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Pre Púchov padajú trestné oznámenia
Narábaním s mestským majetkom a verejnými financiami v Púchove sa bude zaoberať aj Gene-
rálna prokuratúra. Tejto inštitúcii v pondelok odovzdal súčasný primátor Púchova trestné ozná-
menie na predchádzajúce vedenie mesta. Vychádzal pritom z výsledkov kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu. V súvislosti s ňou už bolo podaných viacero trestných oznámení.

Púchovský primátor Rastislav He-
nek vysvetlil, že priamo na Gene-
rálnu prokuratúru sa obrátil aj z 
toho dôvodu, že škoda, ktorú malo 
podľa zistení Najvyššieho kontrol-
ného úradu (NKÚ) spôsobiť bývalé 
vedenie mesta, je veľmi vysoká.

„Zistenia NKÚ boli také závažné, 
že sme sa rozhodli podať trestné 
oznámenie. Z protokolu kontroly 
vyplýva, že najvážnejším poru-
šením bolo, že mesto prišlo pre-
dajom 65-percentného podielu v 
spoločnosti TKR o takmer trištvr-
te milióna eur. Na predaj sa nero-
bila verejná súťaž ani nebol uro-
bený žiadny znalecký posudok,“ 
povedal Rastislav Henek.

Združenie majiteľov TKR Púchov 
je spoločnosť, ktorá sa zaoberá 
televíznymi káblovými rozvodmi, 
prenosom televízneho vysielania 
do jednotlivých domácností. V 
marci 2010 mesto predalo 65-per-
centný podiel v združení bez toho, 
aby vyhlásilo verejnú súťaž alebo 
bol vypracovaný znalecký posu-
dok. Predajná cena bola približne 
365-tisíc eur. Kontrola NKÚ zistila, 

že obchodný podiel bol predaný 
so stratou 747-tisíc eur. Toto ziste-
nie oznámil úrad aj orgánom čin-
ným v trestnom konaní.

„Na základe kontroly sa NKÚ roz-
hodol podať trestné oznámenie 
vo dvoch prípadoch. Jedným bol 
predaj obchodného podielu nižší 
o takmer trištvrte milióna eur v 
neprospech mesta, keď do kúp-
nej ceny nebola započítaná cena 
nehmotného majetku. V druhom 
prípade ide o znehodnotenie 
majetku mesta v sume viac ako 
360-tisíc eur, ktorý bol vložený do 
obchodnej spoločnosti Mestský 
bytový podnik v prospech dvoch 
spoločníkov, a to fyzických osôb,“ 
hovorí Daniela Bolech Dobáková, 
hovorkyňa Najvyššieho kontrolné-
ho úradu, o trestných oznámeni-
ach, ktoré podal NKÚ na Generál-
nu prokuratúru.

Mestský bytový podnik mal ku 
koncu roka 2014 základné imanie 
v hodnote vyše 1,8 milióna eur. 
Mesto sa na ňom podieľalo 99,89 
percenta. Zvyšok, teda 0,11 per-
centa, mali dvaja spoločníci. Podiel 

na zisku a hlasovacích právach bol 
však v pomere 80 percent pre mes-
to a po 10 percent pre každého 
spoločníka, teda výrazne v nepro-
spech mesta. Zmenou spoločen-
skej zmluvy vložilo mesto do tejto 
firmy svoj majetok v prospech 
dvoch spoločníkov v sume viac 
ako 360-tisíc eur.

NKÚ preveroval samosprávu 
vlani, kontroloval hospodárenie 
mesta a jeho organizácií za ob-
dobie rokov 2012 až 2014. Zistil 
viaceré nedostatky aj v Mest-
skom športovom klube, ktorého 
jediným spoločníkom so stoper-
centnou majetkovou účasťou je 
mesto Púchov. Klub vykázal v 
roku 2014 stratu viac ako 46-tisíc 
eur, no napriek tomu vyplatil ko-
nateľke a viacerým zamestnan-
com odmeny v celkovej výške 
26 500 eur. V tomto prípade ešte 
vlani podalo trestné oznámenie 
nové vedenie klubu. Vyšetrova-
nie zatiaľ nie je ukončené. „Vyše-
trovateľ začal trestné stíhanie 
vo veci porušovania povinnosti 
pri správe cudzieho majetku. 
Páchateľovi hrozí trest odňatia 

slobody na 3 až 10 rokov,“ uvie-
dol Pavol Kudlička z Krajského 
riaditeľstva PZ v Trenčíne.

Bývalý primátor Púchova Mari-
án Michalec všetky tieto podo-
zrenia odmieta, považuje to za 
úmyselné znevažovanie jeho 
osobnosti, aby nemohol viac 
kandidovať za primátora. Vraví, 
že je ochotný vystúpiť v pria-
mom prenose v regionálnej te-
levízii a vyjadriť sa ku všetkým 
týmto kauzám.
„Nemám z toho strach, pre-
tože som nič zlé a nezákonné 
nespravil. O tomto trestnom 
oznámení ste v Pravde už pí-
sali. Odvtedy prešlo dva a pol 
mesiaca a Rastislav Henek išiel 
podať to isté trestné oznáme-
nie na Generálnu prokuratúru. 
Som presvedčený o tom, že pri-
mátor Henek v strachu z môjho 
návratu, keby mohol, tak ma 
zavrie už pred dvoma rokmi, 
len aby mi zabránil v mojej ďal-
šej kandidatúre,“ vyhlásil pú-
chovský exprimátor.

Zdroj: Pravda, Milan Kráľ
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Deti zo ZUŠ 
už dýchajú 
zdravý vzduch
Koncom minulého roka bolo 
rušno pri Základnej umeleckej 
škole (ZUŠ) v Púchove. Firma 
OB – BELSTAV, s. r. o. realizova-
la hydroizoláciu navlhnutých 
múrov celej budovy. Boli sme 
sa pozrieť na aktuálny stav.

do muriva vstrekovali chémiu
O technológii hydroizolácie, ktorá bola použi-
tá na ZUŠ-ke, nám povedala vedúca oddelenia 
výstavby a životného prostredia Daniela Šico-
vá: „Z vnútornej strany stavby boli odstráne-
né všetky vrstvy omietky a bol aplikovaný 
systém Purinjekt – polyuretánovou živicou 
vpravenou do muriva, ktorá vyhľadáva sa-
motnú vodu a reakciou s ňou vytvára štruk-
turálne vode nepriepustné reťazce – hyd-
roizolačnú vrstvu. Táto technológia bola 
doplnená špeciálnymi sanačnými jadrovými 
omietkami na sanáciu vlhkého a zasoleného 
muriva a hydroizolačnou minerálnou stier-
kou. Vonkajšia strana objektu bola opatrená 
špeciálnou izolačnou fóliu. Po obvode pod 
základové pásy bola zrealizovaná drenáž 
odvedená do vsakovacích objektov zostave-
ných z bezúdržbových Drenblokov.“

neporovnateľný rozdiel
Na priehliadku budovy nás zobral zástupca ria-
diteľky Peter Stupavský. Najskôr sme obišli bu-
dovu ZUŠ-ky. „Budova bola obkopaná až pod 
úroveň základov. Okolo nej bola nainštaova-
ná fólia. Zvnútra boli použité nepremokavé 
nátery. Firma navŕtala do steny diery a cez ne 
do muriva vstrekovala izolačnú chémiu,“ po-
vedal nám Stupavský a ukazoval na obvodové 
múry a úzky pás štrku pri nich. Obhliadku bu-
dovy sme ukončili vo vnútri školy, kde nám zá-
stupca ukázal rozdiel pred a po realizácii hyd-
roizolácie budovy. „Všetky steny, čo tu vidíte, 
boli plesnivé a opadané. Každá farba, hoci aj 
s protiplesňovým náterom, vydržala iba pár 
mesiacov. Teraz je to neporovnateľne lepšie. 
Ešte nás čaká výmena linolea, na ktorom 
môžete vidieť stopy po predchádzajúcej vlh-
kosti,“ ukončil obhliadku Stupavský.

Zamestnanci ZUŠ-ky, ako aj samotní rodičia si 
pochvaľujú vykonanú prácu, keďže sanované 
priestory sú suché a bez znakov vlhkosti.

Bývalé vedenie mesta ignorovalo požia-
davku vedenia ZUŠ-ky a rodičov na odstrá-
nenie vlhkosti a nebezpečných plesní
Nakoniec sme sa spýtali predsedu ekonomic-
kej komisie Daniela Laku, prečo minulý rok ak-
tívne podporil tento projekt.  „O negatívnom 
vplyve plesní na zdravie detí a pracovníkov 
ZUŠ-ky nemožno pochybovať. Prečo sa roky 
neriešil tento veľmi akútny problém v meste, 
vie len bývalé vedenie mesta. Asi to bolo pre-
to, že takáto úprava objektu nie je navonok 
vidieť, a preto bolo pre nich lepšie upraviť 
nádvorie pred školou. Lebo to vidieť je. Všet-
ko sa zmenilo príchodom nového primátora 
Heneka, ktorému je prirodzené, že zdravie 
detí a zamestnancov školy je prednejšie, ako 
čokoľvek iné v rámci investičných programov 
mesta.“

-red-
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Poslanec v teréne - Cyril Crkoň

venuje čas rekonštrukcii železnice i  kultúr-
no-spoločenským akciám
Siedmy obvod je rozlohou najväčší v  meste 
s  množstvom komunikácií, priemyselnou zó-
nou a školami. „V poslednom čase sa v mojom 
rajóne podarilo zrealizovať napr. solárnu 
lampu, ktorá osvetluje priechod pre chodcov 
smerom na privádzač, autobusové nástupiš-
te pri Continentale, zrekonštruovať chodník 
pred ZŠ Slovanská,“ povedal poslanec Cyril Cr-
koň. V Horných Kočkovciach sa nachádza i že-
lezničná stanica Púchov, ktorú ešte stále čaká 
kolaudácia. „Áno, robila sa tu kompletná re-
konštrukcia železnice a pripomienkovali sme 
nedostatky a dávali sme ďalšie podnety napr. 
k nasvieteniu priestranstva pred podchodom 
a  umiestneniu kamery pri vstupe do neho. 
Zaujímalo by ma ale, kto bude dodržiavať čis-
totu podchodu, pretože sa mi zdá, že od otvo-
renia nebol umytý,“ pripomenul veľkú rekon-
štrukciu Crkoň. Občiansky výbor sa v Horných 
Kočkovciach snaží pravidelne usporiadať aj 
kultúrno-spoločenské akcie, medzi ktoré patrí 

napríklad pravidelný fašiangový sprievod, sta-
vanie mája pri kostole, Horkokočkovský kotlík, 
podujatia pre deti  - Kockoviny a Mikuláš. „Sna-
žím sa, aby sa ľudia mohli so svojimi pod-
netmi obracať priamo na vedenie Púchova, 
a preto organizujeme aj Stretnutie občanov 
s primátorom. Najbližšie organizujeme tzv. 
Vatru oslobodenia pri privádzači, na ktorú 
všetkých srdečne pozývam,“ pripomenul Cr-
koň. A zároveň dodáva: „Usporiadanie týchto 
podujatí si vyžaduje vždy množstvo odpraco-
vaných dobrovoľníckych hodín, či už hovoríme 
o servise alebo čistení priestranstiev.“ 

rozpráva sa s obyvateľmi o problémoch
Podľa Crkoňovych ďalších slov schválilo Mest-
ské zastupiteľstvo odkanalizovanie Požiarnej 
stanice, ktorá je strategickým majetkom mesta 
a  odkanalizovanie Železničnej ulice. O  plánoch 
v  siedmom volebnom obvode Crkoň povedal: 
„Chceli by sme rekonštruovať tento rok Ulicu 
Hurbanova, čo je veľká investícia a  vyžiadala 
by si 200 - 250 tisíc eur, ale i  ďalšie chodníky, 
ulice a  vybudovať parkovacie miesta. Rekon-
štrukciu si vyžaduje i Základná škola s mater-
skou školou na Slovanskej ulici.“ Podľa slov 
mestského poslanca Crkoňa sa snaží spájať prí-
jemné s užitočným, keďže veľa času strávi v prá-
ci. „Moje krédo je „poslanec v teréne“. Sadnem 
na bicykel a snažím sa obísť celý obvod. Obze-
rám sa, zastavujem sa pri ľuďoch a rozprávam 
sa s nimi o ich problémoch. Dá sa povedať, že 
vstávam a  spávam s  problémami občanov,“ 
povedal s úsmevom Crkoň. 

chce riešiť i parkovanie
Cyril Crkoň je predsedom Komisie dopravy, slu-
žieb a bytovej politiky na Mestskom úrade, kde 
jej členovia riešia dopravné značenie v  celom 
meste, bytovú problematiku a služby v Púchove. 
Aj preto sme sa ho opýtali na jeden z  najakút-
nejších tém v  uliciach mesta - na parkovanie. 

„Mojou víziou v  tomto smere je, aby sa dala 
vypracovať zatiaľ aspoň nejaká štúdia na par-
kovisko pri Rožáku, kde by mohol stáť parko-
vací dom. Možno v rámci nejakej študentskej 
záverečnej práce. A  keď sme už pri plánoch, 
tak by som bol veľmi rád, keby sa stará budo-
va Domu kultúry dostala naspäť do vlastníc-
tva mesta, čo si samozrejme vyžaduje veľké 
množstvo financií,“ povedal Crkoň. Z jeho ďal-
ších slov vyplýva, že je potrebné riešiť i rómsku 
problematiku na Kolonke, pretože v súčasnosti 
sú miestni obyvatelia bez dodávky pitnej vody. 
Okrem vymenovaných „akcií“ zaradil poslanec 
za siedmy volebný obvod v Púchove medzi prio- 
rity i  bezplatnú mestskú hromadnú dopravu, 
pokračovanie revitalizácie mestského cintorína 
v Horných Kočkovciach, rekonštrukciu autobu-
sového nástupišťa pri železničnej stanici a i. 
Aj poslancovi Cyrilovi Crkoňovi držíme palce, 
aby sa mu podarilo zrealizovať čo najviac ná-
padov a plánov.

Pavol makyna

cyril crkoň je poslancom mestského zastupiteľstva zvolený za obvod číslo 7 zahŕňajúci 
púchovské mestské časti horné kočkovce, kolonka a vŕšok. Zaujímalo nás, akým akti-
vitám sa nielen vo svojom obvode venuje. 
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oBec  LednIc A
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej školskej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje vÝBerovÉ konAnIe
na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola s materskou školou Jána Amosa 
komenského, 020 63 Lednica č. 350.

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom 
študijnom odbore v zmysle vyhlášky Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kva-
lifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedago-
gických zamestnancov a odborných zamestnancov v 
platnom znení, v znení vyhlášky Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 170/2010 Z. z.v platnom znení,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
- vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej 
získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť súvisiacej legislatívy – právne normy, upravu- 
júce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, 
pôsobnosť, kompetencie škôl, výchovno – vzdelávací 
proces a pod.,
- základná znalosť príslušných právnych, ekonomických 
a bezpečnostných predpisov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom sty-
ku,
- občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne pred-
poklady,
- schopnosť samostatnej práce s PC a s internetom,
- zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní a 
absolvovaní prvej atestácie,
- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
- štruktúrovaný profesijný životopis (vrátane písomné-
ho a telefonického kontaktu),
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja 
základnej školy (v rozsahu max. 4 strany),
- výpis z registra trestov (originál nie starší ako 3 mesia- 
ce),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o dušev-
nej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 
pedagogického zamestnanca,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 
a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvá-
dzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výbero-
vom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou alebo 
osobne v termíne do 10. 5. 2016 na adresu Obec Ledni-
ca, 020 63 Lednica č. 232.

Obálku označte heslom: „NEOTVÁRAŤ - výberové ko-
nanie Základná škola s materskou školou Jána Amosa 
Komenského Lednica“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláse-
ným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpo-
klady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní 
pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:
Obec Lednica, 020 63 Lednica č. 232, tel. 042/4697045, 
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú poža-
dované predpoklady.

kamil karas, starosta obce
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Pôjde cena parkovného 
v meste o polovicu dole?
na najbližšom mestskom zastupi-
teľstve, ktoré sa uskutoční už ten-
to utorok v malom župnom dome, 
budú mať poslanci na preroko-
vanie zaujímavý doplnok vZn o 
parkovaní v meste. vypracoval ho 
poslanec Lukáš ranik v spolupráci 
s primátorom mesta rastislavom 
henekom. 

