižších teplotách, 
keď cigareta horí sama. 
KADMIUM, BERÝLIUM, CHRÓM, NIKEL 
– vyskytujú sa v dyme v malých množ-
stvách, ale patria medzi karcinogénne 
látky. 

obrana organizmu
Na bunkách slizníc dýchacích ciest sú 
husté riasinky, ktoré svojím pohybom 
sústavne posúvajú hlien slúžiaci na 
zachytávanie nečistôt smerom von z 
dýchacích ciest. Nahromadený hlien 
sa potom vykašliava alebo prehĺta. V 
cigaretovom dyme sú látky, ktoré tl-
mia pohyb bičíkov, preto sú škodliviny 
pomalšie odstraňovanie, hlien sa hro-
madí v dýchacích cestách a pôsobenie 
škodlivín trvá dlhšie. U fajčiara dochá-
dza k pokašliavaniu, neskôr sa pridá 
dýchavica a množia sa infekčné zápaly. 
Keď sú porušené pľúcne funkcie, trpí 
nedostatkom kyslíka celý organizmus. 

Podiel fajčenia na chorobách
Závažný podiel fajčenia bol nezvratne 
dokázaný najmä pri týchto chorobách: 
zhubné nádory (rakovina priedušiek 
pľúc, hrtana, hltana, dutiny ústnej), 
nenádorové ochorenie dýchacieho 
systému (častý výskyt zápalových 
ochorení, chronický zápal priedušiek), 
choroby srdca a ciev – arterioskleróza, 
ischemická choroba srdca, ochorenie 
ciev dolných končatín, Alzheimerova 
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23. apríl (sobota) 2016  
Župný dom pozýva na 
Eko-deň

Bez práce nie sú koláče
Podujatie začína o 10.00 pred spomínanou bu-
dovou, odkiaľ sa všetci záujemcovia presunú 
k brehu Váhu. „Do 15.00 hodiny plánujeme 
prejsť celým púchovským brehom od privád-
zača až k Tescu, kde budeme zbierať odpad-
ky,“ povedal o plánovanom trasovaní čistení 
prírody organizátor Andrej Rafaj. Podľa jeho 
slov si dobrovoľníci môžu zobrať len niečo 
malé pod zub. Vrecia na odpad a rukavice za-
bezpečia členovia OZ Mŕtva kosť.

eko-filmy, zdravé jedlo a vinylové platne
„Medzi treťou a pol šiestou hodinou popolud-
ní pokračujeme v Župnom dome ekologickým 
programom, teda premietaním filmov z fes-
tivalu JEDEN SVET,“ prezradil Rafaj. Vstup na 
projekciu je voľný. Neplatia ani účastníci zberu 
odpadkov pri pokračovaní programu, a to na 
vegetariánskej večeri. Ostatní prispejú sym-
bolickým eurom, ktoré sa použije pri zaplate-
ní surovín na výrobu jedla. „Následne môžete 
ochutnávať so všetkých pripravených jedál 
alebo si priniesť a odprezentovať svoje vlast-
né,“ spomenul Rafaj. S plným bruchom môže-
te po 22.00 hodine zostať na vinylovú párty s 
oldies piesňami. LP platne bude za mixážnym 
pultom v rytme starých hitov vymieňať DJ Stra-
patý. 

-pm-

deň Zeme si môžete pripomenúť i 
v Bode kULtÚrY_ŽUPnÝ dom, pri 
ktorom občianske združenie (oZ) 
mŔtvA kosŤ organizuje zaujímavé 
podujatie.  

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

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

moŽnosŤ odBerU 
PÚchovskÝch novÍn

okrem poštových schránok domácností nájdete pravidelne Púchov-
ské noviny na týchto verejne dostupných distribučných miestach:  

doBrovoĽnÍk mestA PÚchov
v spolupráci s rodIČovskÝm ZdrUŽenÍm 
pri mŠ Požiarna 1292/5 (za Mestským úra-
dom) vyhlasuje JArnÚ BrIGádU počas DŇA 
ZEME 2016.

dátUm AkcIe: 
22. 4. PIAtok začiatok o 15:00  
23. 4. soBotA začiatok o 9:00 
V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda 
posunie o ďalší týždeň: 29. 4. - 30. 4. 2016

V prvej fáze: budeme čistiť a natierať plot, 
čistiť múrik pod plotom, práce na záhrade, 
prevzdušňovanie a prehadzovanie piesku, 
likvidácia nevyhovujúcich hracích prvkov, 
maľovane zábradlia na terasách.
V druhej fáze: sa zameriame na vymaľovanie 
múriku už vynoveného plotu.
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Lednický hrad čaká najväčšia rekonštrukcia za posledných 12 rokov
občianske združenie historicko-astronomická spoločnosť sa venuje záchrane jediného hradu v okrese Púchov od 
roku 2004. v spolupráci historikmi, pamiatkarmi, archeológmi a statikmi vypracovalo ,,Projektovú dokumentáciu 
na konzerváciu a čiastočnú rekonštrukciu hradu Lednica“.

Tento doku-
ment bol ne-
vyhnutný ako 
podklad na 
zmapovanie 
aktuálneho 
stavu hradnej 
zrúcaniny a 

na čerpanie nenávratných finančných 
prostriedkov na obnovu jednotlivých 
častí hradu. Postupne sme zrekon-
štruovali obvodové múry východné-
ho paláca, vstupnú bránovú baštu, 
ochranný múr hradného nádvoria a v 
roku 2015 sme  po dvoch rokoch do-
končili sanáciu objektu hradnej veže.

V roku 2016 budeme pokračovať v 
opravách severného múru, ktorý sa 
v decembri roku 1999 zrútil do obce.  
V tom čase sa okolo hradu ešte na-
chádzal les, ktorý zachytil značnú časť 
kameňov ale niekoľko desiatok ton sa 
nenávratne stratilo z hradu. Severný 
múr tvoril dominantnú a najväčšiu 

obrannú hradbu a zakrýval vnútorné 
nádvorie hradu. Bol 12 metov vyso-
ký, 16 metrov dlhý a 2,5 metra široký. 
Prechádzal celou dĺžkou hradného 
komplexu a prepájal východný palác 
s vnútorným nádvorím a plynule pre-
chádzal do stavby západného paláca. 
Sanačné práce sa budú dotýkať aj sa-
motného západného paláca. Na hra-
nici prepojenia so severným múrom 
plánujeme obnoviť dve pôvodné 
okná na 1. a 2. poschodí, doplniť vý-
padky v ostatných okenných klen-
bách a prešpárovať steny vo všetkých 
5. poschodiach. 

Reštaurovaním prejdú aj pozostatky 
omietok, ktoré sa nachádzajú na von-
kajšom nároží paláca. Konzerváciu 
hradu finančne podporuje aj Minis-
terstvo kultúry slovenskej republiky 
cez grantovú schému ,,Obnovme si 
svoj dom“. Práce by mohli trvať ešte 
2 až 3 roky v závislosti od získaných 
financií.

do obnovy hradu sa zapoja aj neza-
mestnaní
Už štvrtý rok po sebe sme boli úspeš-
ný v rámci projektu ,,Zapojenie uchá-
dzačov o zamestnanie do obnovy 
kultúrneho dedičstva“. V tomto roku 
plánujeme zamestnať 12 ľudí pri obno-
ve hradu Lednica. V súčasnosti prebie-
hajú výberové konania na obsadenie 
profesií murár a pomocný pracovník. 
Záujemcovia môžu poslať svoj životo-
pis a žiadosť o zamestnanie na e-mail 
kastelan@hradlednica.sk Uchádzačov 
budeme  kontaktovať a pozveme na 
výberové konanie. Predpokladaný ter-
mín nástupu do práce je od 1. mája 
2016.

hrad Lednica otvorený pre verejnosť
Turistickú sezónu na hrade otvárame v 
sobotu 7. mája podujatím ,,otváranie 
hradnej brány“. Pri tejto príležitosti 
sprístupníme pre verejnosť aj zrekon-
štruovanú hradnú vežu a po dvoch 
rokoch aj vyhliadku na hradnom brale. 

Počas mesiaca máj nás čakajú ďalšie 
dva turistické výstupy. Klub sloven-
ských turistov Púchov k nám príde na 
návštevu v nedeľu 15. mája a o týždeň 
na to  22. mája sa môžete tešiť na 29. 
ročník turist. výstupu KST Horovce. 
Počas leta budeme pokračovať tra-
dičnými podujatiami. V sobotu 13. 
augusta to bude ,,noc hradných zrú- 
canín“ a v nedeľu 21. augusta ,,Led-
nické dožinkové slávnosti“. Sezónu 
zakončíme 1. októbra kultúrno-spolo-
čenským podujatím ,,výstup na 101 
hradov“.
Okrem týchto organizovaných akcií 
bude možné navštíviť hrad Lednica 
aj počas pracovných dní v mesiacoch 
máj až október v čase od 8:00 do 15:00. 
Počas týchto termínov budú prebiehať 
rekonštrukčné práce, preto prosím, 
dbajte na zvýšenú bezpečnosť pri po-
hybe na zrúcanine. Tešíme sa na vašu 
návštevu.
                                                  Pavol Ďuriš 
Historicko-astronomická spoločnosť, o. z.

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov v spolupráci s krúžkom „GUMKÁČI“
Vás pozývajú na: VI. ROČNÍK  GUMI  TURNAJA

v riešení SUDOKU a Logických úloh v kategórii A + B.

“A“ kategória je súčasťou kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta, 
ktoré sa uskutočnia 16. - 23. 10. 2016 v Senci.

Miesto konania: ZŠ s MŠ Slovanská ul. 23, Púchov
Termín konania: Nedeľa  24. 4. 2016 

Program: 
8.45 - 10.45 Logické úlohy (dve kategórie - pokročilí  a menej skúsení)
10.45 - 12.50    SUDOKU (dve kategórie - pokročilí a menej skúsení) 
13.30                 Spoločné vyhodnotenie

Tešíme sa na Vašu účasť !!!                   SZHaK a krúžok „Gumkáči“  
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Pred chvíľou ste prišli z práce a hneď ste utekali do 
voliéry k orlovi. Boli ste orlicu nakŕmiť, prípadne po-
zdraviť?
Pre orlicu som partnerom ja sám. Keby prišiel do vo-
liéry iný samec – orol, tak by ho atakovala a zabila, 
keďže je o tretinu väčšia ako samec. Do svojho teri-
tória nepustí nikoho iného okrem mňa, dokonca ani 
moju manželku. Aktuálne sedí na vajíčkach. V prí-
rode po znesení druhého až tretieho vajíčka na ne 
zasadne úplne. Strieda ju samec, ale iba na chvíľu, 
kedy sa samica nažerie, napije a pretiahne kĺby. Ná-
sledne si opäť zaľahne na vajíčka, z ktorých sa po 43-
och dňoch začnú liahnuť mláďatá. Keďže som pre 
ňu samec ja, tak ju musím pri tejto činnosti trikrát 
do dňa striedať. Prídem k hniezdu, kde mi znášku 
prenechá, aby som ich zakryl. Ona sa ide nažrať. Aby 
nebola dlho mimo hniezda, tak sa snaží žrať čo naj-
rýchlejšie. Povystiera si krídla a potom sa vráti späť.

Orol skalný hniezdi v Púchove
Ako to prebieha po vyliahnu-
tí sa mláďat?
Po čase ju samec strieda 
už na dlhšiu dobu, pretože 
už chodia loviť obaja, aby 
nakŕmili neustále hladné 
mláďatá. Skalné orly majú 
zvláštnosť, ktorej sa hovorí 
kainizmus. V 90 % prípadoch 
staršie mláďa uklove, teda za-
bije alebo odstrčí mladšie. Pri 
umelých znáškach sa to robí 
tak, že mladšie sa zoberie od 
samice a kŕmi ho človek. Keď 
má mláďa už 12 až 15 dní, tak 
sa dá späť pod samicu. Vtedy 
je už také veľké, že nevidieť 
aj trojdňový rozdiel medzi 
vyliahnutím mláďat a teda sa 
už nič nestane. Sú zazname-
nané prípady, kedy samica 
v dôsledku nedostatku po-
travy zabila mladšie mláďa 
a ním nakŕmila staršie. Takto 
rieši príroda nedostatok po-
travy. Snaží sa perspektívne 
zachovať zdravý a silný ge-
nofond.

