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Zastupiteľstvo o prebytku 1,5 milióna 
i o polovičnej cene za parkovanie
V utorok 26. apríla sa 
v priestoroch malého 
Župného domu usku-
točnilo druhé tohtoroč-
né zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva. 
Z takmer 6-hodinového 
rokovania prinášame 
stručný prehľad prero-
kovávaných bodov. 

nový poslanec a diskusia o  nkÚ a 
transformácii volejbalu
Krátko po 15. hodine zasadli poslanci 
do svojich kresiel a hneď v úvode dopl-
nili do 17-bodového programu ďalšie 
3 body. 13. apríla sa vzdal mandátu 
poslanca Peter Prešnajder a za volebný 
obvod číslo 1 ho nahradil Pavel Melišík, 
ktorý zložil poslanecký sľub. Keďže Pe-
ter Prešnajder bol poverený vedením 
mestského zastupiteľstva v prípade 
neprítomnosti primátora ako tretí v 
poradí, poslanci na návrh primátora 
Rastislava Heneka schválili nového 
náhradníka. Tým sa stala poslankyňa 
Irena Kováčiková. Nový bod rokova-
nia navrhla poslankyňa Šulcová, ktorá 
žiadala prerokovať usporiadanie tele-
víznej diskusie k zisteniam Najvyššieho 
kontrolného úradu (NKÚ), kde by mali 
byť diskutujúcimi konateľ Mestského 
športového klubu Ľubomír Luhový, 
konateľ Mestského bytového podniku 
Viliam Karas, súčasný primátor mesta 
Púchov Rastislav Henek a bývalý pri-
mátor Marián Michalec. Primátor Ras-
tislav Henek reagoval vyjadrením, že 

mestské zastupiteľstvo nemôže primá-
tora zaviazať k televíznej diskusii a do-
dal:  „Viem, z ktorej strany to asi fúka a 
pán Michalec nie je môj partner. Pán 
Michalec je partner pre vyšetrovateľa 
a NKÚ, ktorý našiel pochybenia, dal 
ich do protokolu a podali ich na ge-
nerálnu prokuratúru. Pán Michalec 
bude môcť zodpovedať otázky na to 
kompetentným osobám.“ Za návrh 
poslankyne Šulcovej nakoniec hlaso-
vali iba traja poslanci, trinásti boli proti 
a traja sa zdržali hlasovania. Rozsiahla 
diskusia prebehla pri ďalšom doplne-
nom bode rokovania – Transformácia 
mládežníckeho družstva Volejbalové-
ho športového klubu (VŠK) pod Mest-
ský športový klub Púchov, s. r. o. (MŠK). 
Poslanci nakoniec prechod mládežníc-
keho volejbalu pod MŠK odsúhlasili.

Parkovanie za polovicu a prebytok 
1,5 milióna eur
Púchovský poslanecký zbor ďalej v 
programe zobral na vedomie protest 
prokurátora k všeobecno záväznému 
nariadeniu (VZN) o výkone taxislužby 
na území mesta Púchov a v ďalších 
bodoch odhlasoval nové VZN týkajúce 
sa taxislužby v Púchove, VZN o tzv. Tr-
hovom poriadku v Púchove a doplnok 
k VZN o dočasnom parkovaní motoro-
vých vozidiel v meste. Ten obsahoval 
zníženie sadzieb za parkovanie o po-
lovicu, zmenu miesta predaja parko-
vacích kariet a zmenu času plateného 
parkovania. Nové VZN o parkovaní 
nadobudne účinnosť od 1. júna 2016. 
K záverečnému účtu Mesta Púchov 
za rok 2015 podala správu vedúca 
ekonomického oddelenia Lucia Pru-

žinská. „Rozpočtové hospodárenie 
mesta bolo v roku 2015 prebytkové. 
Hrubý prebytok predstavuje sumu 
1  577  382,58 €, očistený o vyčerpa-
né dotácie je v sume 1 476 979,72 €,“ 
povedala o pozitívnom hospodárení 
mesta Púchov Pružinská. V diskusii vy-
stúpil i poslanec Lukáš Ranik s grafom 
a slovami: „Ide o historický prebytok 
a jeden a pol milióna je obrovská 
suma. Odkedy nastúpil na primátor-
ský post po voľbách v roku 2014 pán 
Henek, percentuálny dlh mesta začal 
razantným tempom klesať. Na konci 
roka 2015 to bolo 42,5 % a k 31. mar-
cu 2016 to už je 38,7 %.“ Pomerne roz-
siahlu debatu k tomuto bodu ukončil 
až návrh poslanca Daniela Laka a po-
slanci odhlasovaním zobrali na vedo-
mie záverečný účet a k nemu hodno-

Vysielanie 
záznamu 
mestského 
zastupiteľstva 
v Púchovskej 
televízii

v premiére v sobotu 30. apríla: 
1. časť MsZ o 13.30
2. časť MsZ o 18. 30 

v reprízach od 1. do 5. mája: 
1. časť MsZ o 13.30
2. časť MsZ o 18. 30 
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Mesto vychádza občanom v ústrety 
a parkovné znižuje od 1. júna na polovicu
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tiacu správu programového rozpočtu 
za rok 2015. Mestské zastupiteľstvo 
uložilo hlasovaním primátorovi mesta 
realizovať rozhodnutie vymenovať za 
dočasného konateľa Podniku  technic-
kých služieb mesta Púchov súčasného 
prokuristu Miloša Svobodu. Tento ná-
vrh predložil poslanec Lako. Svoboda 
by mal byť vymenovaný za dočasné-
ho konateľa do 30. júna 2016 a v tejto 
funkcii by mal zotrvať do doby, kedy 
vzíde z výberového konania nový ko-
nateľ uvedeného mestského podniku. 

výmena postov, rekonštrukcia ZŠ 
komenského i dotácie
V druhej polovici rokovania poslancov 
sa odvolávalo a vymenovávalo z člen-
stiev a funkcií v meste. Z komisie vý-
stavby, životného prostredia a územ-
ného plánovania bol odvolaný bývalý 
poslanec Miroslav Rosina a nahradený 
bol jeho nástupcom v poslaneckom 
zbore Milanom Trníkom. Spolu s ním 

poslanci doplnili do tejto komisie i 
Miroslava Hyžáka, ktorý vykonával pre 
mesto funkciu stavebného dozoru. Na 
mestskom zastupiteľstve bolo zruše-
né členstvo v komisii dopravy, služieb 
a bytovej politiky poslancovi Petrovi 
Prešnajderovi, technickému námest-
níkovi Mestského bytového podniku,  
s. r. o. (MBP) Vladimírovi Motúzovi a  
bývalému riaditeľovi Technických slu-
žieb mesta (TSM) Jánovi Krajčovičovi. 
Menovaní boli nahradení poslancom 
Pavlom Melišíkom, súčasným prokuris-
tom TSM Milošom Svobodom a kona-
teľom MBP Viliamom Karasom. Posla-
nec Ján Riško sa vzdal členstva v Rade 
školy na Základnej škole s materskou 
školou (ZŠ s MŠ) na Slovanskej ulici a 
na toto miesto doporučil vymenovať 
poslanca Milana Trníka. Poslanci návrh 
hlasovaním podporili. Radnica v Pú-
chove sa pripravuje v meste uskutoč-
niť niekoľko investičných akcií, medzi 
ktorými je asi finančne najrozsiahlej-

šou rekonštrukcia ZŠ Komenského a 
zrekonštruovanie dielne tejto školy na 
MŠ, o čom informovala vedúca odde-
lenia výstavby a životného prostredia 
Daniela Šicová. 15. prerokovávaným 
bodom mestského zastupiteľstva bolo 
prideľovanie dotácií pre záujmové, 
športové a neziskové subjekty pôsobi-
ace na území mesta. Poslanci v utorok 
schválili dotácie siedmym subjektom 
a komisie neodporučili ďalším piatim 
subjektom schváliť dotácie na predlo-
žené projekty, s čím volení zástupco-
via občanov hlasovaním súhlasili. „Na 
mestský úrad bolo doručených do 31. 
marca 2015 spolu 55 žiadostí o dotá-
cie z rozpočtu mesta Púchov. Z oblasti 
športu to bolo 32 žiadostí, od kultúr-
no-spoločenských subjektov to bolo 
22 žiadostí. V porovnaní s minulým 
rokom to je ku koncu marca nárast 
o 12 žiadostí... Obe komisie konšta-
tovali, že do budúcnosti je potrebné 
zvýšiť dotačnú položku, aby sa mohlo 

viac vyhovieť žiadajúcim subjektom,“ 
povedala o množstve žiadostí a financií 
vedúca oddelenia školstva a sociálnych 
vecí Viera Češková. Poslanci tiež schvá-
lili predĺženie nájmu vybratých priesto-
rov Župného domu o jeden rok pre OZ 
Puchovo dedičstvo, ktoré tu v minulom 
roku zrekonštruovalo múzeum a v spo-
lupráci s OZ Mŕtva kosť vybudovalo 
nový kultúrno-spoločenský priestor. V 
závere zasadania sa riešili faktúry za vý-
kon právnickej činnosti, hospodárenie 
spoločností Medial, podanie trestných 
oznámení na generálnu prokuratúru 
v súvislosti so zisteniami v protokole 
NKÚ, personálne zmeny v MŠK, pre-
nájom športovej volejbalovej haly i 
otázka zrušenia vysielania Púchovskej 
televízie.
Jednotlivým témam sa budeme po-
drobnejšie venovať v nasledujúcich 
vydaniach Púchovských novín. 

P. makyna

Stará múdrosť hovorí, že v čase 
zasadnutia poslancov je slo-
boda a majetok ľudí v ohroze-
ní. Minulý týždeň sa však v pú-
chovskom zastupiteľstve stal 
pravý opak. Poslanci nielenže 
nezaťažili občanov mesta ďal-
šími povinnosťami alebo no-
vými daňami, ale naopak, od 
1. júna 2016 znížili poplatky 
za parkovanie v meste na po-
lovicu. Umožnil to vynikajúci 
výsledok hospodárenia vede-
nia mesta za rok 2015, kedy 
naše mesto dokázalo ukon-
čiť fiškálny rok s prebytkom 
1,5 milióna eur. Primátor a 
poslanci vyšli v ústrety požia- 
davkám mnohých občanov, 
aby sa poplatky za parkovanie 
znížili alebo dokonca zrušili. 
K opatrnosti pri rozhodovaní 
o úplnom zrušení poplatkov 
vedú úvahy o preplnenosti 
parkovísk a problémoch s roz-
širovaním parkovacích miest v 
meste.                                              -sf-
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Príloha č.1 
 
Výška úhrady za dočasné parkovanie 
 
 
Lístok – prvé pásmo 60 minút 1 € 

Lístok – druhé pásmo 60 minút 0,60 € 

Karta typu A (do 3,5t) 
( občan -  vozidlo evidované na fyzickú osobu 
nepodnikateľ ) 

12 mesiacov 30 € 

6 mesiacov 20 € 

10 dní  5 € 

Karta typu B  (do 3,5t) 
vozidlo evidované na IČO 

12 mesiacov 30 € 

6 mesiacov 20 € 

10 dní 5 € 
Karta typu C  ( do 3,5 t ) 
( bývajúci v pásme - rezident ) 12 mesiacov 10 € 

Karta typu D (nad 3,5t do 12t) 