Ak dajú doplnku poslanci zelenú, ceny par-
kovného v celom meste pôjdu o celú polovicu 
dole! A to nielen pri 60-minútovom dočasnom 
parkovaní pri zakúpení lístka v automate, ale aj 
pre všetkých obyvateľov, ktorí využívajú napr. 
celoročné karty či rezidentské karty pri svojom 
bydlisku. Cena celoročnej karty na parkovanie 
v meste Púchov teraz stojí 30 €, po schválení 
doplnku to bude 15 €. Cena 60-minútového 
parkovania v meste podľa platného všeobecne 
záväzného nariadenia vyjde vodiča na 1 €. Po 
schválení doplnku to bude už len 50 centov. 

Ako hodnotí návrh novej cenovej politiky 
parkovného v meste poslanec Lukáš ranik?
„Už pri tvorení programového vyhlásenia 
pre roky 2014 - 2018 som hovoril kolegom 
poslancom, že s mestským parkovaním treba 
niečo robiť, pretože je nastavené zle. Cenová 
politika bola nastavená tak, aby sme od ľudí 

doslovne vyžmýkali čo najviac peňazí. Nie je 
normálne, aby sme od Púchovčanov za parko-
vanie pýtali viac ako v Bratislave. Myslím si, 
že pozitívne hospodárenie mesta za rok 2015 
sa musí prejaviť aj v peňaženkách Púchovča-
nov. Podarilo sa nám - a najmä vďaka primá-
torovi mesta Rastislavovi Henekovi - ušetriť 
rekordných 1,5 milióna eur z rozpočtu za rok 
2015. Práve teraz je ten ideálny čas znížiť 
ceny parkovného v meste o polovicu. Verím, 
že nás v tom kolegovia podporia a na utorko-
vom mestskom zastupiteľstve tento doplnok 
schvália.“ 
Doplnok o parkovaní, ktorý budú mať poslanci 
na prerokovanie už tento utorok na mestskom 
zastupiteľstve hovorí aj o zmene časov platené-
ho parkovania. V pracovných dňoch to doteraz 
bolo od 6. do 20. hodiny, po novom sa čas skra-
cuje a to od 8. do 18. hodiny. V sobotu taktiež 
podľa doplnku dôjde k zmene času plateného 
parkovania a to z pôvodného časového interva-
lu od 6. do 13. hodiny na nový a to od 8. do 12. 
hodiny. Počas nedieľ a dní pracovného pokoja 
sa nič nemení a parkovanie ostane bezplatné. 
Poslednou podstatnou novinkou bude už ofici-
álne uvedenie miesta predaja kariet v mestskom 
divadle. V tomto mieste sa už nejaké dva roky 
parkovacie karty predávajú, avšak v pôvodnom 
VZN o parkovaní je stále uvedené miesto preda-
ja plaváreň MŠK. A to veľmi často ľudí mýli. Ak 
poslanci dajú predloženému doplnku zelenú, 
účinnosť nadobudne od 1. septembra 2016.

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obec-
nom zriadení  § 13, ods. 4, písm. a/       
zvoláva primátor mesta Rastislav Henek   
mestskÉ  ZAstUPIteĽstvo, ktoré sa uskutoční

26. apríla 2016 (utorok) o 15.00 hod.

v koncertnej sieni v Malom župnom dome 
na Župnom námestí  v Púchove.

ProGrAm:
Zloženie sľubu  poslanca
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúce-
ho zasadnutia MsZ, správa o činnosti hlavného 
kontrolóra 
Protest prokuratúra Pd 174/15/3306-8 k VZN 
č. 1/2014 o výkone taxislužby na území mesta 
Púchov
Návrh - VZN č.1/2016 O výkone taxislužby na 
území mesta Púchov 
Návrh - VZN č. 2/2016 O podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Púchov – Trhový po-
riadok 
Návrh - Doplnok č.2 k VZN č.8/2012 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedze-
nom území mesta Púchov
Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2015, hod-
notiaca správa programového rozpočtu mesta 
Púchov za rok 2015
Úprava rozpočtu na rok 2016
Zmena členov komisií MsZ Púchov 
Zmena zástupcov Mesta Púchov v rade školy 
Informácia o investičných akciách
Dotácie 
Predaj, kúpa
Nájom
Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti 
MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o., Pod-
niku technických služieb mesta, s. r. o., Púchov;  
MEDIALu  Púchov, s. r. o., MŠK Púchov s. r. o. a 
MsÚ Púchov
Rôzne
Diskusia a interpelácie
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Pohotovosť v NsP Zdravie v starom režime
ešte začiatkom roka hlásal oznam 
v Zdraví, že pohotovosť pre do-
spelých končí dňa 1. marca 2016. 
v polovici apríla však ambulancia 
pohotovosti funguje naďalej.

Zatiaľ nižší nájom
Púchovská pohotovosť pre dospelých pre-
vádzkovaná spoločnosťou SUNNY MEDICAL 
napriek avizovanému zatvoreniu ambulancie 
naďalej funguje. Konateľ spoločnosti MUDr. 
Igor Hurta rokoval s Mestom Púchov i zástup-
cami Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
ktorí deklarovali záujem, aby pohotovosť v Pú-
chove fungovala. „Zo strany Mesta Púchov a 
vyššieho územného celku sa nič nevyriešilo,“ 
povedal Hurta o výsledkoch rokovaní. Podľa 
Hurtu prebiehajú rokovania i na Ministerstve 
zdravotníctva, kde sa okrem iného prejedná-
va i otázka fungovaní pohotovostí na celom 
Slovensku. „Výsledky ešte nie sú známe, ale 
rieši sa otázka dofinancovania a nového 
spôsobu platieb,“ povedal Hurta a spomenul 

i stretnutie na pohotovosti slúžiacich lekárov, 
ktoré chystá v blízkej budúcnosti: „Musíme sa 
stretnúť, pretože už prebehla nejaká doba od 
posledného stretnutia a navzájom si chceme 
povedať svoje ďalšie predstavy a postoje v 
oblasti fungovania pohotovosti.“ Na otázku, 
či sa niečo zmenilo a aký je v súčasnosti dopad 
na pacienta Hurta povedal: „V súčasnosti ne-
nastali zmeny v prevádzkovaní, no jediný, kto 
nám nejako doteraz pomohol je riaditeľ NsP 
Zdravie Miloš Pagáč, ktorý nám znížil nájom. 
Pacientov sa to zatiaľ nedotklo.“ Napriek ne-
priaznivej situácii Hurta verí, že sa ľady pohnú 
a situácia s púchovskou pohotovosťou pre do-
spelých sa vyrieši.

kratšie, no bez problémov
Od 1. apríla sú pod strechou púchovského 
Zdravia umiestnené všetky 3 pohotovosti – pre 
dospelých, pre deti a dorastencov i zubná po-
hotovosť. Prevádzkovateľky pohotovosti pre 
deti a dorastencov MUDr. Evy Cígerovej sme 
sa pýtali, či majú podobné problémy s ambu-
lanciou ako spoločnosť SUNNY MEDICAL. „My 
sa striedame deviati lekári a šľape to tam 

ako hodinky. Problém u pohotovosti pre do-
spelých vidím v prevádzkových hodinách. 
My sme tam iba do desiatej, pretože potom 
už chodí veľmi málo pacientov. Keby sme to 
robili ako na dospelej pohotovosti, tak neza-
platím ani sestričku. Ak to nie je vážne, paci-
ent môže počkať do rána. Ak je to súrne, tak 
sa volá sanitka,“ povedala nám detská lekárka 
Cígerová. 

-pam-

Profesionálni hasiči pozývajú 
na týždeň otvorených dverí
Týždeň otvorených dverí sa uskutoční 
od 2. do 6. mája 2016 (v prípade väčšieho zá-
ujmu aj od 9. do 13. mája 2016) v čase od 8.30 do 
16.00 na hasičskej stanici v Púchove na nim-
nickej ceste. 
Hasiči „otvárajú dvere“ deťom, mládeži aj širokej 
verejnosti, aby sa mohli zoznámiť s ich činnosťou 
a technickým vybavením. 

Účasť je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle 
042/ 46 345 21, kde dostanete bližšie informácie 
a pokyny.                 -r-
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ste Púchovčan? 
Áno, som Púchovčan už 43 rokov, ak odhliadneme 
„medzipristátie“ 8 rokov, keď som býval v Záriečí, cca 
10 kilometrov od Púchova. 

Aký máte vzťah k mestu Púchov?
Pozitívny - tu žijem a aj podnikám. 

Ako ste sa dostali k podnikaniu?
Nemohol som nájsť prácu, tak moje podnikanie 
vzniklo z nutnosti si tu prácu urobiť sám, nebolo to 
z roztopaše...

Predstavte nám svoju firmu, čím sa zaoberá?
Naša firma je od roku 2005 výhradným importérom 
stavebnice MATADOR pre Slovenskú republiku. Vý-
roba sád MATADOR začala v roku 1903. Vynálezca 
jej dal meno MATADOR, nechcel vyvolať predstavu 
boja s býkom, ale chcel vyjadriť nadradenosť jeho 
stavebných blokov. Jednoducho povedané: MATA-
DOR je  TOP medzi stavebnicami. Drevená stavebni-
ca Matador je pedagogicky cennou pomôckou pri 
vzdelávacom procese. Stavebnica slúži predovšet-
kým na učenie hrou, pričom rozvíja fantáziu, tech-
nické, priestorové a logické myslenie, pozornosť, 
vnímanie súvislostí a v neposlednej miere slúži na 
rozvoj kreativity. Na základe odporúčania Štátneho 
pedagogického  ústavu (priamo  riadenej  orga-
nizácie ministerstva školstva) vydalo ministerstvo 
školstva pre stavebnice  MATADOR KiGa odporúča-
cie doložky. Pre MŠ je schválený aj program konti-
nuálneho vzdelávania. Teší nás, že je veľký záujem aj 
tu v Púchove zo strany škôl, že chcú, aby naše deti a 
žiaci boli zručnejší a mali technické myslenie. Stačí 
len požiadať zriaďovateľa, teda mesto alebo obec a 
on ich zabezpečí tak, ako v iných mestách či obciach 
na Slovensku.

Prečo ste si vybrali práve tento druh podnikania? 
Vedeli sme, že čas počítačov bude treba vyvážiť 
technickými zručnosťami detí a žiakov. Vedeli sme, 
že ten čas príde. Len sme nevedeli, že budeme čakať 
11 rokov. Od septembra 2016 musia školy napĺňať 
jeden z cieľov nového ŠVP pre MŠ (ISCED 0) a inovo-
vaného ŠVP pre ZŠ (ISCED 1), konštruovanie s nára-
dím podľa technického návrhu a to  presne ponúka 
náš MATADOR. 

Juraj KUCHTA – pizzéria a stavebnica MATADOR
Aké boli vaše začiatky v 
podnikaní? koľko rokov už 
podnikáte?  
Podnikám s bratom od roku 
1998. Začiatky boli ťažké. Naj-
skôr sme pracovali v zahraničí. 
Za ušetrene peniaze sme po-
stavili priestory na podnika-
nie. Zobrali sme úvery na za-
riadenie a tovar a išli do toho. 
Začínali sme s potravinami, 
ktoré nám vydržali jeden rok, 
kým tu neotvorili nový super-
market. Samozrejme, že sme 
nemohli konkurovať. To je 
problém Púchova, že veľké re-
ťazce predávajú všetko a ľudia 
nevedia v čom podnikať. Bola 
chyba predošlého vedenia 
Púchova, že priamo do mesta 
pustili toľko supermarketov. 
Pritom by stačilo, keby veľké 
nákupné centrum bolo mimo 
mesta - napr. v Beluši pod pri-
vádzačom. 
Museli sme niečo vymyslieť, 
kde nám nebudú konkurovať 
veľké reťazce. A úvery bolo 
treba splácať. V  roku 1999 
sme začali s výrobou a rozvo-
zom pizze, máme aj vlastné 
receptúry. A nakoniec v roku 2005 sme začali podni-
kať aj so stavebnicou MATADOR.

Aké máte plány na najbližšie obdobie?
Keď budem mať viac času, chcem popracovať na 
vynáleze, ktorý mi bol v roku 2013 udelený Úradom 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 
Týka sa  bezpečnosti jednostopových vozidiel, troj-
koliek a štvorkoliek. Zabezpečuje, aby vodiči neza-
budli po odbočení z vedľajšej cesty na hlavnú cestu 
vypnúť smerovku. Na jednostopových vozidlách sa 
zapínajú a vypínajú smerovky manuálne. Môže sa 
stať, že ju zabudnú vypnúť, čo ohrozuje ich, ale aj 
iných účastníkov premávky. Hmatová vibračná odo-
zva rukoväte slúži na upozornenie pri zmene smeru 
jazdy vodiča vibráciou pri zapnutých smerovkách.

Čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase?
Ťažká otázka. Zatiaľ ho nemám, keď ho budem mať,  
budem vás informovať.  

obľúbený šport?
Rád si pozriem hokej, tenis a teraz cyklistiku, čo asi 
každý, keď tam máme Sagana a dvoch skvelých Pú-
chovčanov bratov Velitsovcov.

máte ešte nejaký nesplnený životný sen?
To vám neviem povedať, zatiaľ mám všetko, čo som 
chcel. Čas ukáže...
                    -sf- 

Juraj Kuchta., 43-ročný  púchovský podnikateľ.



okno do minulosti 7

nemci začali ustupovať
Od januára 1945 sa situácia v Púchove neustále 
vyhrocovala. Dovtedy prichádzali nemecké voj-
ská z Protektorátu cez Púchovskú dolinu a mesto 
smerom na východ, od začiatku roku 1945 sa táto 
armáda začala sťahovať opačným smerom – na 
Moravu. Obyvatelia sa často utekali skryť do pivníc 
pred náletmi a poplachmi. Sovietske lietadlá často-
krát bombardovali komunikačné spojenia. Takýmto 
spôsobom 16. apríla 1945 zasiahla bomba aj želez-
ničnú stanicu, kde zahynuli dvaja civili – 21-ročný 
Augustín Paliesek a 15-ročný František Novosád. Pri 
postupnom ústupe a sťahovaní nemeckých vojsk z 
územia Slovenska cez tento región bol gazdom zha-
baný veľký počet kusov dobytka a koní. S blížiacim 
sa frontom bol čoraz väčší nedostatok tovarov v ob-
chodoch, z tohto dôvodu sa darilo čiernemu trhu. 
Ceny niektorých základných potravín vystúpali do 
vysokých čísiel. Pracovná morálka pri kopaní záko-
pov pri železničnej stanici upadala a Nemci strašili 
miestnych obyvateľov rozprávaním rôznych príhod 
o zverstvách, ktoré páchajú prichádzajúce sovietske 
vojská.
 

8. apríla 1945 vyhodila nemecká armáda do vzdu-
chu stavidlá na dolnokočkovskom vodnom diele, 
aby zabránila postupu partizánov a tým sa začala 
séria výbuchov, ktoré poškodzovali všetky mosty v 
mestečku a okolí. Maďarské vojská, ktoré boli tiež 
v meste prítomné, postavili na poliach v blízkosti 
Štefánikovej ulice protilietadlové delá, ktorými sa 
snažili ostreľovať spojenecké lietadlá. Predposledný 
aprílový deň roku 1945 sa z Púchova a okolia začali 
sťahovať všetci vojaci. Ako poslední odchádzali tí, 
ktorí mali zničiť posledné komunikačné spojenia. 
Pomocou železničných vagónov sa Nemci pokúša-
li odviezť strojné zariadenie zbrojárskych závodov 
z Považskej Bystrice. Vyhodili za sebou železničný 
most pri Milochove a Nosiciach. V tom čase naria- 
dila maďarským vojakom 
podmínovať a zničiť železnič-
né mostné polia vedúce cez 
Púchovskú dolinu. Miestnym 
obyvateľom sa ich podarilo 
uplatiť a zničené boli len „na 
oko“. Pri obhliadke to Nemci 
zistili a podmínovanie a vyho-
denie do vzduchu dokončili 
sami. Na železničnej trati ge-
nerála M. R. Štefánika vedúcej 
z Púchova do Horného Lidča 
na Morave bol zničený most 
cez Váh a mosty pri Záriečí a 
Lúkach pod Makytou. Nemci 
pri ústupe za sebou ničili i ďal-
šie strojné zariadenia železni-
ce a telegrafné spojenie. Spo-
mínané vybavenie zbrojovky 
sa im nepodarilo odviesť, a tak 
ho pri obci Dohňany zapálili. 