Budete pokračovať v chove ďalšej generácie alebo 
ich pustíte odrastené do voľnej prírody? 
Medzi chovateľmi sa mláďatá predávajú. Budúci 
majiteľ musí byť poľovník a  sokoliar s  potrebnou 
praxou. Moje mláďatá budú už tretia generácia a 
môžu ísť do celej Európy. Táto orlica je pôvodom zo 
Slovenska a presný názov je orol skalný - európsky 
(Aquila chrysaetos). Zákonom sú orly prísne chráne-
né a v súčasnosti je ich stav dobrý, čoho dôkazom 
je nadmorská výška, v ktorej hniezdia. V minulosti 
hniezdievali v nadmorskej výške viac ako 900 me-
trov nad morom. V súčasnosti je ich populácia tak 
znormalizovaná, že sa znižuje nadmorská výška 
hniezdenia. Moju orlicu kŕmim hlavne kuriatkami, 
ktorých sa zbavujú veľkochovy. Za deň zožerie 10 
až15 kuriatok.

Obliekli ste sa do poľovníckeho odevu. Nemá orlica 
problém s rozlišovaním vašej osoby pri rôznych ty-
poch alebo farbách odevu?
Orol dokonale rozoznáva mimiku, hlasy aj obleče-
nie. Keby som sa neprezliekol, tak ma nechá prísť 
do voliéry, ale snažila by sa ma vypudiť mimo hnie- 

zda. Som teda vnímaný ako jej partner, ktorý musí 
byť vždy rovnako oblečený. Minule som chcel zvá-
žiť a zmerať vajíčka, dal som si okuliare, ktoré som 
nenosil. Zostala nervózna, prelietavala hore-dole a 
nechcela ma pustiť k vajíčkam. Keď som si to uvedo-
mil, vyšiel som z voliéry, dal si dole okuliare a vrátil sa 
k nej. Skontrolovala ma a pustila k znáške.

Ako ste sa dostal k orlovi skalnému a koľko sa asi do-
žívajú, vážia, merajú?
Aby chlap neblbol, tak musí mať nejakého koníčka 
(smiech). Odmalička ma to bavilo, len na to neboli 
prostriedky a ani priestory. Ale už ako malý chlapec 
som choval vtáky. Potom som sa nakontaktoval na 
regionálnych sokoliarov, čo je už takmer 30 rokov. 
Túto orlicu som kúpil z umelého chovu. Mám ju od 
pána, ktorý na Slovensku začínal ako prvý chovať 
orla skalného. Moja orlica má 9 rokov. Jej matka sa 
dožila 37 rokov. V Čechách majú 56-ročnú samicu a 
je v plnom zdraví, odchováva mláďatá. Moja orlica 
váži mimo sokoliarskej sezóny 5 kilogramov. Väčšina 
ľudí si myslí, že orly sú omnoho ťažšie, no nie je to tak. 
Majú totiž duté kosti. Rozpätie krídiel je asi 2,2 metra.

V utorkové popoludnie sme s dikta-
fónom zavítali za pánom Vladimírom 
Rojkom, aby nám porozprával o cho-
ve nášho najväčšieho dravého vtáka 
– orla skalného. Možno ste doteraz 
ani nevedeli, že váš sused v Púchove 
jedného takéhoto dravca chová. Pred-
tým, ako sa pán Rojko začal s nami roz-
právať, navštívil svoju orlicu vo voliére.
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Orol skalný hniezdi v Púchove

zda. Som teda vnímaný ako jej partner, ktorý musí 
byť vždy rovnako oblečený. Minule som chcel zvá-
žiť a zmerať vajíčka, dal som si okuliare, ktoré som 
nenosil. Zostala nervózna, prelietavala hore-dole a 
nechcela ma pustiť k vajíčkam. Keď som si to uvedo-
mil, vyšiel som z voliéry, dal si dole okuliare a vrátil sa 
k nej. Skontrolovala ma a pustila k znáške.

Ako ste sa dostal k orlovi skalnému a koľko sa asi do-
žívajú, vážia, merajú?
Aby chlap neblbol, tak musí mať nejakého koníčka 
(smiech). Odmalička ma to bavilo, len na to neboli 
prostriedky a ani priestory. Ale už ako malý chlapec 
som choval vtáky. Potom som sa nakontaktoval na 
regionálnych sokoliarov, čo je už takmer 30 rokov. 
Túto orlicu som kúpil z umelého chovu. Mám ju od 
pána, ktorý na Slovensku začínal ako prvý chovať 
orla skalného. Moja orlica má 9 rokov. Jej matka sa 
dožila 37 rokov. V Čechách majú 56-ročnú samicu a 
je v plnom zdraví, odchováva mláďatá. Moja orlica 
váži mimo sokoliarskej sezóny 5 kilogramov. Väčšina 
ľudí si myslí, že orly sú omnoho ťažšie, no nie je to tak. 
Majú totiž duté kosti. Rozpätie krídiel je asi 2,2 metra.

Ako prezimuje orol skalný v podmienkach chovu? 
Odlieta do Afriky ako iné orly?
Orly skalné zimujú doma, na rozdiel napríklad od 
orla krikľavého. Orly skalné sú naše najväčšie dravé 
vtáky. Nestriedajú partnerov podobne ako bociany 
a labute. Každý rok si dostavujú hniezda, ktoré majú 
v priemere 2 až 3 metre. Väčšinou majú aj dve hni-
ezda, ktoré striedajú. Samec spí a oddychuje v inom 
hniezde ako samica. Používajú aj tzv. trhanisko, teda 
hniezdo, kde samec korisť naporcuje a potom nosí 
samici a mladým.

Ako sa pária orly skalné v zajatí? Mali ste tu priveze-
ného samca alebo naopak?
Orly skalné sa v zajatí nedajú prirodzene oplodniť. 
Keby som tam pustil samca, snažila by sa ho zabiť. 
Samca pre ňu predstavujem ja. Preto sa inseminu-
je umelo, čo znamená, že sa odoberú spermie od 
samca a samica musí byť natoľko pripravená, aby 
ho do seba vtiahla. Pred troma týždňami som ju in-
seminoval. Na vajíčkach bude sedieť spolu 43 dní. 
Už v minulosti som sa pokúšal o insemináciu, ale 
neúspešne.

Spomínali ste sokoliarov. Ste 
organizovaní, napríklad ako 
poľovníci?
Sokoliarov - ľudí ktorí chova-
jú dravé vtáky, je na Sloven-
sku asi 270. Slovenský klub 
sokoliarov organizuje raz za 
rok medzinárodné stretnu-
tie, kam príde celá Európa.  
Keď je na stretnutí viac orlov, 
tak sme rozdelení na dve až 
tri skupiny a do pohonu ide 
8 aj 10 orliarov. Orol má na 
hlave čiapku, aby nebol vy-
rušovaný inými vnemami. V 
momente, keď vybehne za-
jac, tak orliar kričí vo svojom 
jazyku orol alebo eagle, dáva 
dole čiapku a púšťa orla. Ne-
môže sa stať, že sa pustia dva 
orly naraz.

Prečo? Čo by sa mohlo stať?
Raz sme mali obrovské šťas-
tie, pretože orly sa snažia za-
jaca chytiť. Orol berie iného 
orla ako svojho nepriateľa. 

Môže sa stať, že by sa navzájom zabili. Stalo sa mi, že 
medzi mnou a Holanďanom vybehol zajac a obaja 
sme naraz zakričali a pustili orlov. Nezostávalo nám 
nič iné, ako za nimi bežať. Našťastie, tam bol vedúci 
skupiny s autom a „letel“ za nimi. Keď sme dobehli k 
miestu, tak moja samica držala zajaca za hlavu, kto-
rý pri chytení vystrel zadné nohy. Druhá samica ho 
chytila práve za tieto nohy, čo je pri vystretom zaja-
covi asi metrová vzdialenosť. Každý orol rešpektuje 
iba svojho majiteľa a ten chlap strčil medzi nich ruky, 
aby ich od seba oddelil. Keď som sa ho opýtal, či sa 
nebojí, veď mne kedysi orlica preťala pazúrom dlaň, 
tak odpovedal, že veď ide o orly (smiech). 

Prečo sa hovorí, že orly sa chovajú ako ľudia?
Na jednej oficiálnej zimnej poľovačke chytila orlica 
srnu. Spolu spravili kotrmelec, v tom sa srna vyšmyk-
la a dobehla preč. Kým som prišiel na miesto, tak or-
lica mala v snehu už vyšliapaný kruh. Na druhý deň 
sa vo voliére ku mne otočila chvostom a prestala so 
mnou komunikovať. Doslova bola urazená, pretože 
ona si spravila čo mala a je moja chyba, že som ne-
skoro prišiel a srna utiekla. Týždeň sa so mnou neba-
vila (smiech). Má svoje nálady a na moju manželku 
veľmi žiarli. Teraz, keby sa tu manželka v čase hniez-
denia objavila, tak by jej orlica mohla ublížiť.

Za rozhovor poďakoval Pavol makyna
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Výbor Urbárskej obce pozemkového 
spoločenstva v obci Lysá pod Makytou

OZNAMUJE
svojim členom, že dňa 24. apríla 2016, t. j. 
v nedeľu, sa uskutoční vALnÉ ZhromAŽ-
denIe spoločenstva v sále kultúrneho 
domu v Lysej pod Makytou.

Prezentácia účastníkov od 8.30 hod., začia-
tok valného zhromaždenia bude o 9.00 hod. 
Na tomto valnom zhromaždení bude vy-
konaná aj výplata dividend za rok 2015. Pri 
preberaní finančnej hotovosti je potrebné 
predložiť platný preukaz totožnosti! 

Ak sa zasadnutia Valného zhromaždenia ne-
môžete zúčastniť osobne a rozhodnete sa, 
že Vás bude zastupovať Váš zástupca, musí 
sa pri prezentácii preukázať pozvánkou, kto-
rej prílohou bolo aj tlačivo splnomocnenia 
na zastupovanie. Na tomto tlačive vyznačí-
te, koho splnomocňujete na zastupovanie 
a tiež koho splnomocňujete na prebratie 
výnosov (dividend) za rok 2015. Tlačivo spl-
nomocnenia je platné iba to, ktoré tvorilo 
prílohu pozvánky. vaša účasť na valnom 
zhromaždení je nutná! 

Predseda Urbárskej obce pozemkového spolo-
čenstva v obci Lysá pod Makytou
Anton rusňák

oZnAmY
Dňa 10. 4. 2016 asi o 14.00 hod. sa v Marczibányiho 
záhrade našla dievčenská kolobežka. Je umiestne-
ná v budove Mestskej polície, kde si ju majiteľ môže 
prísť prevziať.

Zber nebezpečného a elektronického odpadu 
bude uskutočnený na základe požiadavky formou 
objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych 
častí. Objednávky na zber odpadu budú zhromaž-
ďované u p. Halasa, pracovníka PTSM, s. r. o. na tel. 
0905 770 140 alebo mailom: halas.ptsmpu@slova-
net.sk. Objednávky môžete nahlasovať od 7.00 do 
13.00  vždy v pracovný deň do 5. 6. 2016. Kontajnery 
budú priebežne poskytované na základe objedná-
vok. Mobilný zber tohto odpadu bude občanom 
oznámený miestnym rozhlasom. Nebezpečný od-
pad a elektronický odpad mimo akcie vyhlásenej 
mestom je možné v priebehu roka odovzdať bez-
platne na zberný dvor PTSM , s. r. o.