12 mesiacov 250 € 

6 mesiacov 150 € 

10 dní 15 € 

Karta typu Z (do 3,5 t ) 
(ZŤP) 

12 mesiacov 10 € 

 6 mesiacov   5 € 

Karta typu ZZ ( do 3,5 t) (ZŤP vozíčkari)  12 mesiacov bezplatne 

Karta typu X (služobné) 1 deň až 12 mesiacov bezplatne 
Manipulačný poplatok za vystavenie 
náhradnej karty  5 € 
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Na slovíčko s poslancom Petrom Bílikom

Čo sa vám, ako poslancovi podarilo realizo-
vať vo vašom volebnom obvode i meste v 
tomto volebnom období?
Ako viete, som poslancom už druhé volebné 
obdobie, počas ktorého sa v našom obvode v 
spolupráci s dlhoročnou pani poslankyňou Šul-
covou podarilo presadiť viacero našich požia-
daviek i požiadaviek občanov. Stačí sa pozrieť 
na ulicu Požiarna, námestie pred divadlom, 
rekonštrukcie chodníkov, rozšírenie parkova-
cích plôch v našom obvode a iné. Všetko však 
úzko súvisí s finančnými možnosťami mesta a 
prerozdelenia uvoľnených financií podľa poži-
adaviek  jednotlivých volebných obvodov a ich 
priorít. 
V tomto volebnom období sa nám podarilo 
zatiaľ presadiť rekonštrukciu prechodového 
chodníka a pridanie parkovacích miest pred 
bytovku Rastislavova 1165, ktoré sú vo výstav-
be. Tento chodník využíva veľké množstvo ži-
akov ZŠ Gorazdova. Úspešne sa rekonštruoval 
chodník za areálom škôlky Požiarna a ZŠ Goraz-
dova.

Čo sa chystáte najbližšie realizovať v rámci 
vášho volebného obvodu a mesta? 
V spolupráci s p. Šulcovou a občanmi nášho 
volebného obvodu sme mapovali najpálčivej-
šie problémy, ktoré sme sumarizovali a spolu 
s fotografiami inkriminovaných miest, ktoré 
treba rekonštruovať aj odoslali vedeniu mes-

ta. Veľkým problémom sú parkovacie plochy, 
už dlhodobo riešim parkovanie pred bytovkou 
Pribinova 1639 („votrelec“) a susednou by-
tovkou, kde je tento problém naozaj akútny. 
Ďalšou prioritou bude rekonštrukcia detských 
ihrísk a oddychových zón pre matky s deťmi,  
vysprávky chodníkov, prípadne ich rekonštruk-
cia. Chceme v našom obvode založiť občiansky 
výbor, stretávať sa a konzultovať najpálčivejšie 
problémy nášho obvodu.

Čo je podľa vás „najpálčivejšia“ téma, do 
ktorej by ste sa chceli pustiť čím skôr?
Vzhľadom na to, že som primárne učiteľom, je 
tou témou samozrejme rekonštrukcia všetkých 
školských zariadení v správe mesta Púchov. 
Všetci chceme, aby sa naše deti vzdelávali v 
dôstojných podmienkach, vo vyhovujúcich 
učebniach a telocvičniach. Zaujíma ma  aj vy-
pĺňanie mimoškolských aktivít detí, najmä v 
oblasti športu. Cez komisiu športu sa snažíme 
mapovať členské základne v jednotlivých špor-
tových kluboch a podporovať ich formou do-
tácií. Ďalšou z priorít je vysporiadanie starého 
domu kultúry, ktorého využitie, ak by sme ho 
získali do vlastníctva mesta, by bolo vynikajúce 
– či už pre potreby nášho DK a jeho záujmo-
vých útvarov, prípadne možnosť presunúť tam 
činnosť CVČ, čo by bolo mestu len na prospech.

P. makyna

Aj tento týždeň sme sa vybrali na slovíčko za jedným z poslancov mesta Púchov. tento-
krát to bol poslanec Peter Bílik, ktorý bol zvolený za obvod číslo 5 a občanov na pôde 
mesta zastupuje už druhé volebné obdobie.
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oBec  streŽenIce

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej školskej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov vyhlasuje 

vÝBerovÉ konAnIe
na obsadenie funkcie 

riaditeľ/ky Základnej školy – streženice, hlav-
ná 83

s predpokladom nástupu 1. 8. 2016

Požadované kvalifikačné predpoklady, iné krité-
ria a požiadavky:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre 
základné školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov v znení neskorších 
predpisov,
- vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 
alebo jej získanie podľa §61 ods. 7 zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť 
problematiky riadenia školy,
- bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, 
flexibilita, komunikatívnosť
- zdravotná spôsobilosť, 
- uvítame ovládanie cudzieho jazyka.

Požadované doklady na výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového 
konania,
- úradne overené fotokópie dokladov o dosi-
ahnutom stupni vzdelania a o absolvovaní 1. 
atestácie alebo jej náhrady,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového konania v zmysle § 
11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov.

Prihlášku do výberového konania s poža-
dovanými dokladmi je potrebné doručiť do 
17.6.2016 do 14:30 hod. v uzatvorenej obálke 
s označením „výberové konanie – riaditeľ/ka 
ZŠ“ a v ľavom hornom rohu „neotvárať!“ na 
adresu:
Obec Streženice
Školská 152
020 01 Streženice

Termín a miesto výberového konania uchádza-
čom, ktorí splnili podmienky k účasti na výbe-
rovom konaní bude oznámené najmenej 7 dní 
pred jeho uskutočnením.
     
Ing. Juraj hrišo
starosta obce

OTVORENÉ 
Pondelok - Štvrtok
9:00 - 22:00
Piatok - Sobota
9:00 - 02:00
Nedeľa 
12:00 - 22:00
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Púchovský evanjelický zbor ča- 
kala počas uplynulej prvomájo- 
vej nedele mimoriadne významná 
udalosť. Slávnosť inštalácie zbo- 
rovej farárky Lenky Rišiaňovej. 

Slávnostná inštalácia ev. farárky Lenky Rišiaňovej do úradu 

Uvedenia do úradu sa zúčastnila celá plejáda 
významných hostí. Slávnostnú kázeň mal bis-
kup Východného dištriktu ECAV na Slovensku 
Slavomír Sabol. Symbolické kľúče od kostola, 
Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú agendu a 
bohoslužobné rúcho - bielu kamžu bez rukávov 
Lenke Rišiaňovej odovzdával Marián Kaňuch - 
senior Turčianskeho seniorátu a evanjelický fa-
rár v Žiline. 

Slávnosti sa zúčastnili nielen cirkevní predsta-
vitelia, ale aj zástupcovia samosprávy: tren-
čiansky župan Jaroslav Baška, púchovský vi-
cepimátor a primátor mesta Rastislav Henek. 
Ten v príhovore čerstvo inštalovanej farárke 
vyjadril radosť: „Som rád, že v túto slávnost-
nú chvíľu môžem byť tu s vami a medzi prvými 
vám zablahoželať. Želám vám, aby ste do úra-
du vnášali všetko pekné a dobré.“

NIelen ako predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ale aj ako veriaci člen Púchov-
ského evanjelického zboru prial Dohňančan Ja-
roslav Baška: „Som rád, že ste dostali kľúče od 
kostola, ktorý budete otvárať všetkým tým, 
ktorí sem prídu hľadať pokoj a utíšenie.“    
Farárka Lenka Rišiaňová sa medzi púchovský-
mi evanjelikmi teší mimoriadnej obľube a úcte, 
ktorí si ju v nedávnych voľbách vybrali za svoju 
zborovú farárku. Na slávnostnom obrade inšta-
lácie asistoval aj jej manžel Ondrej Rišiaň, ktorý 
pracuje ako vojenský dekan na Veliteľstve po-
zemných síl OS SR. 

Po obdrade v kostole slávnosť pokra-
čovala v záhrade pred kostolom, kde 
už bola pripravená na zasadenie mladá 
lipa - strom reformácie. Takéto stromy 
evanjelické zbory po celom Sloven-
skum postupne vysádzajú na pamiatku 
blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej 
reformácie (2017). 

-tm-

Lenke Řišiaňovej bol práve odovzdaný kľúč od púchovského evanjelického kostola. 
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Ste Púchovčan? Ak nie, kde máte svoje rodinné 
korene? 
Som 52 rokov Púchovčan.

Čo ste vyštudovali a aká bola Vaša pôvodná pro-
fesia? 
Pôvodne som elektrotechnik.

Čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase? 
V poslednej dobe som najradšej doma s rodinou na 
záhrade. Ale venujem sa aj organizovaniu koncer-
tov v klube alebo hrám s kapelou. 

Obľúbený šport? 
Lyžovanie.

Obľúbená hudobná skupina alebo interpret? 
Led Zeppelin, ale je toho viac.

Máte ešte nejaký nesplnený životný sen? 
Snov je veľa, času málo, ale povedzme, rád by som 
dokončil múzeum gitár, ktoré zbieram a vystavil ich 
ako trvalú expozíciu v klube Queens pub.
Aký máte vzťah k mestu Púchov? 
Je to moje rodné mesto v dobrom aj v zlom.

Zaujímate sa o komunálnu politiku? 
Áno.

Čítate naše noviny? 
Iste, čítam.

Ako ste sa dostali k podnikaniu? 
V 90-tych rokoch som si vybavil živnosť a prenajal 
nebytové priestory s jedným spoločníkom, kde sme 
predávali všetko možné. O rok neskôr som v malej 

Vladimír HRNKO – ESE, s. r. o. a Queens pub

privatizácii vydražil budovu potravín, zobral si úver 
a začal sa môj podnikateľský beh na dlhé trate. 
Ten bol sprevádzaný pokusmi, omylmi, občasným 
úspechom, ale často som sa potkol alebo sklamal 
v ľuďoch. Dnes viem, že to bola výborná škola i keď 
niekedy trochu drahá... 

Predstavte nám svoju firmu, čím sa zaoberá? 
Približne v rokoch 1995 - 96 som ustálil svoje pod-
nikateľské smerovanie a naplno sa začal venovať 
spoločnosti Euro Systém Elektronik (ESE, s. r. o.). Fir-
ma vyrába elektroniku so špecializáciou na bezpeč-
nostné ovládače pohonov a vstupov. Sídli v Dubnici 
nad Váhom a dlhodobo zamestnáva približne 60 
pracovníkov. 

Ktoré prekážky Vám najviac komplikujú podnika-
nie? 
Je tu zle nastavené podnikateľské prostredie a le-
gislatíva, ktorá sa stále mení. Príde to vždy po vý-
mene tzv. politických špičiek a v posledných rokoch 
len k horšiemu. Prístup štátu k malému, drobnému 
a strednému podnikaniu je dosť macošský až vydie-
račský. Nadnárodné spoločnosti alebo veľké pro-
jekty zahraničných firiem majú obrovské výhody v 
porovnaní s domácimi podnikateľmi. Je tu reálne 
riziko, že bude stále menej ľudí ochotných sa o seba 
postarať a nezostať štátu na krku. Niečo vymyslieť, 
tvoriť pracovné miesta, mať svoj sen, podnikať. 