KONIEC 2. SV. VOJNY 
v Púchove a okolí I.

Pre Púchov bolo najväčšou stratou zničenie cestné-
ho mostu. Obyvatelia vedeli o pripravovanej akcii 
Nemcov, a tak tí, ktorí bývali v jeho blízkosti, ešte ve-
čer 29. apríla 1945 pootvárali okná na domoch, aby 
neboli poškodené. Následne sa schovali do pivníc 
alebo odišli k rodinám a známym mimo mestečka. 
Všetkých 5 dvojitých železných oblúkov mosta bolo 
vyhodených do povetria nasledujúci deň o 5,45 
hod. ráno. Veľká explózia poškodila viaceré budovy, 
ako napr. Hotel Kanada alebo evanjelický kostol na 
Moravskej ulici. Nemcom sa podarilo ustúpiť bez je-
diného výstrelu. 

P.  makyna
(pokračovanie v ďalšom čísle Púchovských novín)

V posledných týždňoch si v jed-
notlivých regiónoch územia Slo-
venska pripomíname 71. výročie 
ukončenia 2. svetovej vojny. Nie 
je tomu inak ani v Púchove a blíz-
kom okolí. 30. apríla 1945 opustili 
nacistické vojská aj náš okres, čím 
sa zavŕšil proces ich vytláčania 
spojeneckými vojakmi z celého 
Slovenska. Aké boli posledné voj-
nové  dni v okresnom mestečku a 
blízkych obciach si pripomenieme 
aj týmto článkom.

Púchovský most bol vyhodený do vzduchu 30. apríla 
1945 o 5:45 ráno.

Nemci pri ústupe zničili i synagógu v Lúkach.
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Mestská polícia
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Polícia informuje

Vodič z Púchovského okresu sa po diaľnici D1 rútil 
221-kilometrovou rýchlosťou, zaplatil 800 eur

Polícia pátra po Petrovi Bučekovi z Lednických 
Rovní, súd na neho vydal príkaz na zatknutie

Policajti z Považskej 
Bystrice žiadajú občanov 
o pomoc pri pátraní po  
hľadanom 28-ročnom 
Petrovi Bučekovi z Led-
nických Rovní. Okresný 
súd v Bratislave vydal na 
neho príkaz na zatknutie 
pre spáchanie trestného 
činu neoprávneného vy-
robenia a používania pla-

tobného prostriedku, elektronických peňazí alebo 
inej platobnej karty. Hľadaný Peter Buček sa nezdr-
žiava v mieste trvalého bydliska, nie je známy jeho 
súčasný pobyt, prípadné kontakty na iné osoby. 

Vysoký je asi 175 cm, štíhlej postavy. Má hnedé 
rovné vlasy, modré oči. Popis oblečenia nie je známy. 
Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypát-
raniu hľadaného muža, môžu občania oznámiť na      
najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policaj-
nú linku 158. 

KR PZ Trenčín 

Štyroch vodičov jazdiacich po diaľnici D1 rýchlos-
ťou vyššou ako 200 kilometrov za hodinu odhalili v 
15. kalendárnom týždni trenčianski diaľniční poli-
cajti. Nechýbal medzi nimi ani Púchovčan. Rekor-
dérom v prekročení maximálnej povolenej rýchlosti 
bol na diaľnici D1 v minulom týždni vodič zo Žiliny, 
ktorý jazdil v pondelok 11. apríla okolo poludnia na 
automobile značky Audi A8 
rýchlosťou 224 kilometrov za 
hodinu.  

Príliš za ním nezaostal 32-
-ročný muž z Púchovského 
okresu, ktorého Audi sa rúti-
lo po diaľnici rýchlosťou 221 
kilometrov za hodinu. Ďalší 
vodič z Malaciek prekročil 
dvestokilometrovú rýchlosť 
o 12 kilometrov za hodinu a 
Považskobystričan o päť kilo-
metrov za hodinu. 

Vo všetkých prípadoch tým-
to vodičom diaľniční policajti 
z Trenčína uložili maximálnu 

blokovú pokutu, akú možno udeliť na mieste. Vodi-
či za svoju rýchlu jazdu dostali pokutu vo výške 800 
eur. Diaľniční policajti budú v kontrolách merania 
rýchlosti jazdy pokračovať aj naďalej. Rýchlosť jazdy 
je jedna z najčastejších príčin dopravných nehôd a 
podobní vodiči svojou riskantnou a rýchlou jazdou 
ohrozujú seba i okolie.              KR PZ Trenčín 

Dopravné nehody v Púchovskom okrese si v 15. ka-
lendárnom týždni nevyžiadali žiadnu ľudskú obeť ani 
ťažké zranenie. Horšia bilancia bola v celokrajskom 
meradle, keď na cestách Trenčianskeho samospráv-
neho kraja zahynuli pri dopravných nehodách dvaja 
ľudia. Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho 
kraja stalo 333 dopravných nehôd, pri ktorých zahy-
nulo už sedem ľudí a 11 utrpelo ťažké zranenia. 

Na slovenských cestách zahynulo od začiatku roka 
pri dopravných nehodách už 51 ľudí, čo je však o de-
sať menej, ako v rovnakom období minulého roku. 
Najviac obetí má tento rok Žilinský samosprávny 
kraj, kde pri dopravných nehodách zomrelo už 13 
ľudí. Bez obetí dopravných nehôd je iba Prešovský 
samosprávny kraj. Informoval odbor dopravnej polí-
cie Prezídia Policajného zboru.             (pok) 

Na cestách kraja zomrelo tento rok sedem ľudí 

Nezamestnanosť v Púchovskom okrese klesla 
v marci pod magickú päťpercentnú hranicu 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 
v marci v okrese Púchov pod magickú päťpercentnú 
hranicu. Nezamestnanosť sa medzimesačne znížila o 
0,21 percenta na úroveň 4,89 percenta. Bola najnižšia 
v Trenčianskom samosprávnom kraji a piata najnižšia 
spomedzi všetkých 79 okresov Slovenska. 

Na úrade práce bolo v marci v Púchovskom okrese 
evidovaných 1351 uchádzačov o zamestnanie, z nich 
bolo 701 žien. V marci vyradili z evidencie úradu prá-
ce v okrese Púchov 124 uchádzačov o zamestnanie, 
do evidencie pribudlo 85 nových nezamestnaných.

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v TSK v mar-
ci v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 9,78 per-
centa. Zo susedných okresov bola v marci v okrese 
Považská Bystrica nezamestnanosť na úrovni 7,14 
percenta, v okrese Ilava 5,89 percenta.  

Priemerná miera nezamestnanosti klesla na Slo-
vensku minulý mesiac na úroveň 9,89 %. Po siedmich 
rokoch sa tak nezamestnanosť na Slovensku znížila 
pod desať percent. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (26,91 percenta), najnižšia v okrese Bratislava 
V (4,27 percenta).                     (r)

Pokútnych predajcov pochytali 
Na základe viacnásobných telefonických ozná-

mení od občanov mesta pátrala hliadka mestskej 
polície po osobách, ktoré po meste obťažovali 
občanov ponúkaním lacnej kozmetiky a dranka-
ním finančných darov. Mestskí policajti pokút-
nych predajcov postupne zadržali a predviedli na 
oddelenie mestskej polície za účelom podania vy-
svetlenia. Po vybavení priestupkov ich na vlastnú 
žiadosť previezli na železničnú stanicu v Púchove, 
odkiaľ im mal ísť vlak.

Napomínanie nepomohlo
Hliadka mestskej polície pristihla predpoludním 

na Moravskej ulici ženu zo Serede, ktorá sa dopus-
tila priestupku nepovoleným vykonávaním zá-
robkovej činnosti. Mestskí policajti ju najskôr vy-
riešili napomínaním. Žena sa nepoučila a napriek 
napomínaniu pokračovala v pokútnom predaji. 
Hliadka ju prichytila aj popoludní po tom, ako na 
ženu upozornili telefonicky obyvatelia Púchova. 
Predviedli ju na oddelenie mestskej polície, kde 
jej po vysvetlení uložili pokutu vo výške 30 eur. 

Zaspal na chodbe bytovky
Hliadka mestskej polície riešila oznámenie ženy 

z Púchova, podľa ktorej na štvrtom poschodí v by-
tovke na Ulici 1. mája spal bezdomovec. Hliadka 
na mieste našla muža z Púchova, ktorý sa dopustil 
priestupku proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta. Policajti priestupok vyriešili napomína-
ním, muža z miesta vykázali. 

Nadránom bubnovali na Odhánkach
Krátko pred jednou hodinou nadránom prijali 

na dispečing mestskej polície oznámenie o údaj-
ne opitej partii niekoľkých ľudí, ktorí pri Odhán-
kach konzumovali alkohol a rušili nočný pokoj 
hlasným spevom a hrou na bubny. Hliadka na 
mieste našla ženu a muža z Púchova a ďalších 
troch mužov z okresu Partizánske, ktorí rušili noč-
ný pokoj. Priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta vyriešili mestskí policajti napo-
menutím. 

Preukaz vrátili majiteľovi
Pokladníčka jedného z obchodných domov v 

Púchove priniesla na oddelenie mestskej polície 
vodičský preukaz vydaný Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v Žiline. Mala ho nájsť ráno pri 
pokladni a až do popoludnia si poň nikto nepri-
šiel. Prostredníctvom Obvodného oddelenia Poli-
cajného zboru v Púchove zistili mestskí policajti 
majiteľa vodičského preukazu, bol ním muž z 
obce Predmier v Bytčianskom okrese. Po telefo-
nickom kontaktovaní si muž asi o hodinu neskôr 
vodičský preukaz vyzdvihol na oddelení mestskej 
polície. 

Provizórne kovové oplotenie si našlo svoje miesto 
v okrasnej zeleni.                        FOTO: MsP Púchov
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Slovo stres sa v súčasnosti stotožňuje so slovom záťaž, resp. 
reakcie organizmu na záťaž. Zmyslom reakcií, ktoré sprevá-
dzajú stres, je lepši prispôsobenie sa organizmu meniacim 
sa podmienkam. Pri takomto chápaní je stres vlastne pro-
spešný. Ide o to, aby neprekročil isté hranice. Stres v takých-
to prípadoch pôsobí ako telesné cvičenie s primeranou zá-
ťažou – pomáha zvyšovať výkonnosť organizmu.

stres môže byť rôzny, napr. fyzikálny 
(nadmerná teplota, chlad), chemický 
(chemické škodliviny), ťažká choro-
ba, nadmerná námaha, atď. Sú však 
stresy, ktoré sú špecificky ľudské.  
K nim patrí strach z ochorenia, strach z 
nezamestnanosti, neistota pri kontak-
te s inými ľuďmi. Tieto stresy vznikajú 
preto, lebo človek, na rozdiel od zvie-
rat, má predstavivosť, môže predvídať 
následky svojho správania a konfron-
tovať ich so svojimi predstavami. 

Stres je zaujímavý i tým, že rôzne pod-
nety, napr. fyzikálne, chemické, ale 
i psychické vyvolávajú v organizme 
zhruba rovnaké reakcie. Pri ohrození 
alebo pri pocite ohrozenia organizmu 
začína intenzívne pracovať zložitý re-
gulačný mechanizmus, ktorý zaručuje 
jeho prežitie. Ak je stres príliš veľký ale-
bo organizmus príliš slabý, dochádza 
ku vzniku choroby, prípadne až k smrti.
 
V povedomí človeka je slovo stres 
spojené s nárokmi civilizovaného ži-
vota, duševnou námahou, náhlením, 
strachom a podobne. V tomto prípade 
ide o psychický stres. Stres môže spô-
sobiť nečakaný výbuch, kvapkanie z 
vodovodných kohútikov, ale i predsta-
va zajtrajšieho zákroku u zubára. Stres 
je to, čo v nás vyvoláva negatívne 
emócie (strach, úzkosť, napätie, zlosť a 
pod.). pri silnejšom strese človek zbled-
ne, dýchanie sa prehĺbi, svaly sú napä-

Rozdiel medzi neurotikom a psycho-
patom je hlave v tom, že neurotik si 
svoje ťažkosti uvedomuje a chce sa 
liečiť. Psychopat svoj stav hodnotí ako 
normálny a bludy považuje za realitu. 

Kto si chce zachovať duševné zdra-
vie, musí vedieť spracovať obrovské 
množstvo informácií a zmieriť sa s 
tým, že prvok neistoty ho bude spre-
vádzať celý život.
                                       mUdr. viliam Bršiak

Stres

ochromené všetky psychické funkcie 
(pamäť, pozornosť, vynaliezavosť). 
neurotici nevedia odpočívať, z toho 
pramení pocit trvalej únavy. 10 % oby-
vateľstva trpí ľahšími neurotickými ťaž-
kosti a rovnaký počet ťažšími. Častejšie 
sú postihnuté ženy. 

Psychopatov je podľa odhadov viac 
ako 4 % (psychopatia ako charakterová 
porucha z nedostatkami v citovej sfére, 
pričom inteligencia býva zachovaná). 

té, srdce bije rýchlejšie. Je to príprava 
na boj alebo útok. Civilizovaný človek 
však takto väčšinou nemôže reagovať. 
A tak nezužitkované metabolicko-
-energetické produkty sú príčinou ale-
bo spolupríčinou stresových chorôb. 

Nie každý človek vystavený psychické-
mu stresu musí ochorieť. Závisí to od 
typu osobnosti a od ďalších riziko-
vých faktorov. Isté však je, že stres sa 
významnou mierou podieľa na vzniku 
ischemickej choroby srdca, hyperten-
zie, vredovej choroby a i. chronické 
pôsobenie stresu vedie k postupnému 
narušovaniu imunitných reakcií a zní-
ženiu obranyschopnosti organizmu. 

Podobne ako preťaženie, aj nevyťa-
ženie mozgovej kapacity sa môže 
stať zdrojom stresu. Napr. u niekto-
rých osôb po odchode do dôchodku 
(najmä ak mali zamestnanie, kde často 
komunikovali s ľuďmi) dôjde k náhle-
mu úpadku vitality. Tomu sa dá predísť 
pestovaním koníčkov alebo zapoje-
ním sa do iných spoločenských aktivít.
 