Zo Jds v Púchove oznamuje a pozýva členov 
JDS na posedenie ku Dňu matiek v Mikone dňa 
6. 5. 2016 od 15.30 h. Vstupné 7 €. V prípade zá-
ujmu sa hláste u p. Gajdošíkovej na tel. čísle: 0910 
190 579 alebo 463 37 59, najlepšie vo večerných 
hodinách.
Gajdošíková, predsedníčka ZO JDS

Zo sZZP Púchov oznamuje svojim členom, že 
7. 5. 2016 poriada autobusový zájazd na termálne 
kúpalisko v Dun. Strede. Odchod autobusu bude 
z parkoviska za starým DK o 6.00 h. Poplatok na 
osobu je 12 €. Držitelia ZŤP preukazu si tento 
vezmú so sebou. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 
27. 4. 2016 u J. Petra, tel. 0949 103 709.

Zo sZZP Púchov poriada dňa 24. 6. 2016 na fut-
balovom ihrisku v Dolných Kočkovciach ŠPORTO-
VÝ DEŇ. Začiatok akcie o 8.30 h. Vstupné pre fanú- 
šikov 5 € (zahŕňa desiatu a obed). Do tanca aj na 
počúvanie hrá Jaroslav Melicherík. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť do 30. 4. 2016 u Jána Petra, Obr. 
mieru 1152/5, Púchov, tel. 0949 103 709.

Zo sZZP v Púchove oznamuje svojim členom, že 
oraganizuje týždenný regeneračný pobyt v Tur- 
čianskych Tepliciach v termíne od 10. do 17. 7. 
2016. Ubytovanie v hoteli Vyšehrad. Program: 
kúpalisko, masáže, opekačka, každý večer živá 
hudba. Doprava tam aj späť. Plná penzia. Popla-
tok na osobu je 160 €. Prihlásiť sa môžete u J.  Pet-
ra, Obr. mieru 1152/5, Púchov. Tel. 0948 103 709.

Od 1. 4. 2016 je zubná pohotovosť centralizovaná do 
pohotovostnej zub. ambulancie v NsP Zdravie na 4. 
posch. v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 14.00 h.

Štatistický úrad sr zisťuje príjmy a životné 
podmienky domácností aj v Púchove
Na Slovensku bolo pre rok 2016 vybraných takmer 
500 obcí so 6000 domácnosťami, medzi nimi aj 
Púchov. Zisťovanie sa uskutočňuje od 13. apríla do 
16. mája 2016. V tomto období vybrané domáv-
nosti v meste Púchov navštívi pracovník povere-
ný fuknkciou opytovateľa, ktorý je povinný preu-
kázať sa v domácnostiach osobitným poverením. 
Všetky informácie, ktoré ŠÚ SR domácnosti po-
skytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia 
výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobnej-
šie informácie sa môžete dozvedieť na webovej 
stránke www.susr.sk alebo telefonicky u p. Ing. 
Zuzany Kolárovcovej na tel.: 032/ 7460 292.  
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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
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 €.

Pondelok 25. 4., veľká sála, 8.00 h, 9.45 h
Prvá Pomoc  
Žiaci sa naučia základy prvej pomoci. Od zavolania na tel. linku 155, nahlásenia 
správnych a dôležitých údajov, cez priebeh telefonátu, až po príchod zdravotníc-
keho personálu. V spolupráci s vyškoleným pracovníkom Záchrannej zdravotnej 
služby sa deti naučia poznať nebezpečné miesta a situácie. Organizované pre I. 
stupeň ZŠ.

Utorok 26. 4., Gymnázium - knižnica, 16.00 h
kLUB ŽIen: váBIvÉ ProtIkLAdY JAPonskA
Japonsko je ako kniha, ktorá sa dá listovať odpredu i odzadu. Krajina je natoľ-
ko rozmanitá, že ani domáci obyvatelia nedokážu precestovať Japonsko krížom 
- krážom.  Na svoje si prídu milovníci prírody, bádatelia histórie, nadšenci najmo-
dernejších technológii, ale aj gurmáni. Viac na stretnutí s cestovateľkou, profesor-
kou Mgr. Marákovou.

streda 27. 4., učebňa č. 1, 18.00 h
vÝtvArnÝ AteLIÉr Pre dosPeLÝch
Máte plnú hlavu práce a bežných povinností? Čo tak si večer v príjemnej spo-
ločnosti pri čaji alebo káve vyskúšať odreagovať sa tvorivými činnosťami? Nie je 
potrebné mať predošlé kreatívne „skúsenosti“, všetko sa naučíte. Trvanie: 3 x 2 vy-
učovacie hodiny. Cena vrátane materiálu 20 €. Do ateliéru je potrebné sa prihlásiť 
na dkpuchov1@gmail.com, kapacita obmedzená. 

Štvrtok 28. 4., veľká sála, 8.00 h, 9.45 h
Ako ZAchránIŤ... 
Žiaci dozvedia všetko, čo je naozaj dôležité pri podávaní prvej pomoci. Keďže úra-
zy nie sú náhodné udalosti, majú svoje príčiny, ktoré je možné identifikovať a dá 
sa im dobre a účinne predchádzať. Názorné ukážky sú obohatené o možnosť vy-
skúšania si masáže srdca na figuríne. Programu sa zúčastní aj vyškolený pracovník 
Záchrannej služby.  Organizované pre II. stupeň ZŠ.

Štvrtok 28. 4., tanečná sála, 17.00 - 20.00 h
kUrZ seBAoBrAnY Pre ŽenY
Základný kurz, v ktorom sa záujemkyne zoznámia s problematikou sebaobrany 
ženy. Postupy, ktoré sa naučíte, sú veľmi jednoduché a ľahko osvojiteľné. Kurzový 
poplatok 15 €. Prihláste sa na dkpuchov1@gmail.com. Počet je obmedzený !

Štvrtok 28. 4., učebňa č. 2, 18.00 h
kLUB ZdrAvIA: JArnÉ BYLInkY
Bylinky na prvé jarné čaje sa už dajú zbierať aj v chladnejších oblastiach stredného 
Slovenska. Pri spoločnom posedení si pripravíme liečivé čaje z jarných byliniek.

Štvrtok 28. 4., zasadacia miestnosť  I. poschodie, 18.00 h
AL-Anon 
12-krokový program je cesta k vnútornej jednote a slobode pre tých, ktorí sú po-
stihnutí pitím druhej osoby.

v  DOME KULTÚRY možnosť 
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o Z n á m e n I e
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojed-
návania vereJnoU  vYhLáŠkoU 
na návrh spoločnosti reinoo Apartments, s. r. o., murga-
šova 2/243, 010 01 Žilina, 
IČo: 46 796 398, 
bolo na tunajšom stavebnom úrade mesta Púchov dňa 
4. 4. 2016 začaté územné konanie o umiestnení stav-
by: 

„ BYtovÉ domY – 108 B. J. PÚchov “ 
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Bytové domy – novostavba
SO 20 Detské ihrisko a drobná architektúra
SO 21 Terénne a sadové úpravy
SO 30 VN prípojka 
SO 31 Trafostanica
SO 32 NN Prípojka
SO 33 Vonkajšie osvetlenie
SO 34 Slaboprúdová prípojka 
SO 35 Teplovodná prípojka
SO 40 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy 
SO 50 Vodovod – rozšírenie
SO 51 Vodovodné prípojky
SO 52 Kanalizačná prípojka splašková
SO 52.1 Rozšírenie splaškovej kanalizácie
SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie,
umiestnená na pozemku parc. č. KN 2445/185 registra „C“ 
v katastrálnom území Púchov.

Účelom stavby je vybudovanie šiestich bytových domov 
v celkovom počte 108 b. j. + inžinierske siete (teplovodná 
prípojka s odovzdávacími stanicami tepla; rozšírená splaš-
ková kanalizácia s prípojkami splaškovej kanalizácie, daž-
ďová kanalizácia s ORL a vsakovacím objektom; rozšírenie 
vodovodu a vodovodné prípojky; VN prípojka s trafostani-
cou a NN prípojky; slaboprúdová prípojka). Samotné byto-
vé domy sú navrhnuté ako 6–podlažné, na takmer štvor-
com pôdoryse, s polozapusteným suterénom s garážami, 
pivnicami a  technickými miestnosťami. Na podlažiach 2 
– 5. sa nachádzajú 4 bytové jednotky, centrálne schodis-
ko a výťah. 6. podlažie je podkrovného charakteru, tu sa 
nachádzajú 2 byty s terasami. Konštrukčná výška podlaží 
je 3 m. Pôdorysné rozmery bytového domu sú 18,4 x 15,0 
m, výška je 18,8 m.

mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci pre-
nesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 

608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad-
ku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade 
s ust. § 36 ods. 4)  stavebného zákona oznamuje začatie 
územného konania dotknutým orgánom a účastníkom 
konania verejnou vyhláškou a súčasne n a r i a ď u j e
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň:
17. máj 2016 /utorok/ o 9.00 h
so stretnutím na stavebnom úrade mesta Púchov, Mestský 
úrad, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov (zasadačka, č. dv. 24).

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahli-
adnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom 
úrade Mesta Púchov, Štefánikova č. 821/21, Púchov  /prí-
zemie, č. dv. 7 v stránkové dni: pondelok, streda, piatok/ a 
pri ústnom konaní.

mgr. rastislav h e n e k, p r i m á t o r  mesta 

o Z n á m e n I e
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho 
pojednávania vereJnoU  vYhLáŠkoU

Železnice slovenskej republiky, Generálne riadi-
teľstvo Bratislava, klemensova č. 8, 813 61 Bratisla-
va 1, v zastúpení remInG consULt, a. s. trnavská 
cesta č. 27, 831 04 Bratislava, IČo: 35 729 023 podali 
dňa 18.  3. 2016 na tunajší špeciálny stavebný úrad 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na staveb-
ný objekt majúci charakter dopravnej stavby:

so 44.33.17 PÚchov - PovAŽská BYstrIcA, novÝ 
most nAd nosIckÝm kAnáLom Pre cestUJÚcIch 
A vereJnosŤ – sPrávcA PÚchov

hlavnej stavby: „ŽSR Modernizácia železničnej trate 
Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – I. Etapa“, 
UČS 44 Púchov – Považská Teplá,  v katastrálnom území 
Nosice, na pozemkoch parc. č. KN – C 1381/7, 1381/8, 
1327/18 (LV č. 5), KN-C 77/5 (LV č. 12), KN – C 1349/3 (LV 
č. 3984) KN – E 596/19 (= KN-C 1349/1) (LV č. 3715), KN-C 
1327/1 (LV č.5), ako líniová stavba.

Na stavbu bolo dňa 12. 3. 2009 mestom Považská Bys-
trica vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. RM 
1101/S/2009-12 TA5 A-10, ktoré nadobudlo právoplat-
nosť dňa 29. 4. 2009 a pod č. Odd. SP/121/2012/1964 1/
TA5/A-10 zo dňa 3. 12. 2013 bolo vydané mestom Po-

važská Bystrica rozhodnutie o povolení zmeny územné-
ho rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 4. 2. 2013.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

mesto Púchov ako príslušný špeciálny stavebný úrad 
podľa § 3a, ods. 4 a § 16 zákona č.135/1961 Zb. o po-
zemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 
podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon), v súla-
de s ust. § 61 ods. 4) stavebného zákona a § 26 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania 
v e r e J n o U    v Y h L á Š k o U
s uplatnením svojich pripomienok a námietok do 
10. mája 2016. 

Od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania bolo 
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustené, 
nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na 
posúdenie navrhovanej stavby

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunaj-
šom stavebnom úrade /úradné dni sú pondelok, streda, 
piatok/.
      