V čom Vám môžu pomôcť komunálni politici? 
Komunálni politici majú k podnikateľom v regióne 
blízko. Môžu (ak chcú) veľmi rýchlo pochopiť pro-
blematiku a pomôcť udržať výrobu, služby a tým aj 
pracovné miesta, ktoré v meste a okolí zabezpečujú 
podnikatelia často na úkor svojho voľného času, ro-

diny a zdravia. Už vý-
razná pomoc by bola 
zníženie dane za pod-
nikateľské pozemky, 
ktoré podnikanie 
veľmi zaťažujú. Často 
sa stanovujú rôzne 
príkazy, zákazy alebo 
obmedzenia, ktoré 
znižujú kvalitu života 
nielen všeobecne, ale 
odradia od aktivity 
ľudí, ktorí vytvárajú 
pracovné miesta.

Pre Púchovčanov ste 
známy najmä ako 
spolumajiteľ klubu 
Queens pub, kde pra-
videlne organizujete 
rôzne koncerty...
Queens pub je skôr 
moje hobby. Tento 
podnik vznikol v roku 
1995 na úplne inom 
mieste. Po roku sme 
ho museli presťaho-
vať. Za dvadsať rokov 
sme ale prešli kus ces-
ty, i keď miesto, kde 

pôvodne stál, nie je až tak ďaleko. Som veľmi rád, že 
sa nám podarilo z pôvodne malej pivárničky vybu-
dovať postupne väčší klub. Často tu účinkujú nielen 
miestni muzikanti, ale aj známejšie mená - naprí-
klad Dan Bárta, Fragile, Buty, Slobodná Európa, Mig 
21, Michael Kocáb, Braňo Jobus, Korben Dalas a 
mnoho špičkových muzikantov, niekedy až z USA - 
Nat Osbourne band. Pôvodne rockovo ladený klub 
sa snaží v poslednej dobe ponúknuť viacžánrovú 
paletu muziky a to v inštrumentálnej a aj jazzovej 
podobe. Veľký záujem je o latino s nádychom Kuby 
– práca a vlastné zanietenie dvoch našich kama-
rátov promotérov. Dúfam, že sa nám vždy podarí 
udržať správny kolektív ľudí, ktorí majú záujem v 
podniku pracovať. Musím spomenúť dlhoročnú 
prevádzkovú prácu mojej tety pani Marciňovej a 
mojej manželky Marcelky, pretože sú neoddeliteľ-
nou súčasťou podniku, ktorý by bez nich nemohol 
fungovať.
Queens pub je klub, ktorý sa stále profiluje a moja 
predstava je o žánrovej pestrosti. Tá je v hudbe, kto-
rá nás oslobodzuje, obrovská. V posledných rokoch 
hudbu spájame aj s výstavami výtvarníkov. Bude-
me sa vždy snažiť, aby návštevníci našli v našom 
programe pre seba vždy niečo zaujímavé a radi sa 
k nám opäť vrátili.

-sf-

Inzerujte v Púchovských novinách:
- týždenne 8000 ks náklad
- do schránok zdarma
- plnofarebná tlač
inzercia@puchovskenoviny.sk
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Ukrývanie a rabovanie majetku
30. apríla 1945 ráno po explózií 
si zničený most cez Váh prišlo 
obzrieť množstvo obyvateľov, 
ktorí boli svedkami príchodu 
vojakov rumunskej a sovi-
etskej armády z druhého 
brehu Váhu. Rieka bola 
pomerne rozvodnená a 
Púchovčania vlastniaci lode 
pomáhali prepraviť prvých vojakov do 
mestečka. Tento región bol posledným mies-
tom na území Slovenska, kde sa nachádzala nemec-
ká armáda. Ešte v ten deň využili situáciu obyvatelia 
mestskej časti Horné Kočkovce na druhom brehu 
Váhu a vyrabovali v tehelni tajný sklad veľkoobchod-
níka Alexandra Bezáka. Rovnako aj obyvatelia mest-
skej časti Hrabovka a obce Streženice rabovali a ničili 
drevené baraky, v ktorých pred tým bývali Nemci. 
Aby výrobné mechanizmy v odevnom závode Rol-
ný neskončili podobne, ako zariadenie zbrojovky v 
Považskej Bystrici, podarilo sa ich pred ustupujúcimi 
nemeckými vojakmi ukryť. Rovnako sa zamestnan-
com azbestovo-cementových závodov a železni-
čiarom podarilo ukryť niekoľko vagónov pšenice, 
ktoré sa obyvateľov Púchova stali základom obživy v 
nasledujúcom období.

odstraňovanie škôd a vzrastanie napätia
Púchovom prechádzali ďalšie vojská smerom na 
Moravu, okrem spomínaných sovietskych a rumun-
ských vojakov prišla v noci na 1. mája do mestečka 
aj brigáda československej armády, ktorá sa dlho ne-
zdržala, ale pokračovala vo vytláčaní nemeckej armá-
dy z územia Československa. Význam mosta pre Pú-
chov a Púchovskú dolinu si uvedomovali azda všetci, 
pretože bez neho sa vojnou poničený región mohol 
obnoviť len veľmi pomaly. Červená armáda postavila 
cez Váh dočasný pontónový most, ktorý niekoľkokrát 
museli opravovať. 14. mája 1945 sa začalo s budova-
ním provizórneho dreveného mosta, na ktorom sa 
podieľali spomínané armády a tzv. politickí zaistenci, 

no určitý 
čas tu mu- 

seli odpra- 
covať aj os- 

tatní obyva- 
telia. Oba bre- 

hy boli z časti  
podmínované a 

pri stavbe nového 
mosta vybuchla 

jedna z mín, ktorá zabila 
robotníka. Provizór- ny drevený most bol 
dokončený o 9 dní neskôr, ale úrady v Púchove 
videli v často rozvodnených vodách Váhu veľkú hroz-
bu, a preto požadovali skoré vybudovanie železného 
mosta. Obavy sa naplnili ešte vo februári 1946, kedy 
povodeň zničila nový most, ale ešte v tom roku bol 

Koniec 2. sv. vojny v Púchove a okolí II.

postavený nový železný most, ktorý v Púchove stojí 
dodnes. Rovnako, ako aj v iných obciach, odkiaľ bola 
vytlačená nemecká armáda sovietskymi a inými vo-
jakmi, vznikla aj v Púchove Miestna národná rada, 
ktorú zakrátko vystriedal Miestny a Okresný národný 
výbor. Bol vypracovaný tzv. zoznam Nemcov, Ma-
ďarov a kolaborantov. Z mestečka bolo odsunutých 
15 Nemcov, 35 spolu s 3 Maďarmi dostali povolenie 
zostať, pretože podľa vyšetrovateľov preukázali lojali-
tu k ČSR. 24 osobám, označeným za kolaborantov a 
zradcov bol zhabaný majetok a začalo sa s previerka-
mi verejných zamestnancov. Celkové škody v Púcho-
ve boli vyčíslené na viac ako 2,5 milióna Kčs. Vojnové 
napätie sa darilo znižovať najmä vďaka odstraňova-
niu škôd na majetku obyvateľov mesta, no politické 
napätie práve naopak vzrastalo. Ale tým začína ďalšia 
kapitola nielen regionálnych dejín mestečka Púchov.

-pam-

8. mája si na Slovensku pri-
pomíname Deň víťazstva 
nad fašizmom. 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 spo-
jeneckými vojakmi z celého 
Slovenska. Aké boli prvé 
povojnové dni v okresnom 
mestečku a blízkych obci-
ach si pripomenieme aj po-
kračovaním článku z pred-
chádzajúceho týždňa.

Obchodný dom veľkoobchodníka Alexandra Bezáka na križovatke pri dnešnom 
„Rožáku“ a nákladné vozidlo americkej armády „Canada“ v roku 1945.

Pohľadávka na rajčiny od Ernesta Adlera adresovaná v období 
 Slov. štátu veľkoobchodníkovi A. Bezákovi do Púchova.

Brigáda československej armády na dnešnom Námestí slobody v máji 1945.
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Mestská polícia
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Polícia informuje

Agresívny mladý muž zbil a porezal rovesníka

Zdravotných záchranárov z Púchova a Beluše 
ocenili za profesionalitu po zrážke lietadiel

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Považ-
skej Bystrice obvinil z prečinu ublíženia na zdraví v 
súbehu s prečinom výtržníctva 23-ročného Lukáša 
z okresu Púchov. Lukáš 27. marca v skorých ranných 
hodinách pred jedným z barov v obci Lednické Rov-
ne po predchádzajúcom slovnom konflikte napa-
dol 23-ročného Radoslava z Púchova. Na verejnosti 
prístupnom mieste ho najskôr udrel päsťou do tváre 
a po tomto vytiahol na napadnutého muža nôž. Ten 
sa zo strachu dal na útek, avšak Lukáš ho dobehol, 

zhodil na zem  a päsťou ho udieral do tváre a do 
rôznych oblastí tela. Následne Lukáš napadnutého 
muža porezal nožom. Spôsobil mu 80 milimetrov 
dlhú reznú ranu na čele, otras mozgu, pomliaždenie 
hrudníka a drieku. Zranenia, ktoré Radoslav utrpel, si 
vyžiadali trojtýždňovú dobu liečenia. Obvinenému 
Lukášovi, v prípade ak ho súd uzná vinným, hrozí v 
zmysle trestného zákona trest odňatia slobody v tr-
vaní od dvoch  do piatich rokov. 

KR PZ Trenčín 

Vo štvrtok 21. apríla 2016 sa v priestoroch histo-
rickej budovy Opery SND v Bratislave stretli najlepší 
záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami 
laických záchranných akcií na slávnostnom poduja-
tí Zlatý záchranársky kríž za rok 2015. Poslaním 
projektu je hľadať a oceniť výnimočné, profesionálne 
zvládnuté zásahy všetkých zložiek integrovaného zá-
chranného systému, dobrovoľníkov aj profesionálov, 
rovnako ako obetavé činy prvej pomoci laikov – detí 
aj dospelých. 

Medzi ocenenými nechýbali ani zástupcovia Pú-
chovského okresu. Ocenenie v kategórii Záchra-
nársky čin profesionálneho kolektívu získali hasiči 

z Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne, policajti z 
Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne, zdravotní zá-
chranári z posádok rýchlej zdravotníckej a rýchlej 
lekárskej pomoci - RLP Dubnica, RZP Beluša a RLP 
Púchov a členovia Dobrovoľných hasičských zborov 
obcí Červený Kameň a Mikušovce za komplikovaný 
zásah pri Červenom Kameni. Koncom augusta tu 
došlo k zrážke a následnému pádu dvoch lietadiel             
L 410. Tragédia si vyžiadala sedem ľudských životov. 
Z celkového počtu 38 ľudí na palubách oboch lieta-
diel neprežili traja parašutisti a štyria piloti. Z 31 za-
chránených parašutistov bolo šesť parašutistov zra-
nených.                    KR HaZZ Trenčín

Dve fúry stavebného odpadu pri Bielej vode
Dispečing mestskej polície prijal telefonické 
oznámenie, podľa ktorého v časti Vieska-Bez-
dedov pri riečke Biela voda pri rodinnom dome 
vytvoril neznámy páchateľ skládku stavebného 
odpadu. Policajti vypátrali autora čiernej skládky, 
ktorý ich informoval, že odpad tam nechal vyviezť 
on, ale je na súkromnom pozemku a chcel iba za-
sypať vymleté miesto po povodni. Prípad riešili aj 
pracovníci mestského úradu a odboru životného 
prostredia Okresného úradu v Púchove. Po kon-
zultácii s pracovníkom Povodia Váhu a odboru 
výstavby mestského úradu prípad riešia ako po-
dozrenie zo spáchania priestupku založenia ne-

povolenej skládky.  