Človek je vzhľadom na možnosti svoj-
ho mozgu naozaj korunou tvorstva. 
Práve vzhľadom na takéto možnosti je 
jeho nervový systém zraniteľnejší a na 
stres vnímavejší ako nervový systém 
zvierat. Trvalá úzkosť vyplývajúca z ne-
gatívnych emócií predstavuje hlavný 
zdroj neuróz. Pod vplyvom úzkosti sú 
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Deň Zeme v Púchove i so štetcom a kriedou

rušno v materskej škole na Požiarnej
Pred materskou školou na Požiarnej ulici bolo 
rušno a vidieť to bolo už z diaľky. Na plote do-
slova visel pán s karborbúskou a pokúšal sa z 
neho odstrániť posledné zvyšky farby a hrdze. 
Vedľa neho z oboch strán oplotenia pracovali 
mamy so svojimi deťmi. Na otázku, čo robia, 
nám odpovedal škôlkar Maroško Pšenák: „Na-
tierame s mamou plot. Tá farba pred tým už 
bola stará a škôlka potrebuje novú farbu. 
Mne sa páči tento náš žlto-modrý náter.“ Po-
dišli sme ďalej a opýtali sme sa jednej z ma-
mičiek, prečo sa rozhodla priložiť ruku k dielu 
aj ona. „Chodí mi sem môj malý syn a možno 
bude i dcérka, tak som chcela pomôcť i ja a 
spraviť niečo pre prostredie, v ktorom sa moje 
deti pohybujú. Zároveň sa spoznávame s ďal-
šími rodičmi a utužujeme kolektív,“ povedala 
s úsmevom na tvári a štetcom v ruke mamina 
Martina. Pod plotom sa krčil ďalší pán a tlako-
vou pištoľou striekal vodu na múrik. „Pokúšam 
sa dať dole industriálnu špinu pomocou pary. 
Mach už musím odstrániť chemicky,“ povedal 
nám pán, ktorý sa predstavil ako Peter Budiač. 
Na otázku, prečo prišiel na brigádu, odpove-
dal: „Veľmi sa mi páči nápad dať dohromady 
dobrovoľníkov a firmy, a spraviť tak niečo pre 
naše deti.“ Pri vstupe do areálu materskej školy 
sme zastihli spoluorganizátora dobrovoľníckej 
brigády viceprimátora Romana Hvizdáka. „V 
prvej fáze sme sa snažili ošmirglovať a očistiť 
plot od starej farby a hrdze. Teraz nanášame 
základnú farbu a ošetrujeme múrik. Vzadu 
na ihrisku pomáhajú aj ďalší chlapi, ktorí na-
príklad s lopatami prehadzujú nový piesok 

Pri príležitosti dňa Zeme – 22. apríla 
prebiehalo v Púchove niekoľko akti-
vít, na ktoré sme sa boli pozrieť i my, 
aby sme videli, ako si Púchovčania 
tento deň pripomínajú.

pre deti,“ upozornil nás na aktivity Hvizdák.  
“Máme tu asi 50 dobrovoľníkov najmä z ra-
dov rodičov.“ Vybrali sme sa aj na zadný dvor 
materskej školy, kde v nafukovacom hrade 
poskakovali malé deti a niektoré z neho vybe-
hovali pomôcť svojim rodičom. Po ceste k pies-
kovisku sme zastihli pani riaditeľku Katarínu 
Tomanovú. „Som veľmi rada, že sa nám poda-
rilo zorganizovať túto brigádu v spolupráci s 
Dobrovoľníkmi mesta Púchov. Rodičia zarea-
govali fantasticky, pretože si uvedomujú, že 
to robia pre svoje deti,“ zhodnotila usmiata 
Tomanová. Nakoniec sme dorazili až ku kope 
piesku, ktorú navŕšili mladí ockovia. Jeden z 
nich nám povedal dôvod, prečo prišiel pomôcť 
upraviť okolie škôlky: „Tak toto bude v bu- 
dúcnosti hrad, ktorý budú stavať deti v škôlke 
a  medzi nimi i môj syn. Dobrovoľníctvo mi nie 
je nič cudzie a robím to aj pre syna, tak to je 
ďalší dôvod prečo som sem prišiel. Myslím, že 
všetci rodičia chcú, aby sa ich deti hrali v pek-
nom a zdravom prostredí.“ 

cvČ s bohatým programom
V čase, keď rodičia s deťmi upravovali okolie 
škôlky na Požiarnej ulici číslo 1292/5, v Euro-
parku vedľa Župného domu sa rozbiehal pro-
gram Centra voľného času včielka v spolupráci 
s ďalšími záujmovými združeniami pôsobiacimi 
v meste Púchov. Úvod podujatia patril folklór-
nej skupine Štepnická skala zo Streženíc, ktorá 
zanôtila spolu s deťmi z miestnej školy niekoľ-
ko ľudových piesní oslavujúcich krásu domácej 
krajiny. My sme sa zatiaľ vybrali na ďalšie stano-
vištia rozmiestnené po areáli parku, ale i mimo 
neho. Súčasťou programu bolo i vyhodnotenie 
súťaže s názvom „Dívam sa očami, ukazujem 
prstom“, do ktorej sa zapojili všetky základné 
školy v Púchove. Úlohou žiakov bolo fotografic-
ky zdokumentovať 3 negatívne veci, 3 pozitív-
ne miesta v meste z hľadiska ekológie a vložiť 
do problému vlastné aktivity. Na jednotlivých 

paneloch vedľa živého plota predstavila každá 
škola tie najproblematickejšie, ale i najkrajšie 
miesta v Púchove očami žiakov a prezentova-
la i spôsob odstránenia niektorých „neduhov“. 
„Oslovili sme pána viceprimátora Hvizdáka a 
aj pána poslanca Bílika, aby nám pomohli rie-
šiť ekologické problémy, na ktoré sme narazili 
pri Váhu,“ povedala jedna zo žiačok, ktoré sa 
aktívne zapojili do projektu. Hneď vedľa postá-
val vedúci Eko-astro klubu Marián Rečičár, kto-
rý obsluhoval teleskop a upozorňoval všetkých, 
ktorí nazreli cez jeho objektív, na zaujímavosti 
na oblohe. Na pódiu medzitým organizátori 
vyhlásili i výsledky celoslovenskej výtvarnej 
súťaže s názvom „Včely, včielky, včeličky“. Deň 
Zeme sa v Púchove neodmysliteľne spája i s 
maľovaním na chodník kriedami. Za touto ak-
tivitou sme sa vybrali na „kýpu k odhánkam“. 
Tu už mali púchovskí skauti pripravené kriedy 
a rozdelený chodník tak, aby sa každému ušlo 
miesto na jeho výtvarné dielo. Na chodníku 
sa krčili deti, a tak sme sa ich pýtali, čo kreslia. 
„My kreslíme na tému „Ako bude vyzerať Zem 
o 100 rokov, keď sa o ňu nebudeme starať,“ 
povedal nám jeden z chlapcov. Neďaleko od 
nich čupel i otec, ktorý pomáhal svojej dcére 
s „chodníkovým vývtorom“ na tému „Vláčik se-
paráčik“. „Témy sme odstupňovali podľa veku. 
Najmladšie deti vo veku 4 - 7 rokov kreslia 
spomínaný vláčik, 8 - 10-ročné deti Zem o 100 
rokov a 10-ročné a staršie kreslia na tému 
„Ako ochrániť prírodu pred odpadom,“ pred-
stavil zadania vodca oddielu 6. zboru skautov a 
skautiek v Púchove Roman Blaško a s úsmevom 
dodal: „Na záver zasadne odborná porota, 
ktorá vyberie z každej kategórie 3 prvé mies-
ta a ocení ich vecnými cenami.“ Vonku sa za-
čalo postupne stmievať, ale z púchovských po-
dujatí venovaných Dňu Zeme sme odchádzali s 
pocitom, že sú medzi nami ľudia, ktorým záleží 
na ochrane nášho životného prostredia a vedú 
k tomu aj naše deti..                                           -pam-
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kto bude najsilnejší slovák?
Diváci sa môžu tešiť na päť dis-
ciplín, z  ktorých vzíde víťaz so 
ziskom titulu NAJSILNEJŠÍ SLO-
VÁK 2016. 
Podľa generálneho manažéra 
Slovenskej asociácie silných 
mužov Pavla Gugu si siláci 
zmerajú sily v  niekoľkých ob-
lastiach:„Na púchovskej pešej 
zóne začneme tzv. farmár-

5 disciplín preverí najsilnejších Slovákov
Už túto sobotu ukážu 
v  Púchove svoje svaly 
a  schopnosti najsilnejší 
muži na Slovensku. Pr-
výkrát sa toto podujatie 
uskutoční v našom meste 
a  pravdepodobne budú 
padať i silácke rekordy.

skou chôdzou, kde budú chla-
pi na výdrž nosiť 120 alebo 
150 kilogramov vážiace kufre. 
Nasledovať bude prevracanie 
obrovskej pneumatiky váži-
acej 600 kilogramov. V  tretej 
disciplíne budú účastníci sú-
ťažiť v  „Herkulovom úchope“. 
To je držanie dvoch áut s  roz-
pätými rukami, ktoré sa od-
brzdia na šikmej plošine.“ 

Posledné dve disciplíny majú 
skutočne preveriť silu svalna-
tých súťažiacich. „Mŕtvy ťah 
s autom je už akousi tradičnou 
disciplínou nášho podujatia, 
no nie je to nič jednoduché,“ 
povedal Guga a  opísal i  piatu 
silácku úlohu:„Na pešej zóne 
v  Púchove postavíme schody, 
po ktorých budú najsilnejší 
muži na Slovensku vykladať 
220 a 260 kíl vážiace závažia.“

medzi disciplínami exhibícia 
Púchovčana 
Súčasťou programu súťaže 
o  najsilnejšieho Slováka bude 
aj exhibícia Púchovčana Mar-
cela Šerého, známeho aj pod 
menom Apolónius. „Pracujem 
v  techcnický službách v  Pú-
chove a  chcel by som sa na 
pešej zóne pokúsiť o  rekord, 
a  tým je potiahnuť jednou 
rukou alebo dokonca jedným 
prstom 8 ton vážiace zameta-
cie vozidlo, ktoré Púchovčania 
stretávajú v uliciach,“ predsta-
vil svoj zámer Šerý. 
Silák z Púchova si trúfa i na „kú-
sok“, pri ktorom bude ležať na 
klincoch a  po hrudi mu budú 
prechádzať motorkári. „Domá-
cim obyvateľom by som chcel 
venovať i  nacúvanie auta na 
moju ruku a  budem sa snažiť 
vydržať ten tlak čo najdlhšie. 
Pripravujem sa aj na tlačenie 
dodávky mečom, ktorého hrot 
opriem o  svoju hrudnú kosť,“ 
prezradil Šerý. 

Pripomíname, že začiatok po-
dujatia je plánovaný na 14.00 
a  celá akcia vyvrcholí vyhláse-
ním víťaza a v Púchove i unikát-
nym stavaním mája. Určite sa 
je na čo tešiť, veď do siláckych 
disciplín sa podľa Gugu budú 
môcť zapojiť i deti a diváci.

-pam-
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Deň Zeme sa oslavoval 
aj v Lednici
Sviatok na oslavu Zeme nadväzuje na pohanské sláv-
nosti, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennos-
ti (21. marca) a oslavovali príchod jari. V modernom 
poňatí ide o sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na ničenie 
životného prostredia. Prvý Deň Zeme sa konal v San 
Franciscu v roku 1970 a od roku 1990 je oslavovaný 
ako Medzinárodný deň Zeme na celom svete...
Tento rok sa Deň Zeme oslavoval prácou na skrášle-
ní životného prostredia nielen v našom meste, ale aj 
v celom okrese Púchov. Základná škola s materskou 
školou J. A. Komenského v Lednici sa minulý týždeň 
už tradične zapojila do aktivít na oslavu Dňa Zeme. 
Takmer 100 žiakov školy pod vedením riaditeľky Mgr. 
Anny Malovej upratalo a vyčistilo areál školy, autobu-
sové zastávky a miestny potok. Výchovným cieľom 
akcie bolo naučiť deti vážiť si a chrániť svoje životné 
prostredie. Na záver starosta obce Kamil Karas za-
bezpečil deťom a učiteľom klobásky a špekáčiky na 
spoločnú opekačku na školskom dvore.                     -sf-

Bobor sa vrátil do Púchova
Bobor vodný - najväčší európsky hloda-
vec a známy symbol ohrozených druhov 
zvierat - sa vrátil do nášho mesta. Sved-
čia o tom poškodené stromy pri odhán-
kach pod diaľničným privádzačom.
Bobor bol u  nás v  rokoch 1856 - 1977 
považovaný za vyhynutý živočíšny druh. 
V súčasnosti sa počet bobrov na Sloven-
sku odhaduje na viac ako 700 jedincov. 
Najznámejšia lokalita výskytu je v Záhor-
skej nížine. Bobry sa vyskytujú aj v povo-
dí Váhu a tiež na severe a východe Slo-
venska.

Viete, že:
Slovo „bobor“ má indoeurópskych jazykoch pôvod-
ný význam „hnedý“.
Na našom kontinente sa ich počet za posledných 100 
rokov zvýšil z 1 200 na 700 000 jedincov.
Z Bieloruska, kde žije 80 000 bobrov, prichádzajú in-
formácie o zraneniach ľudí bobrami, v roku 2013 do-
šlo pri Minsku dokonca k smrti pokúsaného rybára.
V 1976 bolo v lužných lesoch východne od Viedne 
pokusne vysadených niekoľko párov bobrov (škan-
dinávske, východoeurópske i kanadské), ktoré našli v 
tomto území vhodné životné podmienky a ich popu-
lácia sa šírila Dunajom a Moravou do okolitých území.
Bobry žijúce na severovýchode Slovenska sa k nám 
dostali migráciou z Poľska.
Bobor je zákonom chránený, ale zákon umožňuje vy-
konať vo výnimočných prípadoch jeho odchyt a pre-
sídlenie, dokonca aj odstrel.
V minulosti ľudia lovili hlavne pre kožušinu, ale aj pre  
„kastoreum“, čo je na olej bohatý sekrét párovej žľazy, 
ktorému pripisovali pozitívny účinok na mužskú po-
tenciu.

V  Kanade si v minulosti ľudia tak cenili odev vyro-
bený z  bobrej kože, že bobrie kožušiny slúžili ako 
platidlo.
V minulosti mali americkí Indiáni vo zvyku chovať 
pri svojich táboriskách bobra ako domáce zviera. 
Keďže v  minulosti bol bobor považovaný za rybu, 
mohol sa jesť aj cez kresťanský pôst – napríklad na 
Vianoce.
Bobor je nočné zviera, stretnúť 
ho cez deň sa podarí len výni-
močne.
Bobor je prírodný vodohos-
podár - pomáha zadržiavať 
vodu v krajine, čo je v obdo-
biach sucha veľmi dôležité.  
Vlastnými staviteľmi hrádzí a hra-
dov sú samičky, samčekovia ma-
teriál prinášajú a podávajú.
Bobor je výkonný drevorubač, 
ktorý dokáže 15 centimetrov 
hrubý kmeň prehrýzť za jednu 
minútu.
Chutí mu mäkké drevo, používa 
ho ako stavebný materiál a mla-
dou kôrou sa živí.
Bobor musí často obrusovať svo-
je horné i dolné hryzáky, pretože 
mu nepretržite rastú.
Za rok spotrebuje asi 4  000 kg 
dreva s kôrou.
Veľkosť bobra môže dosiah- 
nuť jeden meter dĺžky a hmot- 
osť až 30 kilogramov.
Bobor vlastní jednu z najhustej-
ších kožušín - má až 50-tisíc 
chlpov na štvorcový centime-
ter. Pomáha mu pohodlne žiť aj 
v studenej vode.
Vďaka veľkej kapacite pľúc môže 
bobor zostať pod vodou až 20 
minút.

Bobor je monogamný živočích - rodičovský pár žije 
celý život spolu. Ak samička zahynie, samček zostáva 
do konca života sám, naopak to však často neplatí.
Samička má 2-5 mláďat, ktoré 2 roky ostávajú s ro-
dičmi a potom zakladajú nové kolónie.

-sf-
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70 darcov sa vlastnou krvou opäť roz-
hodla zachraňovať životy
spoločné darcovstvo krvi sa na Úrade trenčian-
skeho samosprávneho kraja (tsk) stáva tradí-
ciou. sedemdesiatka darcov sa vlastnou krvou 
v rámci akcie Jarná kvapka krvi opäť rozhodla 
zachraňovať životy. 
V poradí štvrtý odber životodarnej tekutiny v gescii 
TSK a Národnej transfúznej služby (NTS) Trenčín 
súbežne prebiehal na Úrade TSK aj v troch nemoc-
niciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK; v Nemoc-
nici s poliklinikou (NsP) na Myjave, NsP v Považskej 
Bystrici aj v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v 
utorok  12. apríla 2016. Jarná kvapka krvi tento rok 
celkovo prilákala takmer 70 darcov, medzi ktorými 
sa našlo aj 14 prvodarcov.  Na Úrade TSK darovali krv 
19 darcovia, do NsP Považská Bystrica prišli 13, do 
bojnickej NsP 15 darcovia, na Myjave sa o krv pode-
lilo až 20 darcov. Spoločne darovali takmer 30 litrov 
červenej tekutiny. 

Etický kódex zamestnancov Trenčianskej 
župy     
tsk spravil ďalší krok v snahe o otvorenosť a 
transparentnosť kraja. 
Etický kódex zamestnanca TSK podpísaný predse-
dom TSK Jaroslavom Baškom nadobudol účinnosť 
1. apríla 2016. „Morálka a etika je niečo, čo by malo 
byť vlastné každému. Pracujeme vo verejnej sprá-
ve, a preto si myslím, že je dôležité, aby Etický kó-
dex zadefinoval aj takto rámcovo priority v oblasti 
profesionálneho prístupu ku každému, kto príde 
na krajský úrad či už po radu, alebo vybaviť svoju 
agendu,“ uviedol predseda TSK.
Etický kódex stanovuje základné zásady a pravidlá 
správania sa zamestnanca TSK s cieľom posilňovať 
dôveru verejnosti v odborný a nestranný výkon ve-
rejnej správy, t. j. konať vždy vo verejnom záujme, 
nezúčastňovať sa žiadnej činnosti, ktorá je v rozpore 
s plnením jeho pracovných povinností, postupovať 
pri plnení úloh odborne, objektívne, nestranne a 
transparentne. Etický kódex je súčasťou Pracovného 
poriadku Úradu TSK a pre zamestnancov Úradu TSK 
je záväzným dokumentom. 