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o 
stavebné povolenie uplatniť najneskôr do uvedeného 
termínu, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a 
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územ-
nom konaní alebo pri prerokúvaní územného  plánu 
zóny alebo územného projektu zón sa v zmysle § 61 
ods.1 stavebného zákona neprihliada. 

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská do-
tknuté orgány. Na neskoršie podané námietky sa nebu-
de prihliadať, pretože v zmysle § 61 ods. 5)  stavebného 
zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej le-
hote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe 
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, 
jeho zástupca musí stavebnému úradu predložiť pí-
somnú plnú moc.

mgr. rastislav h e n e k, p r i m á t o r  mesta 

VS
TU
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Oblastné futbalové súťaže

6. liga muži

Dolné Kočkovce konečne zabodovali naplno u súpera

Delegačná listina ObFZ na 24. apríla
6. liga muži – 19. kolo o 16.00
Lysá – Jasenica (J. Pecuš, Kapila, A. Pecuš), Udiča – Ko-
šeca (Koleno, Cabaj, Galbavý), Košecké Podhradie 
– Malé Lednice (L. Janček, D. Janček, Miakiš), Plevník 
– Dulov (Vadovský, Folučka, Ďurica), Bolešov – Horná 
Poruba (Sluk, Gašparíková, Kvaššay), Tuchyňa – Pa-
pradno (Mako, Kováč, Uhrín), Ilava – Dolné Kočkovce 
(Oselský, Vavrík, Bagín)
7. liga muži – 19. kolo o 16.00
Sverepec – Podvažie (D. Komorník, Migat, O. Komor-
ník), Pruské – Kolačín (Hrenák, M. Pecuš), Praznov 
– Dohňany (Tomášek, Orálek), Kvašov – Pružina (Hria- 
del, Pastorek, Škrovánek), Dolná Mariková – Podma-
nín (Opatovský, Brundza), Šebešťanová – Považská 
Bystrica (Lamžo, Milčík)
8. liga muži – 15. kolo o 16.00
Tŕstie – Lazy pod Makytou (Brna), Červený Kameň 
– Bodiná (Bielik), Dynamo Orlové – Dolná Breznica 
(Černej), Bolešov B – Prejta (v sobotu o 14.00 – Pas-

torek), Kameničany – Mikušovce (Kováčik), Vrchteplá 
– Fan Club Púchov (Mihálik)
6. liga dorast – 19. kolo o 13.15
Sverepec – Jasenica (v sobotu – Brundza, Galbavý), 
Pruské – Lysá (o 10.30 – Cabaj), Praznov/Podmanín 
– Dohňany (v Praznove – Orálek, Tomášek), Horná Po-
ruba – Prejta (v sobotu o 16.00 – O. Komorník, D. Ko-
morník), Tuchyňa – Udiča (v sobotu o 16.00 – Bielik, 
Cabaj), Bolešov – Dolné Kočkovce (Pastorek, Hriadel)
4. liga starší žiaci – 19. kolo o 10.30
Sverepec – Jasenica (Mihálik), Udiča – Košeca (22. 
4. O 16.30 – Vadovský), Plevník – Pružina (v sobotu 
– Koleno), Dohňany – Ladce (v sobotu o 15.00 – Ďuri-
ca), Dolná Mariková – Papradno (o 13.15 – Brundza), 
Prečín – Domaniža (Mako)
5. liga starší žiaci – 14. kolo o 10.30
Lazy – Zubák (o 13.15 – A. Pecuš), Horovce – Horná 
Poruba (Kapila), Mikušovce – Hradčan Lednica (o 
13.15 – Bielik)

Jasenica - D. Kočkovce 3:4 (1:4) 
Dolnokočkovania konečne zabodovali aj vonku a po 
domácich stratách si napravili pošramotenú povesť. 
Hostia o svojom víťazstve rozhodli už v prvom polča-
se. Vedenia sa ujali gólom Mišíka v 15. minúte – 0:1. 
Domáci vyrovnali vzápätí gólom Heldesa – 1:1. Ľ. Mi-
chálek poslal Dolné Kočkovce do vedenia v 25. min-
úte a na 1:3 zvyšoval po peknej individuálnej akcii 
Pšenák. Päť minút pred koncom polčasu zvýšil Kučík 
na 1:4. Zdalo sa byť rozhodnuté, no v druhom pol-
čase pripustili hostia drámu. Po premenenej penalte 
Šterdasa a kontaktnom góle P. Jánošík desať minút 
pred koncom bolo 3:4. Jaseničania mohli aj vyrovnať, 
no brankár Valach dvomi skvelými zákrokmi udržal 
hosťom plný bodový zásah. 

Dulov – Bolešov 1:4 (0:2)
Favorizovaní hostia mali raketový nástup a základy 

svojho víťazstva postavili už v úvodnej štvrťhodine. 
Už v tretej minúte sa po rohovom kope dostala lop-
ta k Janišovi a ten nezaváhal – 0:1. V 15. minúte na-       
priahol z diaľky D. Bartak a lopta skončila druhýkrát v 
domácej sieti – 0:2. Po obrátke v 60. minúte domáci 
znížili po krásnom góle Bujnocha do horného rohu 
z priameho kopu – 1:2. Hostia kontrovali už o minú-
tu, keď Závodný vrátil Bolešovu dvojgólové vedenie 
– 1:3. Zaslúžené víťazstvo spečatil päť minút pred 
koncom z priameho kopu D. Barták – 1:4.

Papradno – Ilava 4:0 (1:0)
Už v ôsmej minúte sa predviedol gólovou parádou 

domáci J. Galko, ktorý utešenou strelou z diaľky otvo-

7. liga muži

8. liga muži

ril skóre – 1:0. Lopta sa predtým ako skončila v sieti, 
odrazila od oboch tyčí.  Do prestávky si vypracovali 
šance obe mužstvá, no na góly sa čakalo až do dru-
hého polčasu. V 58. minúte prekonal hosťujúceho 
brankára po rohovom kope Lokšík – 2:0. Na 3:0 zvy-
šoval v 67. minúte hlavou J. Galko a zaslúžené víťaz-
stvo Papradna spečatil štvrťhodinu pred koncom 
Lokšík – 4:0. 

H. Poruba – Tuchyňa 4:1 (1:0)  
V šlágri kola vyhrali domáci, ktorí však v úvode 

stretnutia len pozerali na peknú kombinačnú hru 
Tuchyne. Domáci však ukázali väčšie futbalové srd-
ce a výsledkom bojovnosti bol v 20. minúte úvodný 
gól Dražkovca – 1:0. V druhom polčase hostia už po 
štyroch minútach vyrovnali gólom Adamovica – 1:1. 
Už o dve minúty však domáci opäť viedli po druhom 
gól Dražkovca – 2:1. Hostia už odpovedať nedokázali. 
Naopak, štvrť hodinu pred koncom zvýšil na 3:1 Papp 
a hneď o necelú minútu dal strelecky disponovaný 
Dražkovec svoj tretí a celkovo štvrtý gól – 4:1.

Košeca - K. Podhradie 4:0 (3:0) 
V derby Košeckej doliny dominovali domáci. Už v 

druhej minúte šli do vedenia gólom G. Bortela stre-
lou hlavou do horného rohu súperovej bránky – 1:0. 
Z množstva šancí premenili v prvom polčase domáci 
iba dve. V 15. minúte zvýšil na 2:0 M. Vicen a o štyri 
minúty zvýšil Fulec už na 3:0. V druhom polčase po-
kračoval festival zahodených domácich príležitostí, a 
tak sa tešili už iba raz v záverečnej minúte po góle 
Mihálika – 4:0. 

Lysá – Udiča 0:1 (0:0) 
Lysania kontrolovali dianie na trávniku, a hernú 

prevahu, no nedokázali prekonať pozornú obranu 
Udiče. V 24. minúte mohli ísť do vedenia, no Dánek 
preloboval nielen brankára, ale aj bránku. Rovnako 
druhý polčas odštartovali domáci drvivým tlakom a 
Udičanov nepustili osem minút za polovicu ihriska. 
V 54.minúte však podnikli hostia rýchly protiútok 
na konci ktorého bol faul na Hrušinca v pokutovom 
území. Následnú penaltu premenil T. Drblík. Lysá tak 
prišla o dôležité body. 

M. Lednice – Plevník 0:4 (0:1)
Plevníčania potvrdili úlohu favorita. V prvom pol-

čase šli hostia do vedenia po góle Michala Budaya 
– 0:1. V 58.minúte zvyšoval J. Kušnier na 0:2 a o päť 
minút pridal Michal Buday tretí gól hostí – 0:3. Na 
konečných 0:4 stanovil desať minút pred koncom J. 

Kušnier. Plevníčania si po hladkom víťazstve upevnili  
pozíciu lídra šiestej ligy. 

1. Plevník 18 13 4 1 48:20 43
2. Bolešov 18 12 3 3 47:16 39
3. H. Poruba 18 12 2 4 57:29 38
4. Tuchyňa 18 12 1 5 40:27 37
5. Košeca 18 8 3 7 52:25 27
6. Papradno 18 8 3 7 31:23 27
7. Udiča 18 8 3 7 26:46 27
8. D. Kočkovce 18 8 2 8 38:35 26
9. K. Podhradie 18 5 6 7 30:29 21
10. Lysá 18 7 0 11 26:35 18
11. Ilava 18 5 1 12 34:42 16
12. M. Lednice 18 5 0 13 18:56 15
13. Jasenica 18 3 4 11 22:56 13
14. Dulov 18 3 2 13 19:49 11

18. kolo: Podvažie - Pov. Bystrica 0:1 (0:1), Podma-
nín – Šebešťanová 3:1 (2:1), Pružina - D. Mariková 
3:0 (0:0), Dohňany – Visolaje 2:1 (1:1), Badura, Jancík 
– Gereg, Kolačín – Praznov 3:3 (1:2), Sverepec – Prus-
ké 4:1 (0:0), Kvašov mal voľno.
1. Podmanín 16 14 0 2 50:14 42
2. Pov. Bystrica 16 11 3 2 39:17 36
3. Visolaje 17 10 4 3 44:23 34
4. Dohňany 17 9 2 6 36:23 29
5. D. Mariková 16 7 3 6 28:30 24
6. Pružina 17 7 2 8 33:32 23
7. Kvašov 16 5 5 6 30:35 20
8. Podvažie 17 6 2 9 26:31 20
9. Kolačín 17 6 2 9 35:44 20
10. Sverepec 17 5 4 8 30:35 19
11. Šebešťanová 16 6 2 8 28:34 17
12. Pruské 17 4 4 9 24:37 16
13. Praznov 17 1 1 15 23:71 4

Šebešťanová má odrátané 3 body

14. kolo: Lazy - FC Púchov 3:0 (0:0), Kmošena 2, 
Mácsai, Mikušovce – Vrchteplá 4:0 (1:0), Prejta – Ka-
meničany 1:5 (0:1), D. Breznica - Bolešov B 2:0 (1:0), 
Dorňák, Hanták, Bodiná - Dynamo Orlové 4:2 (1:0), 
Trstie - Č. Kameň 1:3 (1:0).
1. Lazy 14 9 3 2 51:19 30
2. Bodiná 14  8 3 3 29:20 27
3. D. Breznica 14 8 2 4 30:20 26
4. Mikušovce 14 8 0 6 26:26 24
5. FC Púchov 14 7 2 5 26:21 23
6. Kameničany 14 6 1 7 35:34 19
7. Vrchteplá 14 5 2 7 24:25 17
8. Trstie 14 4 5 5 22:27 17
9. Bolešov B 14 5 2 7 20:34 17
10. Č. Kameň 14 4 3 7 29:29 15
11. Prejta 14 4 3 7 21:40 15
12. Orlové 14 1 2 11 14:38 -1