Nájazdy rumunských predajcov pokračujú...
Aj v minulom týždni pokračovali „nájazdy“ ru-

munských predajcov na Púchov. Púchovskí mest-
skí policajti ich chytili hneď štyroch – troch mužov 
a jednu ženu. Za neoprávnené vykonávanie ob-
chodnej činnosti potrestali pokútnych predajcov 
pokutou každému po desať eur.  

„Reklamný“ fantóm...
Púchovskí mestskí policajti riešili v minulom 

týždni niekoľko prípadov krádeže reklamných 
tabúľ firiem na území mesta. Reklamnú tabuľu
veterinárnej služby o rozmeroch 120 x 80 centi-
metrov ukradol neznámy páchateľ v noci z 23. na 
24. apríla. Majiteľke spôsobil zatiaľ nevyčíslenú 
škodu. O svoje reklamné tabule prišli aj tri reklam-
né agentúry v Púchove. Mestskí policajti prípady 
vyšetrujú.   

Z detských kĺzačiek vyrástli
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého v Marczibányho záhra-
de poškodzujú detské kĺzačky mladí „výrastkovia“. 
Policajti nasmerovali na miesto kameru, ktorá 
zachytila pohyb troch osôb. Hliadke sa podarilo 
identifikovať dvoch mladíkov z Púchova. Z kĺza-
čiek ich vykázali s tým, že sú určené pre menšie 
deti. 

Túlavý pes skončil v koterci
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sa v blízkosti zberne 
surovín v Starých Nosiciach pohybuje túlavý pes 
stredného vzrastu bez obojku a vôdzky. Policajti 
psa odchytili a umiestnili do koterca v Podniku 
technických služieb mesta Púchov. Priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta je 
v riešení. 

Na brehu Váhu vypaľoval kábel
Na pravom brehu rieky Váh na Nimnickej ulici 

našli mestskí policajti Púchovčana momentálne 
bývajúceho v Lednických Rovniach. Na brehu 
Váhu si založil oheň a vypaľoval medený kábel. 
Policajti priestupok fotograficky zdokumentovali
a vydali mužovi blok na pokutu nezaplatenú na 
mieste vo výške 20 eur. 

Vysypanie dvoch fúr stavebného odpadu pri rodinnom dome vo Vieske-Bezdedove na brehu Bielej vody prešet-
ruje odbor životného prostredia Okresného úradu Púchov v spolupráci so stavebným odborom mesta a Povodím 
Váhu.                         FOTO: MsP Púchov

Integrovaný záchranný systém

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO)  
v minulom týždni v Púchovskom okrese klesla o 300 
ochorení na 100.000 obyvateľov na chorobnosť 1298 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť bola 
druhá najnižšia v trenčianskom samosprávnom kraji. 
V Trenčianskom kraji  zostala chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia na úrovni predchádzajúceho 
týždňa. Najvyššia chorobnosť bola v okrese Trenčín 
(2223 ochorení na 100.000 obyvateľov), najnižšia v 

okrese Považská Bystrica (1156 ochorení na 100.000 
obyvateľov).

Z celkového počtu ochorení nahlásili lekári v kraji 
588 ochorení na chrípku, chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom klesla o 5,57 percenta. 
Pre chrípku nemuseli minulý týždeň prerušiť vyu-
čovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.  
Informoval regionálny úrad verejného zdravotníctva 
v Trenčíne.               (pok)

Chorobnosť na ARO bola druhá najnižšia v kraji
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Na hradnú vyhliadku sa po rokoch vrátia turisti
Pozývame všetkých priateľov hradu 
Lednica na tradičnú akciu „Otvára-
nie hradnej brány“, ktorou otvoríme 
turistickú sezónu na tomto hrade v 
sobotu 7. mája 2016 od dvanástej.

O kultúrny program sa postarajú Trombitá-
ši, bratia Štefánikovci z Lúk, ktorí zaspievajú 
a zahrajú ľudové piesne z Púchovskej doliny. 
Stredovekú atmosféru navodia členovia o. z. 
Bludní rytieri ukážkami tradičnej rytierskej vý-
zbroje, dobovými kostýmami a stredovekou 
kuchyňou. Fotograf, dokumentarista a hlavne 
ochranca prírody Jakub Cíbik z Púchova poroz-
práva o miestnej prírode, ako ju chrániť, ale aj 
čo v nej zaujímavé môžeme vidieť. 

Návštevníci budú môcť ochutnať špeciality led-
nickej hradnej kuchyne: múčne placky pečené 
na kameňoch a kozí guláš. Kto sa nebojí, že si 
zašpiní ruky, vyskúša si výrobu keramiky na 
hrnčiarskom kruhu. 

O 15:00 za účasti pozvaných hostí, predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava 
Bašku, starostu obce Lednica Kamila Karasa a 
kastelána hradu Lednica Petra Martiniska sláv-
nostne otvoríme zrekonštruovaný prístup na 
hradnú vežu.
                                                 

Pavol Ďuriš, 
historicko-astronomická spoločnosť o. z.

Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok 9.00 – 17.00 hod.

sobota 9.00 – 11.30 hod.

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

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

AKCIA NA KUCHYNSKÉ LINKY DO KONCA MÁJA - slovenský výrobca
Montáž 1€ a kameninový drez v hodnote 169 € ako darček!

Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR 
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení ne-
skorších predpisov oznamuje, že žiadosti o pri-
jatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 
2016/2017 prijímajú riaditeľky materských škôl:

- materská škola, Požiarna 1291, Púchov,
- materská škola, Požiarna 1292, Púchov,
-materská škola, mládežnícka 13, Púchov,
- materská škola, chmelinec 1411, Púchov,
- materská škola, 1. mája 1348,Púchov,
- materská škola, nosice 221, Púchov
- ZŠ s materskou školou, slovanská 23.

termíny odovzdávania prihlášok:
4. 5. 2016 od 14. 00 - 16. 30 hod.
11. 5. 2016 od 14. 00 - 16. 30 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vz-
delávanie je k dispozícii u riaditeliek materských 
škôl, na internetovej stránke mesta www.pu-
chov.sk, na internetovej stránke materských 
škôl www.skolkapuchov.sk.

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára 
doručí zákonný zástupca riaditeľke MŠ v uvede-
nom termíne. Po ukončení evidencie žiadostí 
riaditeľky materských škôl v zmysle § 5 ods. 14 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov rozhodnú o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa 
do materskej školy.

Podmienky prijatia:
- vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
- prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili pia-
ty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou a deti s dodatočne odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou.

mgr. rastislav henek, primátor mesta

Zápis do materských škôl
pre šk. rok 2016/2017

Jarné rybárske preteky
na vodnej nádrži Ihrište
Miestna organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu v Púchove po-
zýva rybárov a priaznivcov Petro-
vho cechu na tradičné jarné rybár-
ske preteky na vodných nádržiach 
Ihrište. 

Uskutočnia sa v nedeľu 8. mája (pre členov 
všetkých rybárskych organizácií) a v nedeľu 15. 
mája (len pre členov MO SRZ Púchov).
Oboje preteky sa začínajú od 6.00 hodine, loví 
sa do 11.00 hodiny. Súťažiť sa bude o najväč-
šieho uloveného kapra, pretekárom sa do cel-
kového poradia započíta iba jeden kapor. V prí-
pade ak by dvaja, alebo viacerí pretekári ulovili 
kaprov s rovnakou hmotnosťou, rozhoduje dĺž-
ka ulovenej ryby. V prípade rovnakej hmotnosti 
i dĺžky rozhodne skorší čas ulovenia. 
Predpredaj štartovných lístkov je v predajni ry-
bárskych potrieb Rami v Púchove, prípadne na 
mieste pretekov pred ich začiatkom. 

-pok-

Rybárske preteky detí 
na Odhánkach
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu Púchov usporiada v sobotu 7. mája na 
štrkoviskách Odhánky v Púchove tradičné det-
ské rybárske preteky. Prezentácia rybárskych 
nádejí je od 6.00 do 6.50 hodiny priamo na 
štrkoviskách, lovné miesta sú ľubovoľné. Chy-
tať sa bude na odhánkach číslo 2, 3 a 4 len zo 
strany od Váhu. Každý účastník dostane pri 
prezentácii účastnícky list, bodovací preukaz 
a občerstvenie zdarma. Čas trvania pretekov je 
od 7.00 do 11. hodiny.                            -pok-
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Najsilnejší Slováci stavali v Púchove máj
na pešej zóne hľadali najsilnejšieho slováka 
Sobotňajšie popoludnie na pešej zóne v Púchove patrilo silným Slovákom. 
Päť silových disciplín preverilo silu i  zručnosť tých najsilnejších, ktorí bo-
jovali o titul „Najsilnejší Slovák 2016“. Na štartovaciu čiaru sa postavilo 12 
chlapov, ktorí už na prvý pohľad vzbudzovali rešpekt. Na súťaž priprave-
nú Slovenskou asociáciou silných mužov v spolupráci s mestom Púchov, 
Trenčianskym samosprávnym krajom a ďalšími sponzormi, zavítalo niekoľ-
ko stoviek Púchovčanov, ktorí si v slnečnom jarnom počasí našli cestu do 
centra mesta. Svedkom siláckych kúskov boli i primátor mesta Púchov Ras-
tislav Henek, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška 
a poslanec Slovenského parlamentu Milan Panáček. Aj oni povzbudzovali 
„svalnáčov“ a po každej disciplíne ocenili tých najlepších. „Víťaz by mal byť 
všestranný, pretože na medzinárodných podujatiach sú aj behacie dis-
ciplíny nielen silové. Mal by teda byť atlétom i silným chlapom,“ povedal 
o hľadaní najsilnejšieho Slováka organizátor a rozhodca Pavol Guga.