Pracovné stretnutie zlínskeho hejtmana 
a trenčianskeho župana
trenčiansky župan Jaroslav Baška a hejtman 
Zlínskeho kraja stanislav mišák sa stretli na 
pôde Úradu tsk. v trenčianskych tepliciach na-
vštívili zrekonštruované kúpalisko Zelená žaba 
a neváhali podporiť celoslovenskú zbierku deň 
narcisov. 
Nosnou témou stretnutia bolo zhodnotenie spo-
lupráce krajov, ako aj subjektov pôsobiacich v TSK 
a v Zlínskom kraji. Tá je aktívna aj vďaka Programu 
cezhraničnej spolupráce 2004 - 2006 a 2007 - 2013, 
z ktorého bolo zrealizovaných celkom 83 projektov 
a 167 mikroprojektov. TSK má snahu nadviazať na 
úspešné projekty z minulého programovacieho ob-
dobia. Napríklad na jestvujúcu cyklotrasu Bečva – 
Vlára - Váh (BEVLAVA) vedúcu z Valašských Klobouk 
po Nemšovú. 
Obaja predstavitelia krajov prejavili solidaritu a sna-
hu pomôcť tým, ktorých zdravie podlomila choro-
ba. Spoločne podporili zbierku vyhlásenú Ligou 
proti rakovine - Deň narcisov. Neváhali prerušiť pra-
covné stretnutie, aby vyšli v ústrety dobrovoľníkom 
do vestibulu Úradu TSK.

Prvé špecializované centrum pre ženy 
zažívajúce násilie
v trenčíne otvorili nové akreditované poraden-
ské centrum pre obete násilia páchaného na 
ženách a ich deťoch. týrané ženy v ňom nájdu 
bezplatné psychologické, sociálne, ekonomické 
aj právne poradenstvo. 
Od januára tohto roku špecializované poradenstvo 
v rámci novozaloženej pobočky v Trenčíne i v Trnave 
poskytuje dcérska organizácia Aliancie žien Sloven-
ska s názvom Aliancia žien – cesta späť. Deje sa tak 
vďaka podpore projektu Vytvorenie nových pora-
denských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo 
podmienené násilie a ich prevádzkovanie z progra-
mu SK09 Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý 
spravuje Úrad vlády SR. „Sme veľmi radi, že sme sa 
mohli stať jednou z partnerských organizácii toh-
to projektu. Minimálne štandardy Rady Európy 
hovoria o tom, že takýchto poradenských centier 
by malo byť na 50 tisíc žien minimálne jedno. Keď-
že žien je v Trenčianskom kraji viac ako 300 tisíc, 
takýchto podobných poradenských centier by tu 
malo vzniknúť ešte ďalších päť,“ informoval župan 
Jaroslav Baška a dodal, že TSK v súčasnosti finančne 
podporuje jednu z neziskových organizácií v kraji, 
ktorá poskytuje dočasný azyl pre týrané ženy a deti. 

Miestom, kde vďaka projektu po novom nájdu obe-
te rodového násilia pomoc, je novozriadená kance-
lária pod vedením sociálnej pracovníčky a poradky-
ne Ivany Novákovej. Ženy pri hľadaní pomoci často 
riskujú svoj život, preto je adresa kancelárie utajená. 
Poradenstvo je poskytované primárne ambulant-
nou formou prostredníctvom telefonickej linky a 
všetky informácie sú prísne dôverné. S klientkou 
bude stretnutie dohodnuté telefonicky. Kontakt 
bude zverejený na stránke mesta Trenčín. 

Duálny systém priniesol zlepšenie do-
chádzky aj študijných výsledkov
od septembra 2015 sa duálny systém vzde-
lávania stal súčasťou vyučovania na šiestich 
stredných odborných školách na území tsk. 
ovplyvnil aj chod spoločností 12 regionálnych 
zamestnávateľov, ktorí sa do systému rozhodli 
vstúpiť. 
V Trenčianskom kraji je do duálneho systému zapo-
jených 100 stredoškolákov, čo je najviac zo všetkých 
krajov. O tom, aké konkrétne výhody systém duál-
neho vzdelávania priniesol do školskej a firemnej 
reality a v čom by sa dal ešte vycibriť, sa v utorok 12. 
apríla 2016 hovorilo v Kongresovej sále Úradu TSK. 
„Sme krajom, ktorý má v aktuálnom školskom 
roku najvyšší počet žiakov zapojených do duál-
neho vzdelávania v rámci všetkých krajov. Pokiaľ 
ide o budúci školský rok, počet zamestnávateľov 
sa zvyšuje z pôvodných 12 na 44, počet učebných 
zmlúv stúpol z pôvodných sto na 316 požadova-
ných učebných miest zo strany zamestnávateľov. 
Zapojených škôl nebude 6, ale až 18,“ informoval 
prítomných v úvode trenčiansky župan J. Baška. 
Prednesené pripomienky a postrehy od riaditeľov 
škôl alebo zamestnávateľov poputujú priamo na 
ministerstvo školstva s cieľom pomôcť postrehmi 
z prvej ruky zdokonaliť novozavedený systém du-
álneho vzdelávania. Spoločné stretnutie zamestná-
vateľov so zástupcami stredných odborných škôl a 
partnerských inštitúcií zorganizoval Odbor školstva 
a kultúry Úradu TSK s Radou zamestnávateľov pre 
systém duálneho vzdelávania.

Projekt Vrchárska koruna Trenčianska 
prevedie 20 horami aj dolinami, ktoré 
stojí za to vidieť
Projekt naklonený cyklistom, turistom i rodi-
nám s deťmi podľa českého vzoru na slovensko 
doniesla trojica milovníkov hôr a profesionálnej 
cyklistiky. 
Vrchárska koruna Trenčianska odhalila krásy kraja 
prvej päťdesiatke cyklistov v nedeľu 10. apríla 2016.  
Do projektu sa môže zapojiť široká verejnosť indivi-
duálnym zdolávaním určených lokalít. „Ukončenie 
projektu je plánované na december tohto roku v 
priestoroch Úradu TSK. Vyhodnotenie bude spoje-
né so slávnostným odovzdaním cien športovcom, 
ktorí zdolajú všetkých 20 vrcholov. Ceny do pro-
jektu venuje TSK a KOCR Trenčín región,“ informo-
vala riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská. 
Slávnostného spustenia projektu a prvého výjazdu 
na rozhľadňu Malý Jelenec sa v drese Trenčianskej 
župy zúčastnil aj predseda TSK Jaroslav Baška s ďal-
šími zamestnancami župy.

TSK okrem podpory projektu Vrchárska koruna 
Trenčianska podporuje rozvoj cyklistiky a cyklotu-
ristiky v kraji aj ďalšími aktivitami. Je partnerom Slo-
venského cykloklubu a Klubu slovenských turistov, 
s ktorými spolupracuje a finančne podporuje ich 
aktivity na základe spoločne podpísaného memo-
randa. Zároveň aktívne pracuje na najväčšom žup-
nom projekte vôbec; projekte 100 km dlhej Vážskej 
cyklomagistrály. Úrad TSK a jeho zamestnanci sa tiež 
každoročne zapájajú do projektu Do práce na bicyk-
li a prispievajú tak k znižovaniu emisií a zdravšiemu 
životnému prostrediu v kraji. Projekt „Do práce na 
bicykli“ začína už teraz v máji a vedenie župy a za-
mestnanci Úradu TSK nebudú chýbať ani v tomto 
roku.

Bronz je doma za „zelený“ kalendár
Za kreatívne riešenie kalendára so zelenou pas-
telkou „Zelená župa“ si 12. apríla 2016 trenčian-
sky samosprávny kraj z rúk zástupcov klubu 
fotopublicistov slovenského syndikátu noviná-
rov a Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystri-
ci v rámci súťaže „ najkrajší kalendár slovenska 
2016“ prebral diplom za 3. miesto v kategórii 
nástenný viaclistový kalendár. 
Zaujali fotografie, na ktorých sa vždy dá kúsok vy-
maľovať priloženou zelenou pastelkou. Kalendár 
Trenčiansky samosprávny kraj – Zelená župa 2016 
vyšiel v limitovanej edícii, určenej pre viac ako 80 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, v 
ktorých sa tento rok spúšťa projekt Zelená župa 
zameraný na viacero oblastí: zníženie energetickej 
náročnosti budov, využívanie obnoviteľných zdro-
jov energie, budovanie cyklotrás a cyklochodníkov, 
elektronickú župu, environmentálne vzdelávanie, 
osvetu a minigrantový program. 

www.tsk.sk
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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
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.

sobota 30. 4., pešia zóna, 16.30 h     
deŇ osLoBodenIA mestA, stAvAnIe máJA 
Program: spevácka skupina ŠTEPNICKÁ SKALA zo Streženíc,  dievčatá DVUZE z 
Púchova, FS VÁH, ĽH VÁH a VY...  
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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. Rosinová
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:  

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

VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE
Mesto Púchov, na základe Rozhodnutia o nariadení 
opatrení zabezpečiť vykonanie celoplošnej regulácie 
živočíšnych škodcov (deratizácie) na území mesta Pú-
chov v termíne od 15. 4. 2016 do 15. 5. 2016, vydaného 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so síd-
lom v Považskej Bystrici, nariaďuje vykonať potrebné 
opatrenia:

1. Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám podľa § 52 ods.1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. 
– v objektoch určených na podnikanie – v ich alebo 
nimi užívaných alebo spravovaných objektoch.
Deratizácia môže byť vykonávaná prostredníctvom 
osôb, ktoré vykonávajú regulácie živočíšnych škodcov 
ako profesionálnu činnosť.
2. Fyzickým osobám – občanom podľa § 51 ods.1 
písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.  v pivničných priesto-
roch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a 
bytových  domoch. Občania môžu deratizáciu vykonať 
aj svojpomocne, biocídnymi prípravkami na to určený-
mi, dostupnými v obchodnej sieti.

Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie 
uloženého opatrenia pokladničným dokladom 
o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel po-
užitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 
mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia naria-
deného opatrenia. V prípade zabezpečenia povinnosti 
prostredníctvom subjektu oprávneného na profesio-
nálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti 
fyzická osoba preukáže potvrdením o profesionálnom 
vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si 
uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre 
účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného 
opatrenia po dobu 3 mesiacov.

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je 
potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou oso-
bou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného 
orgánu veterinárnej správy. 
mesto zároveň upozorňuje občanov, že v dňoch 25. 
4. 2016 až 13. 5. 2016 bude prostredníctvom od-
bornej firmy realizovať deratizáciu plôch verejnej 
zelene a stojísk smetných nádob.
                                                                                                                               
mgr. martina knížatová
odborný referent ŽP, msÚ Púchov   

oZnAmY
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.

Štatistický úrad sr zisťuje príjmy a životné 
podmienky domácností aj v Púchove
Zisťovanie sa uskutočňuje od 13. apríla do 16. 
mája 2016. V tomto období vybrané domácnos-
ti v meste Púchov navštívi pracovník poverený 
fuknkciou opytovateľa, ktorý je povinný preuká-
zať sa v domácnostiach osobitným poverením. 
Všetky informácie, ktoré Štatistickému úradu SR 
domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú 
sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na 
webovej stránke www.susr.sk alebo telefonicky: 
032/ 7460 292 (Ing. Zuzana Kolárovcová).  

Podnik technických služieb mesta, s. r. o. po- 
núka na odpredaj vysprávkový stroj na asfalt 
tUrBo - 3000 v cene 22 880 eur bez dPh. 
v prípade záujmu kontaktujte Ing. svobodu 
na tel. č.: 0903 500 630, e-mail: ptsmpu@slo-
vanet.sk 
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Oblastné futbalové súťaže dospelých

6. liga muži

Lysá zvíťazila doma, Dolné Kočkovce opäť u súpera

7. liga muži

8. liga muži

Ilava – Dolné Kočkovce 1:3 (1:1)
Dolnokočkovanom, zdá sa, víťazstvá vonku zachu-

tili. Tentokrát naplno bodovali na trávniku Ilavy, ktorá 
sa po sérii prehier prepadá ku dnu tabuľky. Domáci 
sa síce ujali vedenia v 20. minúte gólom Šeda – 1:0, 
no potom už dominovali efektívne hrajúci hostia. O 
sedem minút vsietil vyrovnávajúci gól Miloš Pšenák 
– 1:1. V druhom polčase sa domáci snažili strhnúť 
víťazstvo na svoju stranu, no boli to hostia, ktorí v sa-
mom závere zásluhou streleckého koncertu Pšenáka 
získali tri body. Pšenák skóroval ešte dvakrát v rozpätí 
minúty a zabezpečil Dolným Kočkovciam plný bodo-
vý zisk – 1:3. 

1. Plevník 19 14 4 1 53:21 46
2. Bolešov 19 13 3 3 48:16 42
3. H. Poruba 19 12 2 5 57:30 38
4. Tuchyňa 19 12 1 6 41:29 37
5. Košeca 19 9 3 7 57:28 30
6. Papradno 19 9 3 7 33:24 30
7. D. Kočkovce 19 9 2 8 41:36 29
8. Udiča 19 8 3 8 29:51 27
9. K. Podhradie 19 6 6 7 33:30 24
10. Lysá 19 8 0 11 27:35 21
11. Ilava 19 5 1 13 35:45 16
12. Malé Lednice 19 5 0 14 19:59 15
13. Jasenica 19 3 4 12 22:57 13
14. Dulov 19 3 2 14 20:54 11

Lysá – Jasenica 1:0 (0:0)
Úroveň futbalu v prvom polčase zodpovedala po-

staveniu mužstiev v tabuľke. Dlhé nakopávané lopty 
príliš futbalovej krásy nepriniesli. Jediné oživenie pri-
niesla ďalekonosná strela Macka po pol hodine, lete-
la však nad bránku. V druhom polčase boli aktívnejší 
hostia a Pecník s Jánošíkom mohli poslať Jasenicu do 
vedenia, brankár Fojtek mal však šťastie. V 62. minú-
te sa zrodila najkrajšia akcia zápasu. Na jej konci bol 
domáci M. Panáček, ktorý rozhodol o cenných troch 
bodoch Lysej – 1:0. V nervóznom závere už domáci 
víťazstvo udržali.  

Udiča – Košeca 3:5 (1:2)
Udičania bez štyroch hráčov základnej zostavy 

dlho vzdorovali výborne hrajúcej Košeci. Hostia išli 
do vedenia v 17. minúte po góle T. Kaššu z priameho 
kopu – 0:1. Hneď po rozohraní však domáci vyrovnali 
hlavičkou Drienika – 1:1. V záverečnej minúte prvé-
ho polčasu vyrazil domáci brankár priamy kop pred 
Mihalika, ktorý poslal hostí opäť do vedenia – 1:2. 
Udičania hneď v úvode druhého polčasu vyrovnali 
M. Drblíkom, no v 53. minúte po Mihalikovom góle 
viedli opäť hostia – 2:3. V 65. minúte zvýšil Fulec na 
2:4, Kvasník štvrť hodinu pred koncom znížil na 3:4, 
no štyri minúty pred koncom svojim tretím gólom 
Mihalik pečatil na konečných 3:5. 

Plevník – Dulov 5:1 (3:1)
V stretnutí prvého s posledným mali domáci počas 

celého stretnutia výraznú prevahu, strelecky ju doká-
zali vyjadriť päťkrát. Vedenia sa ujali v 19. minúte po 
góle Stanislava Buday a o šesť minút neskôr zvyšoval 

na 2:0 Michal Dodek. 
V 31. minúte zvýšil 
Jozef Kušnier už na 
3:0 a domáci diváci 
čakali gólostroj. Hos-
tia však Plevníčanov 
pribrzdili už o se-
dem minút neskôr, 
kedy Radoslav Baláž 
premenil pokutový 
kop – 3:1. V druhom 
polčase si domáci 
v pohode stráži-
li výsledok a neraz 
ohrozoval hosťujúcu 
bránku. Prekonať 
brankára Dulova sa 
im však podarilo až v 
záverečnej štvrťhodi-
ne. V 75. minúte zvý-
šil Peter Ďurkech na 
4:1 a o tri minúty ne-
skôr spečatil zaslúže-
né víťazstvo Plevníka 
gólom z pokutového 
kopu Jozef Kušnier 
– 5:1. 