Dynamo Orlové má odrátaných 6 bodov 

6. liga dorast
18. kolo: Jasenica - D. Kočkovce 0:2 (0:1), Pilát 2, 

Udiča – Bolešov 7:0 (3:0), Prejta – Tuchyňa 0:1 (0:1), 
Dohňany – Plevník 1:2 (1:0), Lukajka, Lysá - Praznov 
/Podmanín 6:0 (2:0), Riedel 3, Chodúr 3, Sverepec 
– Pruské 2:0 (1:0), Kolačín - H. Poruba nehrali, Kolačín 
odstúpil zo súťaže a jeho výsledky boli anulované.
1. H. Poruba 16 13 2 1 60:15 41
2. Plevník 17 13 1 3 56:18 40
3. Udiča 16 12 3 1 58:18 39
4. Pruské 17 11 1 5 50:22 34
5. Tuchyňa 16 9 0 7 21:18 27
6. D. Kočkovce 16 7 2 7 41:28 23
7. Lysá 17 6 3 8 40:59 21
8. Prejta 17 6 1 10 25:35 19
9. Sverepec 17 6 0 11 29:42 18
10. Dohňany 17 5 1 11 27:34 16
11. Jasenica 17 4 3 10 14:44 15
12. Praznov 17 3 4 10 30:63 13
13. Bolešov 16 2 1 13 16:71 7
Kolačín odstúpil zo súťaže a jeho výsledky boli anu-
lované
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Výsledkový servis futbalových súťaží

5. liga starší žiaci

Úradná správa ObFZ Považská Bystrica z 13. 4. 2016
Športovotechnická komisia
1.ŠTK schvaľuje  výsledky MFS hraných 9. a 10. 4. 
2. ŠTK berie na vedomie:
a, informáciu R Karola Oselského zo stretnutia 7. ligy 
dospelých Pruské – Podvažie
b, informáciu R Hriadela zo stretnutia 8. ligy dospe-
lých Kvašov –Dohňany
c,  informáciu R Maka zo stretnutia 8. liga dospelých 
Vrchteplá – Prejta
3. ŠTK upozorňuje:
a,  TJ Považan Podvažie (7. liga dospelí) na dodržiava-
nie SP čl. 62 a RS/B bod 3.2. 
b,  TJ Nové Považie Prejta (8. liga dospelí) na dodržia-
vanie SP čl. 62 a RS/B bod 3.2 
4. ŠTK kontumuje MFS 6. liga dorast 17.  kolo Tuchyňa 
– Kolačín  (nenastúpenie družstva TJ Kolačín na zá-
pas), priznáva skóre 3:0 a 3 body v prospech TJ Štart 
Tuchyňa – SP čl. 11/2,  ŠTK žiada TJ Kolačín doklado-
vať úhradu 30 eur v prospech TJ Tuchyňa (RS A/5.3) 
do 18. 4. 2016 pod následkom DO, prípad odstupuje 
na doriešenie DK s návrhom pokuty 100  eur.
5. ŠTK berie na vedomie odstúpenie zo 6. ligy druž-
stvo dorastu TJ Družstevník Kolačín. Družstvo TJ 
Družstevník Kolačín je zároveň prvým zostupujú-
cim družstvom zo 6. ligy dorastu. Všetky doterajšie 
výsledky MFS s TJ Družstevníka Kolačín sa anulujú. 
Družstvá dorastu, ktoré mali hrať MFS  s  TJ Družstev-
ník Kolačín budú mať voľno. 
6. ŠTK odstupuje TJ Kolačín na doriešenie DK.
7. ŠTK súhlasí:
a,  s odohraním MFS 6. liga dorast 18. kolo TJ Nové 

Považie Prejta – TJ Štart Tuchyňa dňa 16. 4. 2016 (so-
bota) o 16.00 hod. (vzájomná dohoda klubov). KR 
zabezpečí R.  RP Tuchyňa 5 eur.
b, s odohraním MFS 4. liga žiaci 18. kolo TJ Tatran 
Cementáreň Ladce – TJ Slovan Dolná Mariková dňa 
16. 4. 2016 (sobota) o 9.30 hod. (vzájomná dohoda 
klubov). KR zabezpečí R. RP Ladce  5 eur.
c,  s odohraním MFS 4. liga žiaci 19. kolo TJ Priehrada 
Udiča – FK Košeca dňa 22. 4. 2016 (piatok) o 16.30 
hod. KR zabezpečí R. RP Udiča  5 eur.
Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a,b 
na 1 m.s. (5ŽK, 9ŽK):
D163 „D“ Kristián Pavlík, 1283748, Dolné Kočkovce
D164 Ján Haviar, 1162606, Pružina
Zastavená činnosť: 
D165 Dušan Kopačka, Ilava – 1 s. s. N
D166 „D“ Matúš Gajdoš, Jasenica – 1 s. s. N 
D167 „Ž“ Róbert Moravík, Papradno – 1 s. s. N
D168 Jaroslav Kameništiak, Ilava – 1 mesiac N
D169 Pavol Pagáč, Ilava - 3 týždne N 
D170 Martin Petrík, Šebešťanová – 1 s. s. N
DO uložené klubom:
D171 TJ Družstevník Kolačín– pokuta 200 eur + 100 
eur (nenastúpenie dorastu na zápas, odhlásenie)
D172 MFK Ilava – pokuta 50 eur + 20 eur
Oznamy DK: 
Zápas 17. kola 6. ligy dospelých Ilava – Horná Poruba 
v riešení. DK berie na vedomie podanie R Černeja a 
MFK Ilava. DK žiada o písomné stanovisko AR1, AR2 
a TJ Vápeč Horná Poruba k vulgárnemu správaniu 

sa lavičky hostí k AR (vedúci mužstva), k vulgárne-
mu správaniu sa kapitána hostí k R a k incidentu 
po skončení stretnutia medzi domácim hráčom a R, 
a to do 19. 4. 2016 vrátane pod následkom ďalších 
DO. J. Váňa (1245212) má až do vyriešenia prípadu 
predbežným opatrením podmienečne pozastavený 
výkon športovej činnosti, T. Majerík (1150123) má až 
do vyriešenia prípadu predbežným opatrením pod-
mienečne pozastavený výkon športovej činnosti a 
výkon funkcie kapitána, Marek Barcík má až do vyrie-
šenia prípadu predbežným opatrením podmienečne 
pozastavený výkon všetkých funkcii umožňujúcich 
styk s delegovanými osobami a zákaz styku s dele-
govanými osobami. 
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.
Komisia rozhodcov
1. KR berie na vedomie pochvalu na R Brundza, Bagín, 
Kováč od  TJ Plevník - Drienové (MFZ  17. kolo 6. liga 
muži Plevník - Košeca).
2. KR berie na vedomie sťažnosť od MFK Ilava (MFZ  
17. kolo 6. liga muži Ilava – H. Poruba).
3. Pozastavená delegácia 24. 4. 2016 R Zvak 1 MFZ  
– na základe správy DZ. (MFZ 17. kolo 6.liga muži 
Udiča – Jasenica).
4. Chyby v Zápisoch o stretnutí: Bagín – 2, Koleno, 
Vadovský – 1
5. Ospravedlnení: 16. 4. – Hriadel, 16. - 17. 4. – Hro-
mádka, Vadovský , 17. 4. do 14.00 h Škrovánek

Trenčianske Stankovce – Beluša 1:1 (0:1)
Hostia boli lepším mužstvom, do vedenia sa do-

stali už v 14. minúte po góle Maroša Hrnčíka. Trenči-
anske Stankovce potrebujú body ako soľ, v prípade 
prehry by sa namočili do bojov o záchranu. A tak o 
domácom bodíku rozhodla záverečná minúta a po-
kutový kop, ktorý premenil domáci Ďanovský – 1:1.
O dva body však prišiel najväčší konkurent Beluše o 
postup. Malženice dokonca stratili body doma, a tak 
je náskok Beluše v čele stále jedenásťbodový. Malže-
nice však majú zápas k dobru. 

Zostava Beluše: Ciesar – Martinka, Pavol Vavrík, Kr-
šák, Gažo (Zapotoka, Strapko (F. Vavrík), Novisedlák, 
Jurga, M. Hrnčík (Kucharík), Gorelka (Mikuška)

Ostatné výsledky 22. kola: Partizánske – Kanianka 
3:1, ŠK Blava – Častkovce 0:2, Bánovce – Domaniža 
3:1, Malženice – Vrbové 2:2, Trenčianske Teplice – Ho-
líč 5:0, Prečín – Nová Dubnica 3:1, Boleráz – Šimono-
vany 2:1 
1. Beluša 21 16 3 2 51:22 51
2. Malženice 20 12 4 4 45:26 40
3. Domaniža 22 10 6 6 39:36 36
4. Bánovce 22 10 5 7 40:26 35
5. Častkovce 22 11 4 7 39:28 34
6. Šimonovany 22 10 4 8 30:24 34
7. Tr. Teplice 22 10 3 9 41:32 33
8. Vrbové 21 8 8 5 33:32 32
9. Nová Dubnica 22 9 2 11 29:40 29
10. ŠK BLAVA 21 8 4 9 39:35 28
11. Holíč 21 7 5 9 28:32 26
12. Tr. Stankovce 22 7 4 11 30:43 25
13. Prečín 22 7 3 12 35:51 24
14. Partizánske 22 5 8 9 35:46 23
15. Boleráz 22 5 5 12 28:26 20
16. Kanianka 22 2 4 16 21:64 10

Horovce – V. Uherce 4:0 (0:0)
Góly začali padať až v druhom polčase. V 52. mi- 

núte otvoril skóre Kormendy a ten istý hráč premenil 
o šesť minút pokutový kop – 2:0. Na 3:0 zvyšoval v 72. 
minúte Loduha a desať minút pred koncom spečatil 
zaslúžené víťazstvo Horovčanov Kebis – 4:0.

Streženice – Brvnište 2:1 (1:0)
 V dôležitom stretnutí začali oblastné derby lepšie 

domáci Streženičania, ktorých poslal do vedenia v 
desiatej minúte Dominik Žiaček – 1:0. V druhom pol-
čase sa už po necelých desiatich minútach dočkali 
vyrovnania hostia, autorom gólu bol Mário Hároník. 
Streženice zvýšili obrátky a napokon strhli víťazstvo 
na svoju stranu po góle Trníka v 71. minúte – 2:1.

Ostatné výsledky 22. kola: Chocholná-Velčice 
– Zemianske Kostoľany 5:1, Myjava B – Bošany 2:0, 
Ladce – Stará Turá 4:0, Cígeľ – Uhrovec 2:2, Podolie 
– Malá Hradná 0:1, Malá Čausa – Trenčianska Turná 
3:1
1. Myjava B 21 15 3 3 47:16 48
2. Cígeľ 21 14 3 4 41:19 45
3. V. Uherce 22 12 4 6 39:26 40
4. Malá Čausa 21 9 4 8 39:35 31
5. Brvnište 22 8 5 9 36:36 29
6. Chocholná 21 8 4 9 42:34 28
7. Horovce 22 7 7 8 39:31 28
8. Bošany 22 7 7 8 26:35 28
9. Uhrovec 22 8 4 10 31:42 28
10. Stará Turá 22 8 4 10 24:39 28
11. Ladce 22 7 6 9 26:22 27
12. Tr. Turná 22 6 8 8 34:36 26
13. Streženice 21 7 3 11 33:45 24
14. Z. Kostoľany 21 6 6 9 27:41 24
15. Malá Hradná 22 5 8 9 23:39 23
16. Podolie 22 5 6 11 22:33 21

13. kolo: Hradčan Lednica – Lazy 5:1 (2:0), E. Ma-
jerko 2, Červený 2, Matúš – D. Štefánik, H. Poruba 
– Mikušovce 2:2 (2:1), Borčice /Bolešov – Horovce 
0:13 (0:7), M. Šatka 6, Toman 4, J. Šatka, Mičuda, Pilný, 
Zubák mal voľno.
1. H. Poruba 11 8 3 0 58:12 27
2. Horovce 11 6 2 3 37:16 20
3. Mikušovce 11 6 1 4 35:16 19
4. Lazy 11 5 2 4 40:26 17
5. Zubák 11 4 2 5 24:33 14
6. Hr. Lednica 11 3 4 4 30:15 13
7. Borčice 12 0 0 12 8:114 0