600 kg ako malina
Pri prvej disciplíne dvíhali súťažiaci nad hlavu až 130-kilogramovú kladu. 
Potom sa postavili k 600-kilogramovej pneumatike, ktorú bolo potrebné 
prehodiť na druhý bok a späť. Nasledovali tzv. mŕtve ťahy nápravou osob-
ného vozidla, ktoré boli na pešej zóne zaparkované. Štvrtou disciplínou 
bol Herkulesov úchop, pri ktorom sa dve zo zaparkovaných áut odbrzdili 
na šikmej plošine a každý silák sa ich pokúšal držať s rozpaženými rukami 
vo svojej blízkosti čo najdlhšie. Posledná disciplína rozhodla o  najsilnej-
šom Slovákovi. Až na 4. schod chlapi postupne vykladali 220-kilogramové 
a 260-kilogramové závažie. Pred celkovým vyhodnotením pretekov mali 
možnosť zasúťažiť si i deti. Využilo to asi 20 chlapcov a 2 dievčatá, ktorých 
úlohou bolo preniesť dve pneumatiky cez vytýčenú trať rýchlejšie, ako 
ich súper. Najväčší potlesk zožal 5-ročný junák, prenášajúci závažie svojim 
tempom, no divákom ukázal i svoje svaly. Spomedzi dvanástich súťažiacich 
zvíťazil s prehľadom Igor Petrík z Levíc, ktorí týmto titulom zavŕšil víťazný 
hetrik. Pre inšpiráciu sme sa víťaza opýtali na spôsob prípravy. „Cez zimu 
sa pripravujem v  posilňovni, pretože vonku je zima. Robím len tie 
základné cviky, ako sú mŕtve ťahy, drepy a tlaky. Začínam malými 
váhami s veľkým počtom opakovaní a potom stále ťažšie a ťažšie 
závažia,“ povedal o cvičení Petrík. Na záver sa siláci predstavili pú-
chovským divákom ešte v jednej, no nesúťažnej disciplíne.
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najrýchlejšie postavený máj
Desiatka najsilnejších Slovákov sa tento rok zhostila 
tradície, ktorá 30. apríla v Púchove nesmie chýbať. 
Vzali na svoje ramená vopred vyzdobený máj a vy-
chádzkovým krokom ho priniesli do pripraveného 
priestoru, kde ho s dobrovoľnými hasičmi spoločne 
osadili. „Tak rýchlo postavený máj sme ešte nema-
li,“ skonštatovala riaditeľka Domu kultúry Milada 
Vargová a zároveň otvorila ďalšie kultúrne poduja-
tie v meste. Na úvod sa na javisku predstavila folk-
lórna skupina Štiepnická skala zo Streženíc. V rytme 
jej piesní sa na pešej zóne „pohupovalo“ množstvo 
divákov, niektorí si spoločne s nimi i zaspievali, iní 
si iba klopkali nohou do rytmu. „Moje želanie pre 
všetkých i  tých, ktorí tu nie sú, je, aby tento máj 
dával lásku do sŕdc ľudí celoročne a  aby sme sa 
k  sebe správali lepšie a lepšie,“ povedal primátor 
Púchova Rastislav Henek a  zároveň dal pokyn na 
slávnostné spustenie všetkých fontán v  uliciach 
mesta. Kultúrny program pokračoval vystúpením 
folklórneho súboru Váh, ktorí síce zatancoval dve 
známejšie choreografie s názvami cepový a „kuva-
ný“, no na javisku sa predstavili i dvaja „noví“ mladí 
muži. „Snažíme sa chalanov vytancovať, keďže 
chystáme galaprogram k  45. výročiu súboru na 
jeseň a chalanov vo folklórnom súbore nie je ni-
kdy dosť,“ povedal o mužských prírastkoch v súbo-
re jeho manažér Martin Rosina. Po tradíciách pred-
viedla na pódiu svoje umenie i dievčenská tanečná 
skupina DVUZE. 

oslavy vyvrcholili vatrou
No na pešej zóne to ešte stále nebolo všetko. Rad 
prišiel aj na domáceho siláka Marcela Šerého, ktorý 
najskôr na Námestí slobody potiahol niekoľko me-
trov veľké zametacie vozidlo Technických služieb 
mesta. Zvedaví diváci sa presunuli späť pred javisko, 
kde už „Apolónius“, ako ho známy prezývajú, pred-
viedol, aké je to ležať na ostrých klincoch, naložiť na 
seba betónovú platňu a postaviť na ňu ešte ďalších 
piatich statných chlapov. Týmto vystúpením pro-
gram na pešej zóne v sobotu skončil, no Púchovča-
nia pokračovali v oslavách konca 2. svetovej vojny 
v  našom regióne v  Horných Kočkovciach. Do are-
álu pod privádzačom zavítalo opäť veľa ľudí, ktorí 
si prišli obzrieť zapálenie tzv. Vatry oslobodenia. 
Oslavy vyvrcholili 15 minút po 21. hodine, kedy sa 
nad hlavami divákov rozžiaril ohňostroj. Ten svojimi 
výbuchmi možno ešte niekomu pripomenul ko-
niec vojny a výbuch mosta cez Váh presne pred 71 
rokmi. Zábava pod mostom diaľničného privádzača 
pokračovala až do skorého rána.                          -pam-
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Púchovský
štek
Nultý ročník súťažnej vý-
stavy psov najrôznejších 
druhov a plemien pri-
niesol aj takéto vizuálne 
zaujímavé stretnutia jej 
štvornohých účastníkov a 
návštevníkov.
Výstavu pre všetkých 
milovníkov psíkov or-
ganizátorsky pripravilo 
občianske združenie Pria-
teľské srdce v sobotu 23. 
apríla  neďaleko Nábrežia 
slobody v zelenom pries-
tore pri Váhu. Zúčastniť sa 
jej mohli všetci majitelia 
krížencov, čistokrvných, 
bezpapierových, aj  psíkov 
„útulkáčov“.     -tm-

Základná umelecká škola v Púchove
v spolupráci s Mestom Púchov

Vás pozývajú na koncert venovaný
DŇU MATIEK

8. máj 2016 o 14.00 hod. 
v Evanjelickom kostole v Púchove
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Pani Juliana sa narodila v roku 1913, čo znamená 
dožitých 103 rokov. Jej otec pracoval v Maďarsku 
a mama slúžila v židovskej rodine. Aj keď boli chu-
dobní, dokázali rozumne hospodáriť a tak si prikú-
piť kúsok pôdy – roličky. Ako 22-ročná sa vydala a 
postupne sa ich rodinka rozrástla o päť detí, dvoch 
chlapcov a tri dievčatá. Neskôr pribudli tri vnučky aj 
traja vnuci, dvaja pravnuci a jedna pravnučka. Život 
nie je len o radosti a aj pani Juliana musela prekonať 
nejednu bolesť v srdci. Najskôr jej zomrelo najmlad-
šie dieťa a pred 40-timi rokmi manžel a aj vnuk. Pani 
Juliana vie povedať, tak pri radosti ako aj pri starosti, 
tieto slová: „Všetko je v rukách Božích, vždy mi silu 
dal Pán Boh.“ Potom dodala, že sa modlí za všet-
kých ľudí na tomto svete. Pani Juliana sa vo svojom  
vysokom veku stále aktívne zaujíma nielen o dianie 
v obci, ale aj vo svete. Pozerá televíziu, počúva rá-
dio a pozrie si aj noviny. Mal som tú česť zúčastniť sa 
stretnutia s pani Julianou. Ťažko sa mi hľadajú slová 
a ešte ťažšie sa píšu pocity pri stretnutí s takouto vá-
ženou občiankou obce Lúky. Pani Juliana aj napriek 

svojmu veku berie stále život pokorne, komuni-
kuje s neuveriteľnou ľahkosťou, rozumom, ale aj 
s humorom. Vyžaruje z nej charizmatický pokoj, 
ktorý cítiť v priestore. 

Starosta obce Lúky Ján Behro prišiel jubilantke 
zablahoželať osobne. Milo sa usmial a pove-
dal: „Za mnou starší ľudia nemusia chodiť na 
úrad, keď treba, prídem za nimi.“ A tak gratu-
lácia a slávnostný zápis do kroniky sa uskutočnil 
v tichosti doma u pani Juliany, ktorá starostu 
privítala so slovami: „Som veľmi rada, že ste 
za mnou prišli, pán starosta. Ja som si vás mi-
moriadne obľúbila.“ Radosť z návštevy netreba 
komentovať, ale mne naskočila príjemná husia 
koža. Potom sa Pani Juliana podpísala do obec-
nej kroniky a začala spomínať na staré a ešte 
staršie časy. Keď sa je pán starosta opýtal na re-
cept na dlhý život, odvetila: „Nikdy som nebola 
opitá, pálenky som si trošku upila, len keď ma 
bolelo brucho. Tak teda, netreba piť pálenku, 
netreba fajčiť, leňošiť a prejedať sa. Vtedy aj 
Pán Boh požehná.“ Našu debatu ukončila ve-
tou: „Stromy pekne kvitnú, ale je zima a to nie 
je dobré pre včely.“ 
Čo k tomu dodať..? Vzácna je to žena, pripomína 
mi babičku od Boženy Nemcovej. Mali by sme 
si zobrať príklad od pani Juliany žiť v pokore, 
dôstojne, vážne, ale aj s humorom. 

Štefan kaštýľsky

Na oslave u 103-ročnej pani Juliany Bednárikovej
25. apríl 2016 si v našom okrese mô-
žeme zaznačiť ako výnimočný. Práve v 
tento deň oslávila svoje životné jubile-
um mama, stará mama, prastará mama 
a praprastará mama - pani Juliana BED-
NÁRIKOVÁ rodená Repková, obyvateľka 
obce Lúky. 

Štvrtý apríl bol pre púchovskú farnosť vzácnym dňom, kedy pri svätej omši lazarista 
P. Pavol Kavec, ktorú koncelebroval spolu s kňazmi tejto farnosti, požehnal 13 kapl-
niek Panny márie Zázračnej medaily. Tieto kaplnky od tohto dňa putujú na týždeň 
po jednotlivých rodinách vo farnosti. Celkovo sa prihlásilo 325 rodín. Je radosťou, že 
jednotlivé rodiny sa spolu schádzajú pri modlitbe pred Božou Matkou a na jej prího-
vor vyprosujú Božie požehnanie pre seba a pre celú farnosť. 
Sme vďační sestričkám vincentkám, zvlášť sestre Gemme a sestre Renáte, že aj ta-
kýmto spôsobom napomáhajú šíreniu úcty k Panne Márii Zázračnej medaily nielen v 
našej, ale aj iných farnostiach. Taktiež ďakujeme našim kňazom za ochotné prijatie a 
podporu tejto vzácnej duchovnej aktivity.  

vďační veriaci
Foto: Alžbeta marta sulíková

Panna Mária v rodinách 
púchovskej farnosti
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Legenda slovenského
 karate v Púchove
Známy slovenský karatista Ing. Ladislav KLEMENTIS v dňoch 29. a 
30. apríla cvičil  mládež na Základnej škole Gorazdova v Púchove. 
Rozhovor s ním viedol púchovský karatista a tréner Ing. František 
Komora.

Pán Klementis, mohli by ste v stručnosti pre čita-
teľov Púchovských novín popísať Vašu športovú a 
trénerskú kariéru?
Cvičiť som začal počiatkom roku 1970 a mojím pr-
vým učiteľom bol skoro rok Fero Šebej, dnes posla-
nec Národnej rady SR. V roku 1971 som sa stal osob-
ným žiakom senseia Takeji Ogawu.  Prvé skúšky na 
7. kyu som absolvoval  24. januára 1971 u senseia 
Ogawu a 8. február 1975 som získal prvý čierny pás 
– 1. dan. Pod vedením senseja Ogawu som cvičil 
skoro 30 rokov a dosiahol som 5. dan. Keď sme sa 
v roku 1997 dostali na Okinavu, začali sme s pod-
porou senseia Ogawu cvičiť okinawské Goju Ryu 
karate škola Shodokan. Túto školu Goju ryu, založil 
v roku 1931 sensei Seiko Higa.
Od roku 1997 som mal tú česť trénovať pod vede-
ním okinawských majstrov Kiyuna Choyu, Kurashita 
Eiki a Matayoshi Seitoku. Všetci sú nositeľmi stupňa 
10. dan. V roku 1975 na prvých Majstrovstvá ČSSR 
v karate v Prahe som sa stal majstrom ČSSR. Tento 
titul som ešte raz úspešne obhájil o dva roky neskôr. 
Celkove som ešte sám, alebo s mojím klubom získal 

12 krát titul majstra Slovenska v kumite a bol som 
aj reprezentantom ČSSR na ME v Helsinkách. Súťažiť 
som prestal ako 42-ročný.
2. marca 1972 som založil prvý slovenský oddiel ka-
rate – Sláviu Ekonóm Bratislava, kde som pracoval 
ako tréner a rozhodca. Spolu s niekoľkými ďalšími 
nadšencami ako Kopinič, Šebej, Ondris, Hrabina, 
Dubček, Divinec, Mikuš, Zemaník a Albert sme stáli 
pri zrode slovenského  karate. Prvou organizáciou 
bola Komisia karate pri bývalom Slovenskom zvä-
ze juda, neskôr sekcia karate a následne Zväz juda 
a karate.