K. Podhradie – M. 
Lednice 3:1 (2:1)

V dôležitom stret-
nutí mužstiev zo 
spodnej časti tabuľky 
začali lepšie hostia, 
ktorí šli do vedenia 
už v 17. minúte po 
góle Andreja Lednic-
kého – 0:1. Domáci 
zvýšili obrátky a ešte 

19. kolo: Dolná Mariková – Podmanín 0:4, Šebeš-
ťanová – Považská Bystrica 0:3, Kvašov – Pružina 
2:5 (Juraj Lukajka 2), Pruské – Kolačín 2:0, Praznov 
– Dohňany 1:5 (Brun 2, Kuchárik, Jancík, Zigo), Svere-
pec – Podvažie 5:0, Visolaje mali voľno
1. Podmanín 17 15 0 2 54:14 45
2. P. Bystrica 17 12 3 2 42:17 39
3. Visolaje 17 10 4 3 44:23 34
4. Dohňany 18 10 2 6 41:24 32
5. Pružina 18 8 2 8 38:34 26
6. D. Mariková 17 7 3 7 28:34 24
7. Sverepec 18 6 4 8 35:35 22
8. Kvašov 17 5 5 7 32:40 20
9. Podvažie 18 6 2 10 26:36 20
10. Kolačín 18 6 2 10 35:46 20
11. Pruské 18 5 4 9 26:37 19
12. Šebešťanová 17 6 2 9 28:37 17
13. Praznov 18 1 1 16 24:76 4

15. kolo: Bolešov B – Prejta 4:0, Orlové – D. Brezni-
ca 2:3 (Patrik Ilavský 2, Peter Gabriš), Červený Kameň 
– Bodiná 1:0, Kameničany – Mikušovce 4:3, Vrchteplá 
– Fan Club Púchov 3:0, Tŕstie – Lazy pod Makytou 1:7 
(Filip Kmošena 4, Miroslav Maslák 2, Michal Dlobík)
1. Lazy 15 10 3 2 58:20 33
2. D. Breznica 15 9 2 4 33:22 29
3. Bodiná 15 8 3 4 29:21 27
4. Mikušovce 15 8 0 7 29:30 24
5. FC Púchov 15 7 2 6 26:24 23
6. Kameničany 15 7 1 7 39:37 22
7. Vrchteplá 15 6 2 7 27:25 20
8. Bolešov B 15 6 2 7 24:34 20
9. Č. Kameň 15 5 3 7 30:29 18
10. Tŕstie 15 4 5 6 23:34 17
11. Prejta 15 4 3 8 21:44 15
12. Orlové 15 1 2 12 16:41 -1

do prestávky otočili výsledok. V 30. minúte vsietil vy-
rovnávajúci gól Miroslav Puček z pokutového kopu 
– 1:1 a o ďalšie štyri minúty poslal domácich do ve-
denia Turza – 2:1. Turza strelil už po troch minútach 
druhého polčasu tretí gól a domáci si zaknihovali 
cenné víťazstvo – 3:1.  

Tuchyňa – Papradno 1:2 (0:1)
Tuchynčania si iba v prípade víťazstva mohli udržať 

kontakt s čelom tabuľky a v stretnutí boli favoritom. 
Hostia z Papradna však nedali nič na papierové pred-
poklady a už po desiatich minútach sa ujali vedenia 
gólom Františka Kozáčika – 0:1. Domáci nevedeli náj-
sť recept na prekonanie obetavo hrajúcich Paprad-
ňancov. Naopak, hneď v úvode druhého polčasu 
zvýšil Jozef Tóth na 0:2. Tuchyňa potom márne tlačila, 
skórovať sa jej podarilo až päť minút pred koncom 
Romanovi Koťanovi – 1:2. Na vyrovnanie však už do-
mácim nezostal čas.

Bolešov – Horná Poruba 1:0
V šlágri kola sa stretli druhí Bolešovčania s treťou 

Hornou Porubou. Hral sa kvalitný futbal, ktorému 
však napriek niekoľkým príležitostiam dlho chýbalo 
gólové zakončenie. V druhom polčase domáci útoči-
li, hostia pri pozornom bránení podnikali rýchle pro-
tiútoky. Väčšia aktivita Bolešova priniesla trojbodový 
gól v 66. minúte, kedy o výsledku rozhodol Michal 
Kvasnica – 1:0. Bolešov sa tak stále drží na kontakt s 
vedúcim Plevníkom.   

Futbalisti Lysej pod Makytou (v bielom) si na domácom trávniku zaknihovali cenné víťaz-
stvo nad predposlednou Jasenicou. Poriadne sa naň však natrápili...  
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4. liga muži

5. liga muži

6. liga dorast

4. liga starší žiaci

Výsledkový servis futbalových súťaží

5. liga starší žiaci

Streženičania (v bielom) dokázali v dohrávke doma poraziť rozdielom triedy Zemianske Kostoľany a vyhrali aj v 
Malej Hradnej. V tabuľke sa posunuli už na siedme miesto.          Ilustračné foto: Milan Podmaník

Streženice – Zem. Kostoľany 3:0 (0:0)
V dôležitej dohrávke 16. kola sa domáci v prvom 

polčase strelecky nepresadili. Naopak, skórovať moh-
li hostia, no Ďurkovič mieril do brvna. Druhý polčas 
začali Streženičania výborne a už po dvoch minútach 
otvoril skóre Sagan – 1:0. O štyri minúty neskôr sa z 
priameho kopu parádne trafil P. Štrbák a bolo 2:0.
Hostia príliš nehrýzli. Ak, tak len zo štandardiek, s 

Beluša – Boleráz 1:1 (0:1)
Belušania mužstvo z chvosta tabuľky podcenili a 

takmer prišli o všetky body. Aj domáca remíza je však 
nepríjemným prekvapením kola. I keď Beluša mala 
prevahu a niekoľko výborných šancí, z gólu sa tešili 
už v prvom polčase hostia, kedy otvoril skóre Michal 
Németh – 0:1. Tlak a šance domácich vyrovnanie ne-
prinášali, vykúpenie priniesol až vyrovnávajúci gól 
Maroša Hrnčíka desať minút pred koncom – 1:1.

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

23. kolo: Kanianka – ŠK Blava 1:3, Vrbové – Tr. Tep-
lice 7:4, Nová Dubnica – Partizánske 3:0, Prečín – Bá-
novce 1:2, Šimonovany – Domaniža 5:0, Častkovce 
– Malženice 1:0, Holíč – Tr. Stankovce 2:2
1. Beluša 22 16 4 2 52:23 52
2. Malženice 21 12 4 5 45:27 40
3. Častkovce 23 12 4 7 40:28 37
4. Šimonovany 23 11 4 8 35:24 37
5. Domaniža 23 10 6 7 39:41 36
6. Bánovce 22 10 5 7 40:26 35
7. Vrbové 22 9 8 5 40:36 35
8. Tr. Teplice 23 10 3 10 45:39 33
9. Nová Dubnica 23 10 2 11 32:40 32
10. ŠK BLAVA 22 9 4 9 42:36 31
11. Holíč 22 7 6 9 30:34 27
12. T. Stankovce 23 7 5 11 32:45 26
13. Prečín 22 7 3 12 35:51 24
14. Partizánske 23 5 8 10 35:49 23
15. Boleráz 23 5 6 12 29:27 21
16. Kanianka 23 2 4 17 22:67 10

Beluša stratila doma, náskok ma pohodlný
ktorými si poradil gólman Hrišo. Zaslúžené víťazstvo 
pečatil v poslednej minúte P. Štrbák – 3:0. 

Malá Hradná – Streženice 1:3 (1:2)
Streženičania ťahajú víťaznú sériu a po domácej 

dohrávke ju natiahli aj na trávniku rovnako zostu-
pom ohrozenej Malej Hradnej. Sebavedomí hostia šli 
do vedenia už v 18. minúte po góle Michala Šestáka 
– 0:1 a hneď o minútu neskôr zvýšil Patrik Štrbák na 
0:2. Domáci sa spamätali až päť minút pred koncom 
prvého polčasu, kedy Varhaník znížil – 1:2. V druhom 
polčase hostia umne bránili a štvrť hodinu pred kon-
com poistil cenné víťazstvo svojim druhým gólom 
Patrik Štrbák – 1:3. 

Streženica: Hrišo – Struhárňanský, Ľ. Medňanský, 
Bernhauser, Filiač, P. Štrbák, Lamžo, Michal Šesták, 
Miloš Šesták, Loduha (Horemuž), Trník (Vavrík)

Trenčianska Turná – Horovce 3:1 (1:0)
Skóre otvoril už v štvrtej minúte domáci Michal 

Kováč, ktorý pridal po obrátke v 65. minúte aj dru-
hý domáci gól – 2:0. Horovčania odpovedali až päť 
minút pred koncom kontaktným gólom Kebisa – 2:1, 
no na vyrovnanie im čas a sily nezostali. Naopak, do-
máci Hrušovský v poslednej minúte poistil domáce 
víťazstvo – 3:1. 

Zostava Horoviec: Ciesar – Škrapko, Štefanec, Ďu-
rovec, Balocký, Kormendy, Kebis, Borovský (Brix), Lo-
duha, Siekel, Kučo (Chupáč).

23. kolo: Stará Turá – Cígeľ 4:0, Podolie – Chochol-
ná 1:0, V. Uherce – Myjava B 0:4, Brvnište – Malá Čausa 
2:0, Uhrovec – Z. Kostoľany 2:5, Bošany – Ladce 1:1  
1. Myjava B 22 16 3 3 51:16 51
2. Cígeľ 22 14 3 5 41:23 45
3. V. Uherce 23 12 4 7 39:30 40
4. Brvnište 23 9 5 9 38:36 32
5. Malá Čausa 22 9 4 9 39:37 31
6. Stará Turá 23 9 4 10 28:39 31
7. Streženice 23 9 3 11 39:46 30
8. Tr. Turná 23 7 8 8 37:37 29
9. Bošany 23 7 8 8 27:36 29
10. Chocholná 22 8 4 10 42:35 28
11. Horovce 23 7 7 9 40:34 28
12. Ladce 23 7 7 9 27:23 28
13. Uhrovec 23 8 4 11 33:47 28
14. Z. Kostoľany 23 7 6 10 32:46 27
15. Podolie 23 6 6 11 23:33 24
16. Malá Hradná 23 5 8 10 24:42 23

19. kolo: Sverepec – Jasenica 1:0 (0:0), Pruské – Lysá 
2:2 (1:1), D. Panáček, Chodúr, Praznov /Podmanín 
– Dohňany 2:6 (0:3), Čvirik 2, Lukajka 2, Matej Vrábel, 
Hanes, H. Poruba – Prejta 7:0 (4:0), Tuchyňa – Udiča 
2:2 (2:2), Bolešov - D. Kočkovce 1:3 (0:0),  Pilát, Suder, 
Fedor, Plevník mal voľno.
1. H. Poruba 17 14 2 1 67:15 44
2. Udiča 17 12 4 1 60:20 40
3. Plevník 17 13 1 3 56:18 40
4. Pruské 18 11 2 5 52:24 35
5. Tuchyňa 17 9 1 7 23:20 28
6. D. Kočkovce 17 8 2 7 44:29 26
7. Lysá 18 6 4 8 42:61 22
8. Sverepec 18 7 0 11 30:42 21
9. Dohňany 18 6 1 11 33:36 19
10. Prejta 18 6 1 11 25:42 19
11. Jasenica 18 4 3 11 14:45 15
12. Praznov 18 3 4 11 32:69 13
13. Bolešov 17 2 1 14 17:74 7

Kolačín odstúpil zo súťaže a jeho výsledky boli anu-
lované

19. kolo: Sverepec – Jasenica 1:9 (1:5), Udiča – Ko-
šeca 3:1 (0:1), Plevník – Pružina 7:3 (3:2), Dohňany 
– Ladce 4:0 (0:0), Matej Vrábel 2, Piták, Ivaniš, D. Ma-
riková – Papradno 2:1 (1:0), Prečín – Domaniža 0:11 
(0:3), Lysá mala voľno.
1. Udiča 17 16 1 0 91:12 49
2. Košeca 17 12 4 1 88:21 40
3. Plevník 17 12 1 4 104:26 37
4. Ladce 18 12 0 6 62:35 36
5. Dohňany 18 9 4 5 52:28 31
6. Pružina 18 8 4 6 51:50 28
7. Domaniža 18 8 1 9 60:66 25
8. D. Mariková 18 7 3 8 39:39 24
9. Papradno 18 7 2 9 41:46 23
10. Prečín 18 4 1 13 32:55 13
11. Jasenica 17 4 1 12 33:79 13
12. Lysá 17 3 2 12 19:63 11
13. Sverepec 17 0 0 17 4:156 0

14. kolo: Lazy – Zubák 7:2 (3:1), Taraba 3, Martinko 
2, D. Štefánik, Staník – Marušík, Zbranek,  Horovce - 
H. Poruba odložené na 27. 4., Mikušovce -  Hradčan 
Lednica 2:0 (1:0), Borčice /Bolešov mali voľno. 
1. H. Poruba 11 8 3 0 58:12 27
2. Mikušovce 12 7 1 4 37:16 22
3. Horovce 11 6 2 3 37:16 20
4. Lazy 12 6 2 4 47:28 20
5. Zubák 12 4 2 6 26:40 14
6. Hr. Lednica 12 3 4 5 30:17 13
7. Borčice 12 0 0 12 8:114 0

Prípravky
O 1. – 15. miesto
Skupina D
3. kolo: usporiadateľ FC Púchov: FC Púchov – Zu-

bák 1:4 (0:2), Cabúková – L. Dubový 3, Martiš (11 
m), FC Púchov – Kvašov /Horovce 2:2 (1:0), Ježovitz 
2 – Bartošek 2, Zubák – Kvašov /Horovce 2:2 (0:2), L. 
Dubový, Kanderka – Šatka, Greguška 

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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V Bratislave ako tradične v Slovenskej federácii karate 
a bojových umení (SFKBU) sa na rozdiel od čisto špor-
tových organizácií súťažilo v troch základných kate-
góriách – kata, kobudo a kumite. Kata predstavujú 
zostavy vytvorené v minulosti veľkými majstrami ako 
spôsob tréningu a sú v nich zakomponované jednak 
základné techniky a ich kombinácie, ktoré majú zvý-
šiť schopnosti karatistu bojovať a jednak postupy a 
spôsoby riešenia reálnych bojových situácií. Nakoľko, 
na rozdiel od partner tréningu, údery nie sú vedené 
proti reálnemu súperovi, techniky sa môžu vykoná-
vať s maximálnou energiou a tvrdosťou. Starí majstri 
do nich zakomponovali aj nebezpečné techniky, kto-
ré sú pri športovom zápase kumite zakázané.

V súčasnosti sa v SFKBU zavádzajú nové pravidlá 
a ujednocuje sa spôsob cvičenia kata, pretože pre 
športové karate sú typické skôr efektné, veľké techni-
ky, ktoré divák zreteľne vidí. V tradičnom okinavskom 
karate je všetko zamerané vyslovene na funkčnosť a 
takto cvičené kata sú plne funkčné v reálnom boji, ale 
nie sú také efektné na pohľad. Žiaľ, hlavne na medzi-
národných turnajoch rozhodcovia uprednostňujú 
„športový pohľad“.

Kobudo je podobné cvičenie, len sa cvičí so zbraňa-
mi. V škole Go ju ryu je systém tréningu so zbraňami 
rovnaký ako v populárnom systéme Ruey ryu. Všetky 
zostavy sú rovnaké a cvičí sa s palicou (KON), veslom 
(EKKU), kosákmi (KAMA), SAI (zvláštna zbraň – niečo 
medzi dýkou, trojzubcom a ražňom), TIMBE (štít a 
bodec). Súťaž je rozdelená na kategórie: dlhá zbraň 
(KON a EKKU) a krátke zbrane (SAI, KAMA, TIMBE, 
TONFA, NUNCHAKU).