18. kolo: Jasenica – Domaniža 5:3 (3:0), Papradno 
– Prečín 3:1 (0:1), Ladce - D. Mariková 2:0 (1:0), Pruži-
na – Dohňany 3:1 (1:1), Piták, Lysá – Plevník 0:7 (0:3), 
Sverepec – Udiča 0:12 (0:7), Košeca mala voľno.
1. Udiča 16 15 1 0 88:11 46
2. Košeca 16 12 4 0 87:18 40
3. Ladce 17 12 0 5 62:31 36
4. Plevník 16 11 1 4 97:23 34
5. Dohňany 17 8 4 5 48:28 28
6. Pružina 17 8 4 5 48:43 28
7. Papradno 17 7 2 8 40:44 23
8. Domaniža 17 7 1 9 49:66 22
9. D. Mariková 17 6 3 8 37:38 21
10. Prečín 17 4 1 12 32:44 13
11. Lysá 17 3 2 12 19:63 11
12. Jasenica 16 3 1 12 24:78 10
13. Sverepec 16 0 0 16 3:147 0

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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Oba tímy začali zostra a diváci sa mali na čo pozerať. 
Ako prví mohli skórovať Dubničania, Púpala hlavič-
koval veľmi nebezpečne a Letko predviedol prvý 
náročný zákrok. Domáci boli naďalej mierne aktív-
nejší, Štefula v 20. minúte naservíroval na hranicu 
šestnástky Hlatkému, ktorý vyslal slabú strelu vedľa. 
Púchov postupne potvrdzoval úlohu papierového 
favorita a prebral opraty zápasu do svojich rúk. Útoč-
ný hrot hostí Marek Gajdošík dokonca v 37. minúte 
poslal loptu do brány, gól ale pre postavenie mimo 
hry neplatil. 

Druhé dejstvo prinieslo hneď po niekoľkých sekun-
dách šancu Gamboša, domáca obrana ale v tomto 
prípade odolala. Púchovčania, ktorých povzbudzova-
la početná skupina fanúšikov, sa dočkali v 53. minúte. 
Poláček fauloval v šestnástke, Zuziak si postavil loptu 
na biely bod a prudkou strelou k žrdi prekonal Diga-
ňu – 0:1. Dubničania sa snažili odpovedať, len ťažko 
si však vypracovávali šance a hostia tak smerovali k 
cennému víťazstvu. Definitívu mohol v 86. minúte 
pridať Gajdošík, jeho strelu do šibenice však Digaňa 
bravúrne vyrazil. V 89. minúte ešte pohrozil Juraj Pilát, 
z hranice pokutového územia ale vystrelil nad. 

Púchov zaznamenal dôle-
žité tri body a v tabuľke po-
skočil so ziskom 41 bodov 
a skóre 34:18 na 4. miesto. 
Strata na vedúcu priečku 
je naďalej len šesťbodová. 
Púchovskí futbalisti v záve-
re ešte poďakovali za pod-
poru priaznivcom, ktorí ich 
v slušnom počte vytrvale 
povzbudzovali. 

24. kolo III. ligy západ: 
mFk dubnica nad váhom 
– mŠk Púchov 0:1 (0:0)
Gól: 53. Zuziak (z 11 m)
Žlté karty: 19. Vaculík, 52. 
Poláček, 58. Szücs – 44. 
Gajdošík
rozhodovali: Drobec – Halíček, Hodoško
návšteva: 218 divákov
dubnica: Digaňa – Poláček, Floriš, Vaculík, Števček, 
Mojto (46. Szücs), Púpala, Habšuda (74. Asadi), Šte-
fula, Habánik (34. Štefánek), Hlatký. Tréner: S. Ďuriš

Futbal: Púchovčania zvíťazili v regionálnom derby
Futbalisti MŠK Púchov pokračovali v trojzápasovej sérii na ihriskách súperov duelom v Dubnici nad Váhom. Derby 
niekdajších účastníkov najvyššej súťaže prinieslo atraktívny futbal a tesnú výhru Púchovčanov. Tí sa tak držia v do-
strele vedúcich priečok. 

Volejbal: Kadetky uspeli proti Prievidzi, juniorky podľahli Bratislave

17. kolo I. ligy junioriek: 
1. VK Púchov – Slávia UK Bratislava 0:3 (-7, -14, -19) a 
0:3 (-25, -15, -20)
Zostava: Luhová, K. Hološková, Kucháriková, Pišojová, 
Valachová, Ďurkechová, libero P. Hološková, striedali 
Kuchtová, Vardžáková, Kováčiková, Kolláriková. Tré-
ner: J. Pazdernatý

Komentár trénera M. Suchánka: 
„1. VK privítal v predposlednom kole 1.ligy junioriek 
obhajcu titulu - družstvo Slávie UK Bratislava. Papie-
rové predpoklady vyznievali jasne v prospech hostí, 

volejbalová sezóna vrcholí a v akcii boli po-
čas víkendu dve družstvá 1. vk Púchov. Ju-
niorky, ktoré nastúpili proti favorizovanej 
slávii Uk Bratislava, podľahli v oboch stret-
nutiach. kadetky zase s prehľadom zvládli 
domáce zápasy s Prievidzou. 

v 1. sete domácim hráčkam rešpekt zväzoval ruky až 
príliš, vôbec sa im nedarilo, naopak súper využil ka-
ždú možnosť na zisk bodu. Skóre 7:25 zodpovedalo 
priebehu hry na ihrisku. Nervozita domácich hráčok 
postupne ustúpila a aj oni ukázali, že vedia hrať volej-
bal.  V druhom sete bol stav 7:8, neskôr ešte prijateľ-
ných 11:16, ale aj druhý set vyhrali hostky 14:25. Tretí 
set bol úplne vyrovnaný, stav 17:17 dával domácim 
ešte šancu do koncovky, ale 4 body za sebou pre 
súpera rozhodli, že 3. set vyhrala Slávia UK 19:25 a 
celý zápas 0:3. V druhom stretnutí už po rešpekte ne-
bolo ani stopy, domáce riskantne podávali, súper mal 
problémy s kvalitou na príjme podania a jeho útoky 
po okrajoch siete dokázali domáce hráčky ubrániť. 
Púchov viedol celý set, 7:5, 10:7, neskôr 17:16, aj 
23:18, ale dramatickú koncovku zvládol lepšie skú-
senejší súper v pomere 25:27. Aj ďalšie dva sety boli 
pomerne kvalitné, posledné družstvo tabuľky hralo 
úplne vyrovnanú hru s minuloročným majstrom SR, 

aj keď sa domáce dopustili niekoľkých chýb, ktoré 
mierne skreslili výsledok.“

21. kolo I. ligy kadetiek: 
1. VK Púchov – VK Prievidza 3:0 (14, 15, 15) a 3:0 (8, 
14, 12)
Zostava: Kováčiková, Valachová, Ďurkechová, Kollári-
ková, Hološková, Kuchtová, striedali Vardžáková, Mi-
káčová. Tréner: M. Suchánek

Komentár trénera M. Suchánka: 
„Domáce hráčky dobre podávali, súperky len s ná-
mahou dokázali vrátiť loptu na druhú stranu, a tak 
domáce družstvo často útočilo v hernej situácii po 
lopte „zadarmo“. Domáce skóre narastalo rýchlym 
tempom, prvý zápas Púchov vyhral za 70 minút 3:0, 
podobne aj druhý zápas za 65 minút, tiež 3:0. Škoda 
len, že v poslednom sete sa zranila domácim ďalšia 
hráčka.“
-msu-, -tsch-

Púchov: Letko – Paliesek, Riška, Brezničan, Vanák 
– Bartoš - Zuziak (88. Rypák), Svorada (79. Kopiš), 
Gamboš, Pilát – Gajdošík. Tréner: J. Vágner
nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:
25. kolo: mŠk-thermál veľký meder – mŠk Pú-
chov, v sobotu 23. 4. od 16:00

t. schügerl

Michal Riška a František Brezničan (obaja v červenom) pri štandardnej 
situácii pred bránou súpera.

„A“ družstvo mladších žiakov si už na predposlednom 
finálovom turnaji o postup na MSR 2016 vo volejbale 
mladších žiakov zaistilo postup, keď s vysokým bo-
dovým náskokom vedie skupinu Západ. 17. 4. 2016 
vyhrali Púchovčania bez straty setu turnaj v Trenčíne, 
keď zdolali Komárno 2:0 (8,19), Vráble 2:0 (12,14), ale 
hlavne najväčších súperov Trenčín presvedčivo 2:0 

Mladší žiaci budú reprezentovať 
Púchov na MSR vo volejbale

(10,23) a Nové Mesto nad Váhom 2:0 (13,13). Druž-
stvo podalo kolektívny výkon, opieralo sa najmä o 
výborné podanie, ale podalo nadštandardný výkon 
na každom poste. Hralo v zložení Cíbik S., Turčáni M., 
Pišoja O., Pišoja P., Štefánik J. a Gabko E. pod vedením 
Ivana Štefka.

Paeddr. Ivan Štefko
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Futbal mládež:  Dva dôležité body „pätnástky“ 

22. kolo II. ligy staršieho dorastu 
(U19):
mFk dubnica nad váhom – mŠk Pú-
chov 2:1 (1:0)
Gól mŠk Púchov: Veteška
Zostava mŠk Púchov: Ďurovec – Mar-
man, Hrančík, Rosina, Buček, Hafera, 
Hrnko, Veteška, Červený (78. Kováčik), 
Vojtek, Strnad

Starší dorastenci pokračujú v nevyda-
renej výsledkovej sérii a neuspeli ani 
v regionálnom derby s Dubnicou nad 
Váhom. Dubnica, ktorá je v tabuľke v 
spodnej polovici, si vypracovala dvoj-
gólový náskok, ktorý prakticky rozho-
dol o jej trojbodovom zisku. Púchov v 
závere znížil po góle Lukáša Vetešku, 
záverečný nápor však už vyrovnanie 
nepriniesol. V tabuľke sú Púchovčania 
ôsmi, na konte majú 32 bodov pri skó-
re 29:28. 

22. kolo II. ligy mladšieho dorastu 
(U17):
mFk dubnica nad váhom – mŠk Pú-
chov 2:1 (2:1)
Gól: Belica
Červená karta: Kendy (Púchov)
Zostava: Vaňo – Strelčík (71. Bartoš), 
Klučka, Ciesar (60. Mušák), Belica, Bo-
rovička, Kvaššay, Socha (53. Granzer), 
Černoško, Kendy, Hurta

Zhodným výsledkom skončil aj súboj 
mladších dorastencov. Tu sa o všetkom 
rozhodlo v prvom dejstve. Dubničania 
po dvanástich minútach viedli, Púchov 
vyrovnal po polhodine vďaka gólu Be-
licu. Rozhodujúci bol presný zásah Ko-
váčika z 39. minúty, ktorý stanovil na 
konečných 2:1. Púchov dohrával o de-
siatich, keďže v 67. minúte bol vylúče-
ný kapitán Kendy. Mladší dorastenci sa 
v tabuľke nachádzajú na 11. priečke, 
nazbierali 24 bodov so skóre 37:39. 

dohrávka 14. kola I. ligy starších ži-
akov (U15): 
mŠk Púchov – Fk senica 0:0
Zostava: Bračík – J. Brezina, Pavlovič, 
S. Krajčík, Michalik, Mičúch, Ocelík, Ha-
viar, Vápeník (70. Živčic), Fano (53. A. 
Gabriš), Králik (60. Kováčik)

„Pätnástka“ pokračovala v dohrávke 
proti Senici v trende získavania dôle-
žitých záchranárskych bodov. Proti 
priebežne štvrtej Senici predviedli Pú-
chovčania výborný koncentrovaný vý-
kon a zaslúžene odchádzali z trávnika 
so ziskom jedného bodu za bezgólovú 
remízu. 

dohrávka 14. kola I. ligy starších ži-
akov (U14): 
mŠk Púchov – Fk senica 1:4 (0:2)
Gól: Jandušík
Zostava: Macko – M. Drahuta, Belás, 
Hrenák (62. Čiernik), Guzma (36. Ha-
nes), Jandušík, Galko, Baláž, Reksa, Šle-
sar (60. Klúčik), Mikoláš (48. Jurík)

Mladším žiakom dohrávka proti Se-
nici nevyšla. Už po polčase prehrávali 
0:2, pričom iskierku bodovej nádeje 
vykresal krátko po prestávke Jandu-
šík. V závere Záhoráci využili otvorenú 
púchovskú obranu, dvakrát skórovali 
a odviezli si tri body za jednoznačné 
víťazstvo 4:1. 