Z mojej iniciatívy bola v roku 1990 založená Sloven-
ská federácia karate a bojových umení,  zameraná 
na šport a reprezentáciu a neskôr aj Slovenská fede-
rácia okinawského karate a kobudo, ktorá sa venuje 
tradičnému karate a kobudo. Som tiež spoluzakla-
dateľom Svetovej konfederácie karate WKC, kde 
som bol technickým riaditeľom aj viceprezidentom.
Reprezentačný tréner Slovenska som bol v rokoch 
1979 – 1985 a 1991 – 2015. Trénoval som takých 

pretekárov, ako boli Suchal, Serdula, Kovalčík, Laj-
čák, Šutiak, Čižmárik, Magyar, Šlachtovský, Dulanský, 
Žáčková, Nagyová, Švec, Kopriva, Csáki, Mackovich, 
Šoltésová,  Klementisová Ľuba a Andrea, Malíková, 
Buchtová...
Aj moja žena a dve dcéry cvičia karate aj kobudo. 
Manželka Ľuba je nositeľom 6. danu karate a 3. danu 
kobudo, dcéra Andrea je nositeľkou 3. danu v kara-
te, 2. danu v kobudo a dcéra Katka, je nositeľkou 2. 
danu v karate aj kobudo. 



rozhovor 15

Legenda slovenského
 karate v Púchove

Čo si z toho najviac ceníte?
Iste uznáte, že je ťažké vybrať niektoré časti, ale 
pokúsim sa. Veľmi si vážim všetky malé, ale aj veľ-
ké výsledky mojich a našich pretekárov, zverencov 
pri propagácii Slovenska, ale najväčším výsledkom 
pre mňa bolo víťazstvo Lucie Šoltésovej na Sveto-
vom pohári v Okinave v roku 1999, kde v rodisku 
karate zvíťazila v kategórii Goju ryu aj v kategórii  
Grand Champion. 

Vysoko si vážim ocenenie, ktorého sa mi dostalo v 
Okinave, keď som pred skúšobnou komisiou tvo-
renou majstrami Kiyunom (10. dan) a Matayoshim 
(10. dan), plus dva 9. dany a šesť 8. danov, získal 8. 
dan karate. Žiaľ, o niekoľko rokov neskôr som musel 
odmietnuť udelenie 9. danu od okinavskej federá-
cie. Mojím cieľom je učiť sa, a na to nepotrebujem 
ďalší dan, necítim sa na to. Niektorí moji okinavskí 
učitelia majú 8. dan a rád si počkám viac rokov, kým 
oni dostanú 9. dan.

Aký je Váš vzťah k Okinave?
Napriek našim očakávaniam sme zistili, že Okinava 
a jej ľudia sú nám v mnohom veľmi blízki. Zistili sme 
však aj, že by nám mali byť príkladom v mnohých 
iných oblastiach. Našli sme niečo, čo u nás už čas-
to nie je - národnú hrdosť, udržiavanie kultúry, tra-
dícií, remesiel. Spôsob života, stravovania, ktorého 
výsledkom je najdlhšia priemerná doba života na 
svete. Okinavčania sú skromní, zdržanliví, priateľskí 
a pozitívne mysliaci ľudia. Je im cudzie klamanie, 
podvádzanie. 
Na základe dlhoročnej spolupráce, poznania a na-
šich výsledkov práce ma guvernér Okinavy, pán 
Hirokazu Nakaima, vymenoval do čestnej funkcie 
New Uchina Goodwil Ambassador – Veľvyslanec 
dobrej vôle Okinavy. Toto ocenenie nám otvorilo 
mnoho dverí v našej ceste karate. A o ceste karate 
natočil náš priateľ Tóno Szomolániy dokumentárny 
film „Okinawa – Slovensko, cesta karate“, ktorý sa 
úspešne premieta doma i v zahraničí.

V čom sa líši karate 70–tych rokov od plejády bo-
jových športov, ktoré sú ponúkané mládeži dnes 
a v čom sa líši karate, ktoré cvičíte dnes?
V 70–tych rokoch nebolo veľa možností venovať sa 
bojovému športu. Keď sa cez slovenských džudistov 
dostalo karate aj k nám, našlo vhodnú pôdu práve 
na vysokých školách. Bolo to dobré, tvrdé japonské 
športové karate štýlu Goju ryu, ktoré k nám doniesol 
sensei Takeji Ogawa. Bolo oveľa tvrdšie ako to, čo sa 
ako šport cvičí dnes. Táto plejáda bojových športov 
sa u nás rozšírila až po roku 1989. Majú rozdielnu 
úroveň tréningu a rozdielne zameranie. Karate v 
Okinave bolo umením sebaobrany. Učilo sa tajne 
v malých skupinkách. Dnešné športové karate (za-

merané hlavne na zápas) je vhodné tak do 30 až 
35 rokov života. Potom je už skôr škodlivé na kĺby. 
Navyše toto karate, vzhľadom na potrebu chrániť 
zdravie pretekárov a zaujať divákov, je pre reálny 
boj dosť nefunkčné. Naše cesty do Okinavy a učenie 
majstrov ukázali aj iné možnosti karate, možnosti 
celoživotného cvičenia pre zdravie.

A čo ozbrojené zložky a tréning karate?
Na rozdiel od niektorých štátov to na Slovensku 
nebolo slávne. Posledné tri roky je tu však pozitívny 
posun. Veliteľ pozemných síl je nositeľom 3. danu a 
postupne sa zavádza určitý systém cvičenia. Som 
jeden z tých, čo tomuto napomáhajú prípravou me-
todických materiálov a školením inštruktorov.

Kobudo je v porovnaní s karate skoro neznáme. 
Ak, tak ho poznáme skôr ako akrobatickú exhi-
bíciu so zbraňami. Mohli by ste ho našim čita-
teľom priblížiť?
Kobudo, podobne ako karate a iné bojové umenia v 
juhovýchodnej Ázii a Číne, majú stáročnú tradíciu v 
používaní rôznych „zbraní“ na cvičenie sebaobrany. 
Väčšinou ide o pôvodne poľnohospodárske nára-
dia, alebo iné pomôcky z bežného života.
Na Okinave sú dnes hlavné štýly kobuda: Matayoshi 
kobudo, Ryu kyu kobudo, Ryuei ryu kobudo a Ya-
mane ryu a v zásade majú tieto zbrane: bo (palica), 
eku (veslo), sai, nunchaku, tonfa, kama (kosák), tim-
be, motyka. U nás začalo kobudo pred cca 8. až 10. 
rokmi, keď už naši okinavskí učitelia trochu „poľud-
štili“ naše karate a osvojili sme si základy dýchania. 
To, čo poznáme z rôznych filmov a exhibícií, nemá 
so skutočným kobudom veľa spoločného.

Čo Vás priviedlo do Púchova?
V prvom rade mám v Púchove priateľov, ktorým je 
blízka cesta šírenia okinavského karate a kobudo. 
Myslím si, že je to moja povinnosť, dlh môjmu danu 
a čestnej funkcii. Ich práci treba maximálne pomôcť, 
dať žiakom pozitívnu motiváciu pre cvičenie i súťa-
ženie. Z Púchova vyšla generácia úspešných kara-
tistov (Čvirikovci, Solík, Kunst, Revická...) a na tieto 
výsledky je potrebné nadviazať. Preto si myslím, že 
takéto návštevy sa budú opakovať aj v budúcnosti.
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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:  

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 
         zastávka 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 troch 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 odbornej firmy realizo-
vať deratizáciu plôch verejnej zelene a 
stojísk smetných nádob.
                                                                                                                               
mgr. martina knížatová
odborný referent ŽP, msÚ Púchov   

oZnAmY
Zo sZZP Púchov oznamuje, že ďalší PorA-
denskÝ deŇ bude 30. 5. 2016 od 14.00 hod. 
v kancelárii ZO SZZP (bývalý kataster, Námes-
tie slobody). Právne poradenstvo sa pre veľký 
záujem zužuje na právne problémy zdravotne 
postihnutých a starších občanov mesta Púchov. 
Kto potrebuje právnu radu, môže sa prihlásiť do 
20. 5. 2016 na adrese: Ján Petro, Obrancov mieru 
1152/5, Púchov, tel.: 0949 103 709. K prípadu, v 
ktorom chcete radu, je potrebné doniesť už exis-
tujúce podklady.

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 Podniku technických služieb 
mesta Púchov, s. r. o.

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., 
ponúka na odpredaj vysprávkový stroj na as-
falt tUrBo - 3000 v cene 22 880 eur bez DPH. 
V prípade záujmu kontaktujte Ing. Svobodu na 
tel. č.: 0903 500 630, e-mail: ptsmpu@slovanet.sk 
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Mažoretky na MSR potvrdili svoje kvality
Mesto Malacky v dňoch 22. – 24. 4.  
hostilo  35 súborov z celého Sloven- 
ska a viac ako 1500 mažoretiek.  NE-
LLY bojovali z celých síl a úspech 
prišiel v podobe 16. medailových  
umiestnení: 6 x zlato, 3 x striebro, 7 x  
bronz a dve štvrté miesta. S hrdos-
ťou sme potvrdili, že patríme medzi 
slovenskú i európsku špičku najlep-
ších súborov.