Kumite (športový zápas) je podobné ako pri športo-
vom karate, len sa kladie väčší dôraz na funkčnosť 
techník, postoje, postihuje sa dôraznejšie sebao-
hrozujúci spôsob boja a predpokladá sa aj určitá 
odolnosť a schopnosť zniesť ľahký tzv. „skin kon-
takt“. Tvrdší kontakt na hlavu, údery pod pás a na 
končatiny, hody a držanie súpera sú zakázané.

V Bratislave Púchovčania štartovali vo všetkých zo 
spomínaných súťaží. Tentoraz boli najúspešnejší v 
súťažiach kobudo. Michal Kunst, ktorý dlhodobo 
dosahuje najlepšie výsledky z pretekárov z Pú-
chova, vyhral súťaž v kobudo dorastencov s dlhou 
zbraňou, keď cvičil s palicou kata KUBO NO KUN. V 
kobudo s krátkou zbraňou, ktorá bola spojená pre 
mužova a dorastencov, skončil tretí. Prvé miesto 
patrilo skvelému Marcelovi Talackovi zo Stupavy so 
zostavou EKKU. Pekné druhé miesto v cvičení ko-
budo s dlhou zbraňou žiakov získal Tomáš Čvirik z 
Púchova. 

V súťaži kata skončili najväčší púchovskí favoriti na 
smoliarskych štvrtých miestach. Hoci v prípade To-
máša Čvirika, ktorý začal štartovať ako najmladší vo 
vyššej vekovej kategórii, sa to dá pripísať väčšej sile 
a tvrdosti súperov, kata ktorú cvičil Michal Kunst v 
prevedení tradičného bojového karate, nenašla u 
športovo naladených rozhodcov primeranú odo-
zvu. Aspoň symbolicky zabodoval v kategórii mlad-
ších žiakov pekným druhým miestom Filip Máček. 
Hoci nikto z Púchovčanov necvičil zle, mnohí začí-
nali vo vyšších vekových kategóriách a pre niekoľ-
kých to bol prvý turnaj v živote a to sa na ich výko-
noch určite podpísalo.

Karate: Slovakia Open 2016

V kumite zachraňovali česť Púchova žiaci a žiačky. 
Filipovi Máčkovi, ktorému súčasne bežala súťaž na 
dvoch zápasiskách (kata a kumite ), ušlo medailové 
umiestnenie v kumite zrejme kvôli nedostatočnej 
koncentrácii. 
Dievčatá bojovali srdnato a Ninke Jandušíkovej ušlo 
prvé miesto v kumite 12-ročných žiačok nad 150 cm 
skutočne tesne. Viktorke Rosinovej podobne ušlo 
tretie miesto v tej istej vekovej kategórii kumite žia-
čok do 150 cm.

V polovici mája na všetkých čakajú majstrovstvá Slo-
venska, kde sa už bude súťažiť naplno podľa nových 
pravidiel a tak sme zvedaví, ako dopadnú hlavne no-
váčikovia z radov CVČ ZŠ Gorazdova Púchov.

František komora, tréner

Tohtoročný turnaj v tradičnom karate a kobudo sa uskutočnil v bratislav-
skej hale Elán za značne slabšej účasti pretekárov z Púchova, ako tomu 
bolo po iné roky zvykom. V podstate celé „A“ družstvo mužov a žien v ku-
mite chýbalo v dôsledku zranení, materskej dovolenky alebo ukončenia 
kariéry. Do Bratislavy teda z Púchova 15. 4. 2016 cestovali hlavne doras-
tenci a žiaci.

Púchovskí futbalisti cestovali v 25. kole III. ligy západ 
do Veľkého Medera. Súboj domáceho druhého celku 
tabuľky so štvrtým Púchovom sľuboval atraktívny 
futbal. Obe mužstvá nezaostali za očakávaniami a 
predviedli kvalitné predstavenie. Domáci boli vo vy-
rovnanom zápase o niečo šťastnejší a po výhre 1:0 
zaknihovali tri body.
Lepšie začali hostia. Už v úvode mohol skórovať Ma-
rek Zuziak, z hranice šestnástky ale namieril tesne 
vedľa brány. Púchovčania boli naďalej mierne aktív-
nejší a robili problémy domácej defenzíve. V 20. min-
úte vyslal Brezničan dlhú loptu dopredu na Bartoša, 
ktorého pokus o lob zmaril Székely. Prvé dejstvo ne-
ponúklo žiadnu vyloženú príležitosť Veľkého Medera, 
naopak, hostia ešte zahodili niekoľko náznakov šancí.  
Púchovčania pokračovali v trende zahadzovania šan-
cí aj v druhom dejstve. Zblízka dvakrát zakončil Ma-
rek Gajdošík, brankár Székely však hral veľký zápas 
a obe strely zlikvidoval. Hostia to skúšali aj z väčšej 
vzdialenosti, pokus Mareka Svoradu spoza pokutové-

ho územia však Székely opäť kryl. Veľký Meder sa do 
výraznejšej ofenzívnejšej akcie dostal až po hodine 
hry, a hneď z toho bol gól. Po rýchlom protiútoku 
cez pravú stranu nasledoval prudký prízemný cen-
ter, ktorý si na zadnej žrdi našiel Bognár a zblízka už 
nemal problém skórovať – 1:0. Tréner Jaroslav Vág-
ner sa potom snažil oživiť hru hostí aj striedaniami, 
na ihrisko v 79. minúte prišli ofenzívne ladení Pilát s 
Rypákom. Púchovčania naďalej tlačili, ale v koncov-
ke im akoby nebolo súdené. Najväčšiu príležitosť 
priniesla záverečná 90. minúta stretnutia. Gajdošík 
vystrelil zo šestnástky, loptu trafil naozaj výborne, tá 
sa však odrazila od brvna. Domácich zachránili od 
vyrovnania milimetre, Púchovu ostali napriek veľmi 
dobrému výkonu len oči pre plač. 

25. kolo III. ligy západ: 
mŠk – thermál veľký meder – mŠk Púchov 1:0 (0:0)
Gól: 60. Bognár
Bez kariet

rozhodovali: Kozolka – Bojda, Štrba
návšteva: 250 divákov
veľký meder: Székely – Bališ, Hanzel, Bolega, Baksics, 
Szöcs, Bíró, Gagič (65. Pisár), Mészáros, Tóth (57. Krá-
lik), Bognár (87. Kákics)
Púchov: Letko – Paliesek, Riška, Brezničan, Vanák – 
Kopiš – Zuziak, Svorada (79. Pilát), Gamboš, Bartoš 
(79. Rypák) – Gajdošík

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm: 
mŠk Púchov – otJ Palárikovo, v sobotu 30. 4. o 16:30 
výsledky zvyšných stretnutí 25. kola: 
Nové Zámky – Neded 3:0
Dubnica nad Váhom – Šamorín 0:1
Dunajská Streda „B“ – Trnava „C“ 0:0
Veľké Ludince – Komárno 3:3
Galanta – Lednické Rovne 2:0
Palárikovo – Nemšová 1:3
Topoľčany – Vráble 1:0

t. schügerl

Futbal: Tesná prehra Púchova v šlágri kola
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Futbal mládež:  Ďalší dôležitý 
bodový zásah „pätnástky„ 

21. kolo I. ligy starších žiakov (U15): 
mŠk Púchov – Fk slovan Levice 2:1 
(1:0)
Góly mŠk Púchov: 4. Králik, 59. Haviar
Zostava mŠk Púchov: Bračík – Belás, 
Pavlovič, Fano, A. Gabriš (50. Sakala), 
Mičúch, Ocelík (69. Žofčík), Haviar, Vá-
peník (66. Vajdík), Živčic (47. Gabčo), 
Králik (63. Kováčik)

Starší žiaci do 15 rokov urobili proti Le-
viciam veľký krok k záchrane vo svojej 
súťaži. Púchovčania rýchlo viedli po 
góle Králika, hostia vyrovnali v dru-
hom polčase. Záver ale patril domá-
cim a Haviar strhol všetky tri body na 
stranu púchovskej „pätnástky.“ Mladí 
Púchovčania poskočili v tabuľke na 11. 
priečku, na konte majú 14 bodov pri 
skóre 18:48. Náskok na posledný Se-
nec narástol na päť bodov. 

21. kolo I. ligy starších žiakov (U14): 
mŠk Púchov – Fk slovan Levice 1:1 
(0:0)
Gól: 56. Jandušík
Zostava: Macko (36. Čiernik) – Hanes, 
Bátora, Hrenák (36. Jurík), Guzma, Jan-
dušík, Galko, M. Drahuta, Reksa, Šlesar, 
Mikoláš (50. Klúčik)

Dobrý zápas odohrali doma aj star-
ší žiaci do 14 rokov. Tí proti Leviciam 
viedli po góle Jandušíka, hostia však 
v priebehu troch minút odpovedali 
a výsledok 1:1 už zostal v platnosti. 
Púchov ostal v tabuľke na dvanástej 
priečke, kde zatiaľ získal 11 bodov pri 
skóre 15:82. 

21. kolo I. ligy mladších žiakov 
(U13): 
Fkm karlova ves – mŠk Púchov 12:1 
(3:0)
Gól: Kurej
Zostava: Pacek, S. Drahuta – Ondrišík, 
Cíbik, Lupták, Bajza, Porubčan, Chle-
ban, P. Brezina, Bednárik. Hošták, Pe-
čeňa, D. Gabriš, Kres, Moravčík, Zlocha, 
Kurej, Mušák

Púchovčania po prvom dejstve pre-
hrávali ešte len 3:0, po prestávke navy-

še Kurej okamžite znižoval na 3:1. Do-
máci tím z bratislavskej mestskej časti 
však potom zapol na vyššie obrátky a 
výsledkom bolo dvanásť gólov v pú-
chovskej sieti. Mladší žiaci do 13 rokov 
sú v tabuľke na 14. priečke, nazbierali 3 
body pri skóre 61:394. 

21. kolo I. ligy mladších žiakov 
(U12): 
Fkm karlova ves – mŠk Púchov 5:6 
(3:3)
Góly: D. Krajčík 2, Baláž 2, E. Drahuta, 
Porubčan
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, 
Zlocha, Čmelo, Kadák, Baláž, Mušák, D. 
Krajčík, Porubčan, Obšivan, Mich. My-
nář, Chleban, Híreš, E. Drahuta, Hošták, 
Tuček, D. Gabriš, Klúčik

Krásny zápas odohrali v „Karlovke“ 
púchovskí mladší žiaci do 12 rokov. 
Domáci viedli postupne 2:0 aj 3:2, tri 
body však napokon putovali na Po-
važie. Víťazným gólom z 50. minúty 
rozhodol o konečnom výsledku dvoj-
násobný úspešný strelec Václav Baláž. 
Púchovčania zaznamenali po výbor-
nom výkone dôležité tri body. V tabu-
ľke sú priebežne dvanásti so ziskom 16 
bodov a skóre 139:220. 

Zápasy 23. kola II. ligy dorastu mŠk 
Púchov – Fkm nové Zámky boli od-
ložené na neurčito. 

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm: 
24. kolo II. ligy dorastu: 
spartak myjava – mŠk Púchov, v so-
botu 30. apríla od 10:00 (U19) a 12:30 
(U17)
22. kolo I. ligy starších žiakov: 
Fkm karlova ves – mŠk Púchov,  
v stredu 27. apríla od 14:00 (U15) a od 
16:00 (U14)

22. kolo I. ligy mladších žiakov: 
mŠk Púchov – Fc spartak trnava, 
v nedeľu 1. mája od 10:00 (U13) a od 
12:00 (U12) na pomocnom ihrisku v 
Púchove

-tsch-

Púchovskí starší žiaci do 15 rokov urobili počas víkendu 
ďalší krok k záchrane vo svojej súťaži. v domácom pro-
stredí zdolali Levice 2:1 a náskok na posledný senec zvý-
šili na päť bodov. Bod získala proti Leviciam aj „štrnást-
ka.“ mladší žiaci odohrali v karlovej vsi rozdielne zápasy. 
výber do 13 rokov vysoko podľahol, „dvanástka“ vyhrala 
tesne 6:5. Zápasy dorastu proti novým Zámkom boli od-
ložené. 

Púchovské bedmintonové 
nádeje to na majstrovstvách 
Slovenska dotiahli do finále
Počas uplynulého víkendu organizoval domáci Bedmintonový klub Racquets Pú-
chov Majstrovstvá SR v bedmintone najmladších hráčov do 11 rokov, ktorých sa 
zúčastnilo 50 detí z klubov v rámci celého Slovenska.
V dvojhrách dievčat sa až do finále prebojovala Nina Milada Michalková, ktorá si 
po súboji s Leou  Výbochovou z klubu EFFORT Zvolen, odnášala striebornú medai-
lu. Bedmintonové nádeje z  Racquets Púchov si na majstrovstvách vybojovali ešte 
jedno striebro, tentokrát v zmiešanej štvorhre (Nina Milada Michalková a Nikola 
Jágriková). Zisk dvoch strieborných medailí je podľa trénera Miloslava Čuntalu nad 
očakávanie dobrým výsledkom a s výkonom svojich zverencov je spokojný.       -t-  
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Volejbal: 1. VK Púchov - juniorky a kadetky ukončili súťažnú sezónu 2015/16
V záverečnom kole tejto súťažnej sezóny nastúpili 
juniorky 1. VK Púchov na palubovke VK Nové Mesto 
nad Váhom. V nekompletnej zostave (pre zranenia 
chýbali viaceré hráčky) sa im nedarilo, kazili veľa po-
daní a ani príjem nebol silnou stránkou ich hry. Súper 
hral jednoduchú hru a vyčkával na chyby hostí. Pú-
chovčanky hrali neisto a nervózne, domáce vyhrali 
prvý zápas hladko 3:0. Druhý zápas bol podstatne 
vyrovnanejší, družstvá sa striedali vo vedení o jeden 
- dva body. Koncovku prvého setu zvládli domáce, v 
druhom sete boli úspešnejšie Púchovčanky a vyrov-
nali stav zápasu na 1:1. Aj ďalšie dva sety boli vyrov-
nané, obe družstvá striedali dobré okamihy so slab-
šími, ale v koncovkách sa lepšie presadili domáce a 
vyhrali druhý zápas 3:1. Púchov tak obsadil v tabuľke 
celkové 10. miesto.

vk n.mesto - 1. vk Púchov 3:0 (14,15,16) a 3:1 (19,-
21,22,19)
Zostava 1.VK: Luhová V., Hološková K., Ďurkechová, 
Pišojová, Valachová, Racková, libero Hološková P., 
striedali Kolláriková, Kováčiková, Kuchtová, tréneri: 
Pazdernatý, Suchánek

V nedeľu v poslednom kole kadetskej súťaže cestova-
li Púchovčanky opäť do Nového Mesta nad Váhom. 
Domáce už mali isté druhé miesto v tabuľke a tiež aj 
postup na finálový turnaj Majstrovstiev SR a tak hrali 
uvoľnene a bez tlaku. Naopak, hostky pre potvrdenie 
3.miesta v tabuľke potrebovali aspoň jedno víťazstvo. 
Obe družstvá hrali rýchly volejbal, a hoci na oboch 
stranách dominovalo podanie, obe družstvá ukázali 
aj viacero dobrý útočných akcií a aj skvelých zákrokov 
v obrane v poli. 
Družstvá sa striedali vo vedení o 2-3 body, v hosťuj-
úcom družstve velila do boja Hološková. Domáce 
získali koncovku prvého setu, druhý set vyhrali po 
ešte tuhšom boji najtesnejšie 25:23. V treťom sete sa 
hostkám nedarilo na príjme a domáce vyhrali celý 
zápas 3:0. 