20. kolo I. ligy starších žiakov (U15): 
mŠk Púchov – Fc dAc 1904 dunaj-
ská streda 3:3 (0:3)
Góly: Pavlovič 2, Ocelík
Zostava: Bračík (36. Kružík) – J. Brezina, 
Pavlovič, S. Krajčík, Živčic (21. Fano, 65. 
A. Gabriš), Mičúch, Ocelík, Haviar, Vápe-
ník, Sakala, Králik (44. Kováčik)

7. minúta, 16. minúta a 17. minúta – 
časy presných zásahov Dunajskej Stre-
dy, ktorá trikrát skórovala a v úvode 
viedla 3:0. Kto by povedal, že si hostia 
zo Žitného ostrova po takomto úvode 
odvezú ľahko tri body, sa mýlil. Púchov 
sa totiž do zápasu fantasticky vrátil v 
druhom dejstve a vybojoval ďalší  „zla-
tý bod.“ Aj púchovský návrat do zápasu 
mal rýchly spád. V 53. minúte znižoval 
Ocelík, v 57. minúte dával na 2:3 zo 
štandardky Pavlovič a v 69. minúte vy-
rovnával opäť Pavlovič. Púchovčania 
odskočili na trinástej priečke posledné-
mu Sencu na dva body.  „Pätnástka“ na-
zbierala zatiaľ 11 bodov pri skóre 16:47. 

Program mládežníckych družstiev mŠk Púchov obohatili vložené týždenné dohrávky 
starších žiakov so senicou. Práve na tím starších žiakov do 15 rokov je uprená najväčšia 
pozornosť, keďže vo svojej kategórii bojuje o záchranu. „Pätnástka“ vybojovala proti 
senici a dunajskej strede dva body a znovu sa priblížila k záchrane. Po dve porážky za-
znamenali dorastenecké družstvá i mladší žiaci. 

20. kolo I. ligy starších žiakov (U14): 
mŠk Púchov – Fc dAc 1904 dunaj-
ská streda 2:3 (0:2)
Góly: Baláž, Belás
Zostava: Macko (36. Čiernik) – Hanes, 
Belás, Guzma (36. M. Drahuta), Jandu-
šík, Galko, Baláž, Reksa, Šlesar, Mikoláš 
(46. Jurík)

Veľmi podobný priebeh mal aj duel 
starších žiakov do 14 rokov. Tí prehrá-
vali už 0:3 a taktiež sa v závere parádne 
vrátili do hry. Na 1:3 znižoval Baláž, päť 
minút pred koncom ešte dával kon-
taktný gól Belás. Na vyrovnanie to už 
nestačilo, Púchovčania tak v tabuľke 
okupujú dvanástu priečku so ziskom 
10 bodov a skóre 14:81.

20. kolo I. ligy mladších žiakov (U13):
As trenčín – mŠk Púchov 19:3 (8:1)
Góly: P. Brezina 2, Lupták
Zostava: Pacek, Minárech – Kurej, 
Ondrišík, Cíbik, Lupták, Kučiak, Bajza, 
Porubčan, Chleban, P. Brezina, Martiš, 
Hošták, D. Gabriš, Kres, Haviar, Jesen-
ský, Mušák, Obšivan, Zlocha

Púchovčania boli pod Trenčianskym 
hradom v pozícii papierového outside-
ra a na ihrisku sa to potvrdilo. Jeden z 
elitných tímov súťaže nastrieľal celkom 
devätnásť gólov, púchovskí mladíci 
kontrovali trikrát. V tabuľke je Púchov 
na poslednej 14. priečke so ziskom 
troch bodov a skóre 60:382. 

20. kolo I. ligy mladších žiakov (U12):
As trenčín – mŠk Púchov 23:3 (10:1)
Góly: Chleban 3
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, 
Zlocha, Jurík, Kadák, Baláž, Mušák, Ja-
níček, Porubčan, Obšivan, Mich. Mynář, 
Solík, Híreš, E. Drahuta, Fedor, Tuček, 
Chleban, Brezáni, Hošták, D. Gabriš, 
Kutnár

Na vedúci celok súťaže nestačila ani 
púchovská „dvanástka.“ Mladíci z Pú-
chova inkasovali 23-krát, sami kontro-
vali trikrát. Všetky tri góly zaznamenal 
strelec hetriku Branislav Chleban. 
Púchov sa v tabuľke nachádza na 12. 
priečke, nazbieral 13 bodov, skóre 
133:215. 

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm: 
23. kolo II. ligy dorastu: mŠk Púchov 
– Fkm nové Zámky, v sobotu 23. 4. od 
10:00 (U19) a od 12:30 (U17) na Mest-
skom štadióne v Púchove
21. kolo I. ligy starších žiakov: mŠk 
Púchov – Fk slovan Levice, v nedeľu 
24. 4. od 10:00 (U15) a od 12:00 (U14) 
na pomocnom ihrisku v Púchove
21. kolo I. ligy mladších žiakov: Fkm 
karlova ves Bratislava – mŠk Pú-
chov, v sobotu 23. 4. od 10:00 (U13) a 
od 12:00 (U12)

t. schügerl



šport 21

Dievčatá zo Sporting Club Púchov, ktoré pomáhali 
pri organizácii pretekov.

Majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky sú na úze-
mí bývalej spoločnej republiky vrcholným podujatím 
v silovom trojboji. „V tomto roku ide o najväčšiu ak-
ciu v Česku a na Slovensku. Na pretekoch sa zúčast-
nili všetky váhové i vekové kategórie vrátane žien. 
Zároveň ide o nominačný pretek na Majstrovstvá 
Európy i sveta,“ uviedol Karol Janíček z organizujúce-
ho Iron Gym Púchov. 
Do mestskej športovej haly, kde podujatie prebieha-
lo, si počas troch dní našla cestu slušná divácka ná-
všteva. Organizátori sa snažili touto formou prezen-
tovať tento šport aj medzi širšou verejnosťou. „Sme 
spokojní. Prišlo približne 180 súťažiacich a diváci sa 
mali na čo pozerať. Snažíme sa spropagovať silový 
trojboj v Púchove, aby o nás ľudia vedeli. Tešíme sa 
z návštevy divákov. Zároveň sa chceme poďakovať 
za pomoc p. Marmanovi, ktorý nám pomáhal s rea-
lizáciou akcie,“ dodal Karol Janíček. 

Silový trojboj: Majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v Púchove
Počas druhého aprílového víkendu 
sa v Púchove zišla československá 
špička v silovom trojboji. Diváci v 
mestskej športovej hale si vychutna-
li trojdňové zápolenie silných mužov 
a žien v tejto zaujímavej športovej 
disciplíne. Medzi zúčastnenými ne-
chýbali pretekári domáceho Iron 
Gym Púchov, ktorí zaznamenali vý-
borné výsledky. 

Zástupcovia Iron Gym Púchov sa v silnej českoslo-
venskej konkurencii nestratili. Zo štyridsiatich zúčast-
nených klubov obsadili Púchovčania celkovo štvrtú 
priečku. Preteky pred domácim publikom si užíval aj 
Púchovčan Matej Pavlák. „Prostredie a atmosféra 
boli výborné. Pociťoval som podporu z hľadis-
ka, bolo to skutočne veľmi príjemné,“ uviedol M. 
Pavlák. 

T. Schügerl

výsledky pretekárov Iron Gym Púchov:
Pretekár         Kategória           Body        Poradie
T. Zigo               Muži - 90 kg                    680        4. 
M. Hoždora      Juniori - 90 kg                 590        3. 
K. Orgoník       Juniori - 82,5 kg              490        5.
Z. Briš        Juniori - 82,5 kg              515           3.
A. Smetana       Teens T17-19 -82,5 kg    510          2.
R. Kováč        Teens T17-19 - 82,5 kg   585        1.
Matej Pavlák    Teens T17-19 -67,5 kg    420        1.

Finále v Interpretačnom korčuľovaní a Adult v Púchove

Kategórie, v ktorých sa v Púchove súťažilo, patria me-
dzi špecifické a oproti klasickým krasokorčuliarskym 
súťažiam sú v nich určité rozdiely. „Interpretačné 
korčuľovanie je pre deti, ktoré začali korčuľovať 
neskôr, ako ich rovesníci v športových kategóriách. 
Táto kategória je technicky menej náročná, deti 
napríklad skáču jednoduchšie skoky. Adult je súťaž 
pre dospelých,“ povedala tajomníčka Sporting Club 
Púchov Andrea Ridošková. 

Sporting Club Púchov tieto preteky organizoval a 
technicky zabezpečoval. Po skončení podujatia pre-
vládala medzi organizátormi pri hodnotení spokoj-
nosť. „Pretek hodnotím veľmi dobre. Sme spokojní 
ako s účasťou, tak aj s priebehom. Boli sme oslovení 
zo strany pani Srbeckej z krasokorčuliarskeho klu-
bu FSC Žilina, či chceme toto podujatie organizo-
vať. Prijali sme to a sme veľmi radi, že to takto dobre 
dopadlo,“ pokračovala tajomníčka A. Ridošková. 

Za Sporting Club Púchov sa na Finále zúčastnila Ti-
mea Pivková, ktorá nastúpila v kategórii IK C3 Silver a 
obsadila siedmu priečku, keď nazbierala 21,33 bodu. 
„Nepodarilo sa mi všetko, čo som chcela. Dnes to z 

Záver krasokorčuliarskej sezóny prinie-
sol na púchovský zimný štadión zaují-
mavé podujatie. na finálovom preteku v 
Interpretačnom korčuľovaní (Ik) a Adult 
sa zúčastnilo celkom 42 pretekárov z ce-
lého slovenska. 

môjho pohľadu mohlo byť oveľa lepšie. V podstate 
však prevláda v hodnotení spokojnosť,“ konštato-
vala T. Pivková. 

Preteky sprevádzala príjemná športová atmosféra. 
Všetci zúčastnení dostali diplomy a medaile, prvé 
tri pretekárky aj kvety a poháre. „Ďakujeme part-
nerom, ktorí sa pričinili o bezproblémový priebeh 
preteku. V prvom rade je to mesto a MŠK Púchov, 
menovite p. Luhový. Ďakujeme pani riaditeľke 
Strýčkovej z CVČ Včielka Púchov, ďakujeme deťom 
a rodičom zo SPORTING CLUB PÚCHOV (SCP), ktoré 
pomáhali pri organizácii preteku, ďakujeme všet-
kým zúčastneným ako aj rozhodcom a všetkým 
trénerom, a v neposlednom rade firme Kompava, v 
zastúpení slečny Chovancovej, ktorá zabezpečova-
la pitný režim pre pretekárov a dodala pre všetkých 
zúčastnených pozornosť formou prezentačných ta-
šiek,“ dodala A. Ridošková zo Sporting Club Púchov. 