Majstrovstvá Slovenska je celoštátna kvalifikačná 
a postupová súťaž mažoretiek v sekciách baton, 
pom-pom, mix, flag, klasické mažoretky pom-
-pom a baton. Sú nominačnou a kvalifikačnou sú-
ťažou pre postup na Majstrovstvá Európy a sveta 
pre rok 2016. Som hrdá, že sa našim mažoretkám 
podarilo nominovať na ME, ktoré nás čakajú 
práve na domácej pôde v Púchove začiatkom 
letných prázdnin. Nellyovská výprava z Púchova 
prišla na Záhorie zabojovať so 105 deťmi a s 18. 
choreografiami v štyroch vekových kategóriách 
(deti, kadet, junior, senior), štyroch disciplínach 
(sólo, duo/trio, mini formácia, veľká formácia)  a 
troch sekciách (baton, pom pom, mix). Do Mala-
ciek sme prišli už  v piatok na obed. V hale Malina 
sme sa zaregistrovali, urobili sme si priestorové 
skúšky a zúčastnili sme sa spoločného pochodu 
mestom. Organizátori z mesta Malaciek pripravili 
pochod mestom na vynikajúcej úrovni. Mažoret-
ky pochodovali mestom  za sprievodu dychovej 
hudby. Bola to upútavka na súťažné dni, ktoré 
nás čakali. Mestom sa ozýval potlesk, trblietali 
sa farebné kostýmy, krútili sa paličky a strapce.  
Dievčatá v spoločných súpravách  s názvami sú-

Janke Halasovej, pod jej rukami vznikli bravúrne 
kostýmy. Štvrté ďakujem ide fotografovi Mirkovi 
Škulcovi a kameramanke Maťke Škulcovej, ktorí 
nás verne sprevádzajú na každej súťaži a všetky 
zážitky zachytávajú na objektív a kameru. Piate a 
úprimne ďakujem patrí Aďke Brozákovej za mixo-
vanie a prípravu piesní na súťažné choreografie 
a tiež I. Trníkovi a V. Gašpárkovej. Ďalšie ďakujem 
ide mestu Púchov za pomoc a podporu a hlav-
ne CVČ Včielke a pani riaditeľke PaedDr. Alenke 
Strýčkovej za prostredie, ktoré nám poskytuje aj 
napriek priestorovým ťažkostiam, ktoré CVČ má 
a snaží sa nám vychádzať v ústrety vo všetkých 
smeroch. Cítime sa tam ako jedna veľká rodina. 
Predposledné ďakujem letí Janke Jakubíkovej do 
mažoretkového neba, posielame jej v mene všet-
kých detí a tréneriek veľké objatie a ďakujeme, že 
je našim anjelikom.  No a posledné ďakujem patrí 
mojej rodine, ktorá mi je všetkým, podporuje ma 
v ťažkých chvíľach a je mi oporou. Na záver ďa-
kujem všetkým deťom zo súboru NELLY, bez nich 
by neboli úspechy, slzy šťastia, smiech, občas 
plač a všetky tie nezabudnuteľné zážitky, ktoré 
si uchovávame v srdiečku navždy. Ešte raz ĎA-
KUJEM. Som na vás hrdá a mám vás veľmi rada.  
Prajem nám všetkým pevné zdravie, veľa šťastia, 
síl a energie do ďalších súťaži, ktoré na nás čakajú. 
Nech nám Majstrovstvá Európy v Púchove do-
padnú čo najlepšie, aj keď to bude veľmi, veľmi, 
veľmi náročné, verím, že to zvládneme.  Ukážeme, 
že v meste Púchov sú ľudia, ktorí sú na správnom 
mieste a organizáciu zvládnu na jednotku. Mesto 
Púchov vyzdvihneme a dostaneme do povedo-
mia nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Držte 
nám palce a príďte nás podporiť! 

mgr. Ľudka Bučková kvaššayová
vedúca súboru neLLY

borov a s tabuľkou pred sebou ukázali, z ktorého 
mesta pochádzajú. Večer nasledovalo slávnostné 
prijatie vedúcich súborov a porotcov u  primátora 
spojené s rautom. Prijatie bolo veľmi vďačné a pri-
mátorovi vyjadrujeme veľké ďakujeme. V sobotu 
sa o 8:30 začala súťaž nástupom súborom, prího-
vormi a prestrihnutím pásky. Prvý deň sa súťažilo 
v malých formáciách a končilo sa až v neskorých 
nočných hodinách.  V nedeľu nás čakali veľké for-
mácie a pochodové defilé. Naše mažoretky NELLY 
boli jedinečné, dali do toho všetko. Tvorili celé 
dva dni super tím, tancovali naplno, celým srd-
com a užívali si chvíle strávené na súťaži. Do Pú-
chova si okrem medailí a dobrého pocitu, priniesli 
aj nespočetné spomienky a zážitky.

Ako každý rok chcem aj teraz vysloviť pár poďako-
vaní ľuďom, ktorí ukázali, že tvoríme všetci jeden 
veľký tím, pomáhali nám a spoločne sme zvládli 
celé prípravy aj priebeh súťaže.  Prvé ďakujem ide 
mojej manažérke súboru Táničke Brozákovej, kto-
rá je osoba s veľkým srdcom, pomáha mi ako sa jej 
len dá a dolaďuje všetky detaily v súbore a udržu-
je poriadok. Ďakujem všetkým našim trénerkám, 
že vás mám, bez vašej pomoci by výsledky neboli. 
Vytvorili krásne a nápadité choreografie. Veno-
vali sa deťom na dlhých a náročných tréningoch 
a obetovali im všetok svoj voľný čas. Ďakujem 
Aďke Brozákovej, Táničke, Dominike Ladeckej, 
Dominike Slovákovej, Nikolke Staňovej, Aďke Ro-
sinovej, Veronike Gašpárkovej, Monike Belianskej, 
Simone Moškovej. Druhé ďakujem ide všetkým 
rodičom, ktorí tvorili v Malackách super fanklub. 
Dostali sme poďakovanie aj za slušné správanie 
a vynikajúce povzbudzovanie. Ďakujem ešte raz, 
že nám veríte, fandíte, ste nám oporou a chodí-
te s nami svoje deti podporovať, naozaj si to za-
slúžia. Tretie ďakujem patrí jedinečnej krajčírke 
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streda 4. 5. 
19.30 h, mALLorY
Film dokumentaristky Heleny Třeštíkovej, v ktorom 13 rokov sleduje hlavnú hr-
dinku Mallory, ktorá sa po ťažkých životných peripetiách odhodlane snaží vrá-
tiť do bežného života. S Mallory sa život nemaznal, ona sa však po pôrode syna 
dokázala vymaniť z drogovej závislosti a zvládla aj obdobie, kedy sa ocitla s die-
ťaťom na ulici a žila ako bezdomovec. Mallory dnes na strednej odbornej škole 
študuje odbor sociálna činnosť a svoje uplatnenie nakoniec našla v pomoci tým, 
ktorých životy pozná najlepšie - ľuďom na okraji spoločnosti. 
Je to film o nádeji, že každý má šancu zmeniť svoj   život.
MN do 12 rokov, ČR, 101 min, dokument . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 6. 5. 
17.30 h, cestA hore
Cesta hore rozpráva  o tvrdohlavosti, o zdolávaní vlastných a obecne ľudských 
limitov, ale tiež o kompromisoch a cene, ktorá sa platí za mimoriadne osobné 
výkony... Radek Jaroš si ako prvý Čech a len pätnásty človek na svete splnil ho-
rolezecký sen a celkom unikátne za prítomnosti kamery vystúpil na poslednú z 
najvyšších hôr sveta K2, ktorá mu chýbala do tzv. Koruny Himalájí. Film sa tak pre 
diváka stáva mimoriadnou príležitosťou absolvovať spoločne s Radkom a jeho 
horolezeckými priateľmi Miškou a Trávou strastiplnú cestu na osemtisícový vr-
chol a stať sa na malú chvíľu doslova súčasťou expedície na K2. 
ČR/SR, 100 min, dokument. Vstupné 3,50 €.

19.30 h, návŠtevnÍcI 3: revoLÚcIA
Magori zo stredoveku sa znova pustia do cestovania v čase a stanú sa návštev-
níkmi v dobe o ktorej, samozrejme, nemajú ani paru. Jean Reno a Christian Clavier 
sa vracajú vo svojich slávnych postavách v treťom pokračovaní komédie Návštev-
níci. 
MN do 12 rokov, Fr., 109 min, český dabing, komédia. Vstupné 3,50 €.

sobota 7. 5.
17.30 h, návŠtevnÍcI 3: revoLÚcIA

19.30 h, deŇ mAtIek 
Deň matiek sa nezadržateľne blíži  a matky (aj otcovia) ho budú prežívať každý 
svojím spôsobom. Na každého však čaká množstvo prekvapení… Sandy (Jenni-
fer Aniston) sa spamätáva z rozvodu s manželom, ktorého ulovila podstatne 
mladšia. Snaží sa zachovať si nadhľad a nestratiť samú seba. Miranda (Julia 
Roberts) je známa televízna celebrita, ktorá svojej kariére obetovala rodinu. Stále 
viac si uvedomuje, že v živote síce dosiahla všetko, ale vlastne sa o to nemá s 
kým podeliť. Jesse (Kate Hudson) žije v harmonickom vzťahu, ale vďaka pred-
sudkom svojich konzervatívnych rodičov sa s nimi vôbec nestýka a ich existen-
ciu zatajila aj manželovi. Neohlásená rodinná návšteva jej tak môže spôsobiť isté 
komplikácie. Bradley (Jason Sudekis) pred rokom zostal sám s dvoma dcérami v 
teenagerskom veku a práve sa potýka s problémami, ako im nahradiť matku a 
zároveň odolávať útokom zo strany množstva dobromyseľných mamičiek, ktoré 
o neho prejavujú záujem.
MN do 12  rokov, USA, 120 min, titulky, romantická komédia. Vstupné 3,50 €.

nedeľa 8. 5.
17.30 h, deŇ mAtIek
19.45 h, cestA hore

streda 11. 5.
19.30 h, PrÍBeh LesA
Dvojica tvorcov Jacques Perrin a Jacques Cluzaud prichádzajú s Príbehom lesa. 
Nie toho tropického pralesa s exotickými zvieratami, ale toho nášho, ktorý máme 
na dosah, a ktorý pulzuje prekvapivo bohatým životom.
Tvorcovia nakrúcali dokument štyri roky, s využitím tých najmodernejších tech-
nológií, na desiatkach lokalít po celej Európe, dokonca sami žili v lese so sledo-
vanými divokými zvieratami. Iba vďaka unikátnym metódam nakrúcania dokážu 
autenticky prerozprávať príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť 
vzrušujúci kolobeh života v ňom, ktorý ohromí dospelých aj detských divákov.
MN do 12 rokov, Fr., 97 min, český dabing. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13. 5.
17.30 h, AnGrY BIrds vo FILme
Film nás zavedie na ostrov obývaný šťastnými, naivnými a bezstarostnými nelie-
tavými vtákmi. Až na pár výnimiek. V tomto tropickom raji tvoria partičku neobľú- 
bených outsiderov: večne nahnevaný Red, ovládaný svojimi náladami, rýchly a 
neposedný Chuck a výbušný Bomb. Keď sa na ostrove objavia záhadné zelené 
prasiatka, Red im vôbec neverí. Sú síce vtipné, ale niečo taja. Vtáky sa s nimi však 
spriatelia a je teda na našich outsideroch, aby zistili, čo majú vlastne za lubom.
USA, 97 min, slovenský dabing, anim. rozprávka. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D. 

KINO KULTÚRA
Utorok 3. 5., zasadacia miestnosť, 16.10
kUrZ seBALÍČenIA Pre ZAČIAtoČnÍČkY
Tri  stretnutia po dve hodiny. Cena vrátanie materiálu, kozmetického darčeka 
25 €, študentky, matky na materskej dovolenke, nezamestnané - zľava 10 %.  
Prihlášky, info:dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Utorok 3. 5., veľká sála, 18.00
JoGA  
Pokračovanie kurzu a prvé cvičenie novej série. 1 x v týždni 2 vyuč. hod., 8 lekcií, 
cena kurzu  20 € do 28. 6. 2016.

streda 4. 5., veľká sála, 8.00, 9.45 
Ako ZAchránIŤ... 
Žiaci dozvedia všetko, čo je naozaj dôležité pri podávaní prvej pomoci. Vysvetlí-
me, ako sa zachovať ak už nejaký úraz vznikne - od zavolania na tiesňovú linku 
prvej pomoci, cez inštrukcie, až po možnú záchranu ľudského života. Názorné 
ukážky sú obohatené o možnosť vyskúšania si masáže srdca na figuríne. Progra-
mu sa zúčastní aj vyškolený pracovník záchrannej služby. Organizované pre II. 
stupeň ZŠ.

streda 4. 5., 11. 5., kinosála, 9.00
kUnG FU PAndA 3
Najväčšie komediálne dobrodružstvo Kung Fu Panda 3. Poov stratený biologický 
otec sa nečakane objaví a odcestuje spolu s Poom do tajného pandieho raja, kde 
sa stretnú s novými pandími postavami... Organizované.