V odvetnom druhom zápase začali hostky dôslednej-
šie brániť na sieti, darilo sa im aj na podaní a odme-
nou im bol zisk 1.setu v pomere 19:25. Druhý set bol 
maximálne vyrovnaný, až do stavu 23:23 ani jedno 
družstvo neviedlo o viac ako o 2 body, ale úspešný 
smeč domácich a naopak pokazený smeč hostí tesne 

do autu znamenal výhru domácich v sete a vyrovna-
nie na 1:1. V treťom sete sa dievčatám z N.Mesta dari-
lo podávať s maximálnym rizikom, čo prinieslo veľké 
problémy na príjme hostiek, N. Mesto vyhralo 3. set 
25:14. Púchovčanky sa síce ešte skúsili otočiť stret-
nutie vo 4. sete, ale rozbehnuté domáce sa už nedali 
zastaviť,  vyhrali aj druhé stretnutie pomerom 3:1 na 
sety. 
O konečnom umiestnení kadetiek Púchova rozhod-
ne až dohrávka zápasu N. Zámky - Levice v stredu 27. 
4., Levice sú zatiaľ na 4. mieste, na tretí Púchov strá-
cajú jedno víťazstvo. 

mvk n. mesto - 1. vk Púchov 3:0 (20,23,15) a 3:1 
(-19,23,14,17)
Zostava 1. VK: Kováčiková, Valachová, Ďurkechová, 
Kolláriková, Hološková K., Racková,liberá Zágorová a 
Luhová Ľ., striedali: Kuchtová, Mikáčová
Tréneri: Suchánek, Pazdernatý
 
-msu-

Púchovskí volejbalisti si sobotňajším víťazstvom na 
domácej pôde nad Nitrou v predposlednom kole za-
istili miestenku na MSR starších žiakov, ktoré sa budú 
konať v Starej Ľubovni 20-22 mája. Dvojzápas sa 
odohral v sobotu 23.4.2016 vo volejbalovej hale MŠK 
a napriek tomu, že bolo družstvo Nitry favoritom sa 
podarilo našim chlapcom vyhrať obidva zápasy. Nit-
rania sú vekovo starší a skúsenejší hráči, avšak naše 
družstvo, ktoré je v kategórii starších žiakov nováči-
kom, ukázalo obrovskú chuť a vôľu, ktoré mali na vý-
sledku významný podiel.

vŠk Púchov - sPU nitra 3:0 (23,23,16)
Zostava: Martinák J., Pusztay A., Kováčik M., Turčáni 
M., Cíbik S.,
Pišoja O., Pišoja P., Hromada M., Šomko M., Štefánik J.,
Zdražil J., Babčan D.

Prvé stretnutie sa nieslo v znamení značnej nervozi-
ty. Väčšinu prvého setu viedla Nitra, až do druhého 
oddychového času, ktorý za stavu 22:18 v náš ne-
prospech hráčov povzbudil a aj vďaka podpore z la-
vičky a aj divákov nakoniec set vyhrali 25:23. Druhý 
set sa niesol v podobnom duchu a hráči Nitry, často 
využívali svoju výškovú prevahu na sieti. Vyhrávali až 
do stavu 19:18, kde opäť došlo k obratu po oddycho-
vom čase. Tu Púchovčanom pomohla ich najsilnejšia 
zbraň, podanie a hlavne zásluhou M. Hromadu doti-
ahli set do víťazného konca.
Po takto tesne prehratých dvoch setoch hráči Nitry 
nedokázali vzdorovať výraznejším spôsobom a naši 
žiaci s prehľadom vyhrali set 25:16 a celý zápas za 1,5 
hodiny 3:0.

vŠk Púchov - sPU nitra 3:0 (20,17,22)
Zostava: Martinák J., Pusztay A., Kováčik M., Turčáni 
M., Cíbik S.,
Pišoja O., Pišoja P., Hromada M., Šomko M., Štefánik J.,
Zdražil J., Babčan D.

Po víťazstve v prvom zápase si domáci hráči viac verili 
a ich výkon pôsobil uvoľnenejšie. Postupne získavali 

Volejbal: Na MSR už s tromi družstvami
hernú prevahu a prvé dva sety súpera, ktorému sa 
vidina účasti na MSR vzďaľovala s prehľadom uhrali. 
Po dvoch jasne vyhratých prvých setoch však tretí 
set podcenili a hráči Nitry vyhrávali 6:1, 9:6, až kým 
domáci tréner za stavu 11:6 pre Nitru, oddychovým 
časom opätovne neoživil hru a nakoniec domáci ne-
vyhrali.

Vďaka za tieto cenné víťazstvá patrí celému družstvu, 
ktoré sa nich aktívne podieľalo či už na ihrisku, ale aj 
na lavičke. Vďaka rovnako patrí aj divákom a celému 
realizačnému tímu. Popri radosti z postupu na MSR, 
kde urobia mladí volejbalisti všetko pre dobrú re-
prezentáciu Púchova, nám však robí starosti finanč-
ná situácia, ktorá ohrozuje štart našich družstiev na 
MSR možno až v piatich kategóriách. Po prechode 

športovej haly pod mesto nám bol odobratý jediný 
zdroj financií a mesto aj napriek prísľubu nezobralo 
mládežnícky volejbal pod MŠK. Naviac sľúbená dotá-
cia, ktorá je podľa nášho názoru v súčasných podm-
ienkach veľmi skromná, je stále znižovaná aj napriek 
početným prísľubom a momentálne je údajne kráte-
ná na 50%. Žiaľ musíme použiť slovo „údajne“, keďže 
komunikácia zo strany kompetentných zástupcov 
mesta s našim oddielom je nedostatočná. Zdá sa, že 
výborná reprezentácia mesta Púchov nie je dosta-
točne ocenená pri rozdeľovaní dotácií pre jednotlivé 
športy a to je možno dôvod, prečo dodnes nebola 
zrealizovaná kategorizácia športu v Púchove, aj na-
priek tomu, že touto úlohou bola poverená pred vyše
troma mesiacmi športová komisia.

výbor vŠk Púchov
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Florbal: Púchov získal prvý finálový „mečbol“ 

Lepšie začali Púchovčania, ktorí v úvodnej časti viac 
držali loptičku na hokejkách. Hostia sa ujali vedenia 
v 6. minúte, keď Jakub Mrocek trafil po prihrávke 
brata Jozefa zblízka pod brvno – 0:1. V 7. minúte 
prihral Zemko do behu Karlubíkovi, ktorý zoči-vo-
či brankárovi s prehľadom zakončil do siete – 0:2. 
Púchovčania v prvej časti ešte zahodili niekoľko 
šancí, domáci naproti tomu pôsobili zakríknutým 
dojmom. 

Druhá tretina ponúkla absolútne odlišný obraz hry. 
Dubničania „vyleteli“ na súpera, všade boli skôr 
a čoskoro z ich agresívnej hry rezultovali aj góly. 
Domáci postupne vyrovnali a dokonca sa sledom 
rýchlych gólov ujali vedenia 4:2. Púchov reagoval 
oddychovým časom a gólovo odpovedal. Mišík v 
38. minúte strieľal z pravej strany a brankárovi pre-
padla loptička pri bližšej žrdi – 4:3. V záverečných 
sekundách však hostia ešte raz inkasovali, keď po 
protiútoku namieril slovenský reprezentant Bulko 
do pravého horného rohu – 5:3. 

Púchov vstúpil do tretej tretiny vo veľkom štýle a na 
hracej ploche dominoval. Hostia znížili v 43. minú-
te, Jozef Mrocek vystrelil od mantinelu a brankárovi 
prepadla jeho strela do siete – 5:4. V tých chvíľach to 
bolo najmä o tom, či Dubnica pridá možno rozho-
dujúci šiesty gól, alebo Púchov vyrovná. Príležitosti 

mali oba tímy, hostí podržal pri niekoľkých situáci-
ách výborný brankár Tomáš. Obrovskú radosť pri-
niesla skupinke púchovských fanúšikov 55. minúta. 
Jakub Mrocek zachytil výhod súperovho brankára 
a umne vystrelil po zemi k pravej žrdi – 5:5. Púchov 
hral zakrátko presilovku a Jakub Mrocek dovŕšil stre-
lou z bezprostrednej blízkosti svoj hetrik – 5:6. Dub-
nica odvolala brankára vytvorila si záverečný nápor. 
Hostia odolali a Mišík ešte strelou do prázdnej brány 
uzavrel na konečných 5:7. 

Púchov ukázal silný tímový duch a v tretej časti 
zvrátil nepriaznivý priebeh. V prípade, že púchovskí 
florbalisti uspejú v sobotňajšom domácom zápase, 
postúpia do celoslovenskej I. ligy. 

1. finále II. ligy západ: 
Šk victory stars nová dubnica – FBk Púchov 5:7 
(0:2, 5:1, 0:4), stav série 0:1

Góly Púchova: Jak. Mrocek 3, Mišík 2, Karlubík, Joz. 
Mrocek

Zostava Púchova: Tomáš – Cíbik, Jak. Mrocek, Kor-
baš, Tuček, Bulejko, Jurenka – Dan. Krajči, Dom. Krajči, 
Joz. Mrocek – Ondrička, Mišík, Pavel – Zemko, Kar-
lubík, Kuchta, Gabriško, Luhový
návšteva: 182 divákov

Púchovskí florbalisti nastúpili na prvý finálový zápas II. ligy západ v neďalekej dubnici nad váhom. duel priniesol kva-
litný florbal pred slušnou diváckou kulisou. Prvá tretina priniesla vyrovnanú hru, Púchov po nej viedol 2:0. dubnica 
ovládla druhú časť a piatimi gólmi sa ujala vedenia. Záver patril hosťom, ktorí vyhrali 7:5 a v sobotu v Púchove môžu 
potvrdiť postup do I. ligy. 

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm: 
FBk Púchov – Šk victory stars nová dubnica,  
v sobotu 30. apríla od 18:30 hod. v sTC Aréne 

-tsch-

V konkurencii 360 plavcov z 19 klubov sa naši rozhod-
ne nestratili, dovedna získali 22 medailových umiest-
není. Tréneri Kamila Sobolčíková, Dana Strelčíková, 
Peter Ruman a Peter Bílik vyjadrili veľkú spokojnosť 
nielen s umiestnenými pretekármi, ale aj s ostatnými 
našimi borcami, keďže naša výprava mala až 33 pre-
tekárov a každý jeden si spravil nejaký osobný rekord. 
Púchovskí pretekári absolvovali v sobotu celkom 139 
individuálnych štartov a v nich bolo vytvorených 125 
nových osobných rekordov. 

Zlaté medaily dostali, a teda víťazmi v daných dis-
ciplínach sa stali: 2 x Lea Kmošenová (50 M, 100 M), 
Adela Cengelová (50 M), Vanda Valachová (400 VS), 
Radka Matošková (50 P).

striebro získali 2 x Radka Matošková (100 Z, 50 M), 
Lea Kmošenová (200 PP), Vanda Valachová (100 M), 
Hlavačková Katarína (50 P), Jurgová Ina (50 P), Marti-
na Vetešková (100 VS). 

Plávanie: 125 nových osobných rekordov mladých plavcov
V sobotu 16. apríla sa púchovskí plav-
ci zúčastnili Majstrovstiev Západo-
slovenskej oblasti v plávaní žiakov v 
Trenčíne. 

Bronz získali 3 x Valachová Vanda (200 PP, 50 M,  
100 Z), 2 x Hanták Mário (100 M, 50 M), 2 x Obšivan  
Lukáš (100 M), Ciesarová Simona (50 M), Adam Kačík 
(200 P), Radka Matošková (100 VS). 

Ako vidieť, tvrdá tréningová drina prináša svoje ovo-
cie. Dosiahnuté časy sú predbežnou vstupenkou na 
kvalifikovanie sa na Majstrovstvá Slovenska v plávaní 
2016.

Peter Bilik, tréner

Ilustr. foto
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Útulok oZ hafkáči 
Považská Bystrica 

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

z Považskej Bystrice, Púchova a okolia. 

kontAkt: 
0911 290 983  

facebook.com/hafkaci

HAFKÁČI – OZ na pomoc opusteným  
a týraným psíkom.

PohotovostnÉ sLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

rÝchLA ZdrAvotná PohotovosŤ 
155 

PohotovosŤ Pre dosPeLÝch  
po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite 

4605 319
detská PohotovosŤ  

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

4605 200
spojovateľka 4605 111, 4605 120 

ZUBná PohotovosŤ 
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

Len kytičku kvetov Vám na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok priať a s láskou v srdci na 
Vás spomínať.

Dňa 14. apríla 2016 sme si 
pripomenuli 30. výročie
smrti našej matky, babky 
a prababky
Zuzany hrIAdeLoveJ 
z Hoštinej.   

Zároveň si dňa 26. apríla 
2016 pripomíname
21. výročie smrti otca, 
dedka a pradedka
Štefana hrIAdeLA 
z Hoštinej. 

S láskou spomínajú deti 
s rodinami.

PredAJ BYtY, nehnUteĽnostI
Predám dom v Púchove – dobrá lokalita. Tel. 0949 
193 279. I-080

Predám ovocný sad o výmere 1000 m²  (12,5 x 80 m) 
v Hoštinej. Cena dohodou. Tel. 0904 717 055. I-092

Predám rodinný dom v Dohňanoch. Tel. 0911 463 
210. I-095

PredAJ rÔZne
Predám novú liaheň 50 euro. Klietky pre chov pre-
pelíc a pasce. Viac na www.123nakup.eu, tel. 0907 
181 800. I-087

PrenáJom BYtY, nehnUteĽnostI
Dám do prenájmu garážové státie v Rubikone. Cena 
dohodou. Tel. 0948 700 092. I-090 

sLUŽBY
POZOR! Akcia -20% do 31. 3. 2016. RENOVÁCIA mo-
dernou nemeckou technológiou vám ponúka čisté 
a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré dve-
re, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Toto 
všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 
113. I-072  

Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411. I-093

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

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

ZAmestnAnIe
Prijmeme na upratovanie starobnú alebo invalidnú 
dôchodkyňu v obchodnom dome Lachovec od 1. 5. 
2016. Tel. 0917 432 393. I-088

Hľadáme šikovných murárov a šífnikov na pomocné 
stavebné práce. Tel. 0911 504 142. I-091

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

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

Firma DOMIN s. r. o. – krajčírska dielňa so sídlom Kpt. 
Nálepku 456, 018 61 Beluša, prijme do TPP krajčírky, 
kontrolóra kvality výroby a pracovníka na pozíciu 
údržbár – mechanik šijacích strojov a zariadení. 
Požadované schopnosti: vodičský preukaz sk. B.
Vítané:
- vzdelanie mechanik šijacích strojov a zariadení,
- vzdelanie mechanik/elektrikár
- vzdelanie strojárske
- prax v odbore mechaniky a strojov
- komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
- flexibilita.
Svoju žiadosť a životopis zasielajte na e-mailovú ad-
resu: 69@domin.sk
Viac info na tel. čísle: 0903 641 329. I-089 

Hľadáme šikovných murárov a šífnikov na pomocné 
stavebné práce. Tel. 0911 504 142. I-091

Advent  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

kvetInárstvo - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

sPomIenk A

Čas plynie a nevráti, 
čo vzal, zostali len spo-
mienky a v srdci žiaľ...

Dňa 23. 4. 2016 si pri-
pomíname 25 dlhých a 
smutných rokov, kedy od 
nás tíško odišla vo veku 
61 a pol roka naša milovaná mamička, babka a 
prababka Antónia BrAUČoková.  

S láskou a úctou stále spomínajú a za tichú spo-
mienku ďakujú dcéry Maja a Ľuba so svojimi 
rodinami.Florbal: Púchov získal prvý finálový „mečbol“ 

PoĎAkovAnIe

Ďakujeme všetkým kole-
gom zo Zdravia, spolupra-
covníkom a pacientom za 
prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary pri poslednej ceste 
životom
mUdr. kamila BULAndU
dňa 13. 4. 2016. 
Smútiaca rodina.

Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania
- pastiera hovädzieho dobytka.
Kontakt: Ing. Krško 0915 842 230, pdmestecko@
pdmestecko.sk
- vodičov nákladnej dopravy
- strojníkov stavebných strojov
- obsluha bagra a buldozéra.
Kontakt: p. Gášek 0915 842 232, autodoprava@
pdmestecko.sk. I-094

Prijmeme čašníkov do coctailového baru v Pú-
chove. Nástup možný ihneď. Bez praxe zaučíme. 
Tel. 0949 431 130. I-096

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

PoĎAkovAnIe

Ďakujeme všetkým pria-
teľom a známym, ktorí sa
prišli dňa 18. 4. 2016 na po-
slednej ceste rozlúčiť
s naším drahým manželom, 
otcom, dedkom a praded-
kom p. milanom oZImÝm.  
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš žiaľ. Ďakujeme p. Jankurovi a 
p. Češkovej, Zboru pre občianske záležitosti.
Zároveň ďakujeme pohrebnej službe Advent
za dôstojnú rozlúčku a dychovej hudbe Matador.
Smútiaca rodina 
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