Organizácia väčšieho podujatia prináša viac povin-
ností, než by si možno bežný fanúšik športu vedel 
predstaviť. „Je potrebné zosúladiť viacero činností 
súčasne. Ide napríklad o zabezpečenie zvukárov, 
rozhodcovského zboru, technického panelu, zdra-
votnej služby, kulís, pitného režimu či občerstvenia, 
prípadne ubytovania pre rozhodcov. Sme radi, že 
sa nám v závere prvého roka existencie podarilo 
úspešne zorganizovať takéto preteky. Ohlasy od 
trénerov či účastníkov máme veľmi dobré a to nás 
posúva do ďalšej práce,“ uzavrela A. Ridošková. 

t. schügerl

Na Finále v Interpretačnom korčuľovaní a Adult sa 
zúčastnila aj ďalšia púchovská pretekárka Adela Čer-
vená z Krasoklubu Púchov. V kategórii IK C obsadila 
Adela Červená piatu priečku so ziskom 19,91 bodu. 

-tsch-
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Florbal: Púchov postúpil do finále play-off 

Púchovčania sa po slávnostnom nástupe s národ-
nou hymnou pustili do súpera s veľkou chuťou. Od 
úvodných sekúnd boli domáci častejšie pri loptičke 
a mali viac z hry. Hala prvý raz burácala v 7. minúte 
po strele Cíbika z väčšej vzdialenosti, ktorá prepadla 
brankárovi Cabalovi pri žrdi do siete – 1:0. Efektnú 
individuálnu akciu predviedol v 9. minúte Zemko, 
ktorý si sťahovačkou obhodil obrancu a exportne 
vypálil zblízka pod brvno na 2:0. Púchovský nápor 
umocnila presilová hra a skóre sa zakrátko menilo 
opäť. Zemko tentoraz v 11. minúte prihrával Bulej-
kovi do pozície, odkiaľ už stačilo trafiť do odkrytej 
brány – 3:0. V prvej tretine boli domáci lepším cel-
kom a potvrdili to aj štvrtým presným zásahom. 
Brankár Tomáš v 16. minúte krásne vyhodil loptičku 
takmer cez celé ihrisko dopredu Pavelovi, ktorý z pr-
vej obstrelil vybiehajúceho brankára a upravil na 4:0. 

Hostia, ktorí sa v prvej časti zmohli len na dve stre-
ly na bránu, sa snažili v druhej tretine vyrovnať hru. 
Domáca obrana na čele s Tomášom ale pracovala 
spoľahlivo a dlho držala čisté konto. Góly zatiaľ pa-
dali na opačnej strane. V 29. minúte udreli domáci 
v oslabení, keď Štubňa vyzval na gólovú koncovku 
Zemka – 5:0. Piešťany potom dvakrát nastrelili brán-
kovú konštrukciu, po polovici zápasu navyše ne-
mohli počítať so zraneným kanonierom Pazderkom. 
Púchov v 36. minúte znovu skóroval v oslabení, 
Ondrička sa nebojácne dral do koncovky a bekhen-

dom rozvlnil sieť – 6:0. Piešťany prvý raz skórovali 
až v závere druhej časti po strele Kusendu spoza 
obrancu – 6:1. 

Úvod tretej tretiny patril znovuzrodeným Piešťa-
nom. V rozmedzí 42. – 45. minúty skórovali hostia 
trikrát a razom sa dotiahli len na dva góly. Domáci 
reagovali oddychovým časom, po ktorom sa skon-
solidovali a už nepúšťali hostí do vyložených šancí. 
Mišík dokonca v 50. minúte namieril krížnou strelou 
z ľavej strany presne k žrdi a vrátil Púchovu trojgó-
lové vedenie – 7:4. Definitívu priniesla 56. minúta, 
kedy najprv Zemko zavŕšil hetrik a Pavel krátko po 
ňom upravoval už na 9:4. Hostia ešte kontrovali gó-
lom Poláka po skrumáži pred púchovskou bránou, 
posledné slovo však mali domáci. Bajtala v posled-
nej minúte vyslyšal prianie fanúšikov, ktorí si pýtali 
povestnú „desiatku“ a upravil na konečných 10:5. 

Historicky najvyššia návšteva v Púchove na florbale 
vytvorila obom tímom peknú športovú atmosféru. 
Domáci sa mohli spoľahnúť na približne tridsať-
členný fanklub, ktorý si pripravil aj choreografiu. Po 
zápase sa hráči poďakovali fanúšikom za podporu a 
spoločne sa tešili z postupu do finále. 

Z finálovej série vzíde postupujúci do I. ligy, 
súperom púchovského tímu bude dubnica. Začína 
sa v dubnici, znovu sa hrá na dva víťazné zápasy. 

Púchovskí florbalisti zatiaľ prechádzajú vyraďovacou časťou II. ligy západ bez jediného zaváhania. na prvé semifiná-
lové víťazstvo z Piešťan nadviazali triumfom v domácom zápase a v najkratšom možnom čase postúpili do finále. duel 
v Púchove sprevádzala búrlivá atmosféra, ktorú vytvorili domáci fanúšikovia. 

2. semifinále play-off II. ligy mužov západ: 
FBk Púchov – FBc Páv Piešťany 10:5 (4:0, 2:1, 4:4), 
konečný stav série 2:0
Góly: 7. Cíbik (Dan. Krajči), 9. Zemko (Bulejko), 11. Bu-
lejko (Zemko), 16. Pavel (Tomáš), 29. Zemko (Štubňa), 
36. Ondrička, 50. Mišík (Korbaš), 56. Zemko (Pavel), 56. 
Pavel (Ondrička), 60. Bajtala (Zemko) – 38. Kusenda 
(Šerjenik), 42. Kromholc (Cabala), 43. Bošanský (Svet-
lík), 45. Bošanský (Svetlík), 57. Polák (Šerjenik) 
vylúčení:  4:3 na 2 min. 
Presilové hry: 1:0,  Oslabenia: 2:0
strely na bránu: 25:14
rozhodovali: Vavrinec, Galáč
návšteva: 110 divákov 
Púchov: Tomáš (57. Schügerl) – Cíbik, Jak. Mrocek, 
Tuček, Korbaš, Bulejko, Štubňa, Jurenka – Dan. Kraj-
či, Dom. Krajči, Joz. Mrocek – Pavel, Mišík, Ondrička 
– Zemko, Karlubík, Bajtala – Kuchta, Gabriško. Tréner: 
T. Kvasnica
Piešťany: Cabala – Schwarzbacher, Kromholc, Bošan-
ský, Šerjenik, Pazderka, Kusenda, Svetlík, Mičo, Polák, 
Bugár, Drgoň, Galbavý, Jankech. Tréner: M. Kováč

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:  
1. finále II. ligy západ: Šk victory stars nová dub-
nica – FBk Púchov, v nedeľu 24. 4. od 14:00 v Dubnici 
nad Váhom

-tsch-

Exkluzívne po zápase s vedúcim tímu FBK Púchov Petrom Hinkom: 
hodnotenie zápasu: „Úvodná tretina bola podľa našich predstáv. Strelili sme rýchly gól a hrali si svoju 
hru. V druhej časti sme v tom pokračovali a rozdiel v skóre tomu napovedal. Do tretej tretiny nastúpili 
aj náhradníci, ktorí hrali dobre, ale ostatní hráči vypadli z tempa. Zápas sme si v tých chvíľach trochu 
zdramatizovali, napokon si však zahrali všetci hráči zo súpisky a duel sme doviedli do víťazného kon-
ca.“ 
Podpora domácich fanúšikov: „Úžasní boli už v Piešťanoch, kde nás príchodom prekvapili a ohrom-
ne nám pomohli. To, čo predviedli fanúšikovia v Púchove, sa nedá nazvať inak, ako dokonalé. Takýto 
fanklub by si prial nejeden extraligový tím. Chceme sa im veľmi poďakovať a veríme, že na finále nám 
vytvoria minimálne rovnako skvelú atmosféru.“ 



sPomIenk A

Dňa 17. 4. 2016 si pripomí-
name 34. výročie úmrtia
ondreja kUreJA.
  
Spomína manželka, dcéra 
Eva s manželom, syn Pa-
vol a vnúčatá.

Zároveň uplynie 14. výro-
čie úmrtia
Petra kUreJA. 

Spomína mama, sestra 
Eva s manželom a brat 
Pavol.
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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 
042/ 46 053 13  

od 1. 4. 2016 je zubná pohotovosť centralizo-
vaná do pohotovostnej zubnej ambulancie  

v nsP Zdravie na 4. poschodí v sobotu, nedeľu 
a vo sviatky od 8.00 do 14.00 hodiny.

sPomIenk A

Dňa 19. 4. 2016 si pripo-
menieme 2. výročie úmr-
tia našej milovanej sestry 
a krstnej mamy
Jožky hLAdnIŠoveJ
z Považskej Bystrice.  

S láskou spomínajú sestry 
a brat s rodinami.

sPomIenk A

Už len kytičku kvetov na 
hrob Ti môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať 
a s láskou spomínať.
Dňa 18. 4. 2016 uplynulo 
10 rokov, čo nás opustil 
manžel, otec, dedko
vladimír PALIesek.

S láskou spomína manželka, syn a dcéry 
s rodinami.

BLAhoŽeLAnIe

Našej milovanej mamičke 
a babičke, 
magdalénke
kvAsnIcoveJ, 
želáme k 70-tym narode-
ninám nekonečne veľa 
zdravia, lásky a rodinnej 
pohody. 

Milujúca rodina

Advent  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

kvetInárstvo - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

sPomIenk A

„Miloval život a nás všet-
kých...“
V týchto dňoch si pripo-
míname 3. výročie,
čo nás navždy opustil 
Ján voJtáŠ.   

S láskou a vďakou spomína sestra Eva s rodi-
nou,  kolegovia z MAKYTY, priatelia a známi.

sPomIenk A

Dňa 16. 4. 2016 uplynul rok, 
čo nás opustila naša drahá 
mamička a babička
Pavlína kAUcká, 
rod. Luhová.  

S láskou na ňu spomínajú 
dcéra, zať a vnuci.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Odpočinutie večné daj jej, ó, Pane.

sPomIenk A

Dňa 20. 4. 2016 si pripomí-
name 20 rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel a otec
Jozef Jakubík. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou spomínajú manželka a synovia.

sPomIenk A

Kto Ťa poznal, spomenie 
si, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
Dňa 12. 4. 2016 sme si 
pripomenuli 16. výročie 
úmrtia manželky, mamy 
a babky
márie GABrIŠoveJ z Lúk.  

S láskou spomína manžel Ján, dcéra Jana 
s manželom Michalom a vnučkou Karolínou.

sPomIenk A

Kto v srdci žije, 
ten neumiera.
Dňa 25. 4. 2016 si pripo-
míname rok odchodu do 
večnosti nášho drahého 
manžela, otca, dedka a 
pradedka
Jozefa ZdrAŽILA 
z Dolných Kočkoviec. 

S láskou a úctou si naňho spomínajú manželka 
Anna, dcéra Andrea, synovia Jozef a Martin 
s rodinami a ostatná rodina.
O modlitbu a tichú spomienku prosíme aj Vás, 
ktorí ste ho poznali. Odpočívaj v pokoji.

sPomIenk A

14. apríla 2016 sme si pri-
pomenuli nedožité 
70. narodeniny
našej milovanej mamy
Gitky rosInoveJ
z Nových Nosíc.  
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéry Zuzana a Renáta 
s rodinami.

PoĎAkovAnIe

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí prišli 8. 4. odprevadiť na poslednej 
ceste našu drahú zosnulú Annu okrajkovú, 
ktorá nás náhle opustila 4. 4. 2016.
Zároveň ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a 
pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina 

PoĎAkovAnIe

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 9. 4. 2016 na poslednej 
ceste rozlúčiť s naším drahým otcom, dedkom a 
pradedkom Jánom repáňom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš žiaľ a zároveň pohrebnej 
službe Advent za dôstojnú rozlúčku.

Dcéry Jana, Monika, Gabika s rodinami.
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