Piatok 6. 5., budova SOV, Nám. slobody - bývalá kinosála, 10.00
kLUB mAmIČIek: nAŠe detI
Stretnutie mamičiek s deťmi rôzneho veku. Príďte zdieľať svoje radosti či starosti 
s deťmi.

Piatok 6. 5., galéria vestibulu, 10.00
rok nA sLovenskeJ dedIne
Vernisáž výstavy. Spojená škola v Púchove v spolupráci s DK Púchov pozýva na 
výstavu výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výstava potrvá 
do 13. 5. 2016.

sobota 7. 5., veľká sála, 18.00
Ako Zrnko mAkU
Autorský folklórny program ku DŇU MATIEK. Réžia Žaneta Littová. Účinkujú: det-
ské folklórne súbory – prípravka, Púchovček, Biela voda, ľudová hudba Lachovček 
(mladší i starší). Vstupné 2 €.

Utorok 10. 5., kinosála, 16.00
kLUB ŽIen: veseLo...
Ako už býva v máji zvykom, Klub žien si pripravil stretnutie všetkých členiek na 
majálesovú tému... Srdečne vás pozývame.

Utorok 10. 5., zasadacia miestnosť, 16.10 
kUrZ seBALÍČenIA Pre PokroČILÉ
Kurz pre záujemkyne, ktoré už absolvovali kurz pre začiatočníčky. Dve stretnutia 
po dve hodiny, cena vrátane materiálu 20 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.
com, 0908 718 662.

Štvrtok 12. 5., učebňa č. 2, 18.00
AL-Anon 
Choroba alkoholizmu otrávi život blízkych ľudí. 12-krokový program ukáže cestu 
k uzdraveniu práve blízkych ľudí. 

Pondelok 16. 5., veľká sála, 18.00, pre verejnosť  
PoZdrAvUJe vás strÝko emIL
BAtYskAF
Divadelné predstavenie a scénická miniatúra - repríza DDŠ Ochotníček pri DK Pú-
chov. Vstupné 2 €.

Pondelok 16. 5., učebňa č. 2, 17.00                                                                                 
kUrZ enkAUstIkA II. Pre PokroČILÝch
Očarila vás technika maľovania voskom (enkaustika) a máte za sebou kurz pre 
začiatočníkov? Kurz enkaustiky pre pokročilých vás posunie ďalej, naučí kombi-
novať s inými technikami a prekvapí svojou rôznorodosťou. Kurzový poplatok 
vrátane pracovného materiálu 16 € za 4 vyučovacie hodiny. Do kurzu je nutné 
prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com.

Štvrtok 19. 5., veľká sála, 8.00, 9.45
Prvá Pomoc 
Žiaci sa naučia základy prvej pomoci. Od zavolania na telefonickú linku 155, na-
hlásenia správnych a dôležitých údajov, cez priebeh telefonátu, až po príchod 
zdravotníckeho personálu. V spolupráci s vyškoleným pracovníkom záchrannej 
zdravotnej služby sa snažíme naučiť deti dobre poznať nebezpečné miesta a situ-
ácie. V neposlednom rade ich naučiť, ako sa zachovať už pri vzniknutých situáci-
ách. Organizované pre I. stupeň ZŠ.

Štvrtok 19. 5., učebňa č. 1, 16.00
tvorIvÉ  dIeLne  Pre  detI
Pre vekovú kategóriu 4 – 10 rokov. 6 stretnutí po dve vyučovacie hodiny t. j. do 
23. 6. 2016. Kurzovné vrátane materiálu 33 €. Prihlášky a info: dkpuchov1@gmail.
com, 0908 718 662.

KOZMETICKÝ SALÓN IVANA
Dom služieb pri Makyte, 1. mája 1456

0903 511 799

AKCIA na microblading 
tetovanie obočia 
najnovšou 
čiarkovanou 
metódou

pôvodne 140 € 
  teraz 80 €
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Oblastné futbalové súťaže dospelých

6. liga muži

Dolné Kočkovce natiahli víťaznú sériu, zdolali Tuchyňu

D. Kočkovce – Tuchyňa 3:1 (2:1)
Proti favorizovanej Tuchyni mali domáci raketový 

nástup a už v úvodnej minúte šokovali hostí vedú-
cim gólom. Kučíkovu strelu z diaľky vyrazil hosťujúci 
brankár iba pred seba a pre Pšenáka nebolo problé-
mom vrátiť loptu do opustenej bránky – 1:0. Hostia 
mohli vyrovnať hneď vzápätí, Adamovič však netra-
fil domácu bránku. Na druhej strane ponúkol Kučík
šancu Pšenákovi, výborne však zasiahol hosťujúci 
brankár. Potom prevzali iniciatívu hostia, ktorí neraz 
nepríjemnej podkurovali pred domácim brankárom 
Leškom. Paradoxne, v čase najväčšieho náporu hostí 
podnikli domáci rýchly protiútok po krídle, Pšenák 
odcentroval pred bránku a Kvocera zvýšil na 2:0. Do-
máci aj naďalej nechávali až príliš veľa priestoru pred 
svojou šestnástkou hráčom Tuchyne, a tak nečudo, 
že v 34. Hrubina nikým netiesnený vymietol krásnou 
strelou pavučinky v hornom rohu domácej bránky 
– 2:1. Kvalitný futbal pokračoval aj po obrátke, šance 
si vytvorili obe mužstvá, skórovať sa však podarilo už 
iba Pšenákovi po zlyhaní hosťujúcej ofsajdovej pasce 
– 3:1.

Košeca – Lysá 3:2 (1:0)
Ak si favorizovaní Košečania mysleli, že Lysá bude 

pre nich ľahkým sústom, zostali prekvapení. Hostia 
vyrukovali s pozornou obranou a hrozili po rýchlych 
brejkoch. Napriek tomu sa domáci ujali vedenia v 
desiatej minúte gólom Jaroslava Palčeka – 1:0. Po 

S technicky vyspelou Tuchyňou mali Dolné Kočkovce (v bordových dresoch) plné ruky i nohy práce. Napokon však 
o cennom víťazstve rozhodla lepšia strelecká efektivita domácich.        FOTO: Milan Podmaník

prestávke pokračovali hostia v sympatickom výkone 
a odmenou im bol vyrovnávajúci gól z kopačky Ma-
reka Panáčka v 51. minúte – 1:1. Domáci pridali a Pe-
ter Mihalik dvadsať minút pred koncom opäť strhol 
vedenie na stranu Košece – 2:1. O štyri minúty neskôr 
pridal tretí domáci gól Fulec – 3:1. Lysania stihli už iba 
skorigovať gólom Petra Hoštáka v 87. minúte – 3:2. 

Papradno – Bolešov 3:2 (1:0) 
V zaujímavom stretnutí boli v prvom polčase aktív-

nejší domáci, mnoho šancí nepremenili. Skóre otvoril 
po polhodine J. Galko, ktorý potrestal chybu hosťujú-
cich zadákov – 1:0. Aj Bolešov sa v prvom polčase do-
stal do šancí, no najmä D. Barták buď nemal presnú 
mušku, alebo výborne zasiahol domáci brankár Hro-
madík. Na 2:0 zvýšil v 67. minúte po rohovom kope 
V. Hrebičík, o sedem minút neskôr však Veselý znížil 
– 2:1. Upokojujúci gól domácich dal v 83. minúte J. 

Galko, skorigo-
vanie z kopačky 
Kočku na 3:2 
prišlo až v záve-
rečnej minúte. 

Dulov - K. Pod-
hradie 0:3 (0:1) 

Na trávniku 
posledného Du-
lova hostia her-
ne dominovali 
a poslednému 
Dulovu prakticky 
nedali šancu po-
mýšľať na dobrý 
výsledok. Ambí-
cie zachraňujú-
cich sa domácich 
pochoval hneď v 
úvode hosťujúci 
P. Slávik, ktorý už 
v šiestej minúte 
po utešenej akcii 
prekonal domá-
ceho gólmana 

– 0:1. Ešte v prvom polčase spálili hostia niekoľko 
sľubných šancí, pri väčšine z nich sa vyznamenal 
domáci brankár Štefanec. V druhom polčase držali 
hostia Dulovčanov na dištanc a v 51. minúte udreli. 
Druhý gól pridal opäť Slávik a po ňom v tutovkách 
zlyhali M. Puček a Ďatko. Definitívne KO zasadil do-
mácim hetrikový Slávik, ktorý v 61. minúte spečatil 
na konečných 0:3.  

H. Poruba – Plevník 3:2 (0:0) 
V šlágri kola sa hral opatrný futbal, nikto nechcel 

inkasovať. Na domácej strane sa o streľbu starali R. 
Staňo a Hudec, z hostí pohrozili Michal Buday a S. Bu-
day. V predposlednej minúte videl červenú kartu do-
vtedy výborný domáci brankár Smolka, ktorý mimo 
pokutového územia zložil Budaya a musel predčasne 
pod sprchy. Oslabení domáci však v druhom polčase 
ukázali obrovské srdce i kus futbalového umenia. V 
48. minúte premenil pokutový kop R. Staňo a Horná 
Poruba viedla – 1:0. Líder z Plevníka znervóznel, do-
máci to využili a A. Pagáč dvadsať minút pred kon-
com zvýšil na 2:0. O päť minút strelil kontaktný gól 
hostí Dodek – 2:1. O ďalšie tri minúty však domácich 
upokojil tretím gólom Bielik – 3:1. Plevníčania ešte 
stretnutie zdramatizovali a minútu pred koncom zní-
žil Michal Buday. Domáci však už víťazstvo ubránili.  

Jasenica – Ilava 2:3 (1:2)
Stretnutie mužstiev zo spodnej polovice tabuľky 

zvládli lepšie futbalisti z okresného mesta. Domáci 
sa ujali vedenia v 13. minúte po góle Heldesa, hostia 
o dvadsať minút kontrovali Fábrym – 1:1. O ďalších 
päť minút už Ilavčania po góle Krcheňa viedli – 1:2. 
V druhom polčase vyrovnal 25 minút pred koncom 
Adamík, víťazstvo na stranu Ilavy strhol v záverečnej 
minúte svojim druhým gólom Fábry – 2:3. 

 Malé Lednice – Udiča 1:1 (0:1)
V priemernom stretnutí sa ujali vedenia hostia už 

v desiatej minúte gólom Filipa Drienika – 0:1. Domá-
ci si nemôžu dovoliť doma prehrávať s priemernými 
súpermi, a tak v druhom polčase vrhli všetky sily do 
útoku. Odmenou im bol vyrovnávajúci gól Mareka 
Kardoša v 67. minúte – 1:1. Víťazstvo strhnúť na svoju 
stranu však už nedokázali. 

1. Plevník 20 14 4 2 55:24 46
2. Bolešov 20 13 3 4 50:19 42
3. H. Poruba 20 13 2 5 60:32 41
4. Tuchyňa 20 12 1 7 42:32 37
5. Košeca 20 10 3 7 60:30 33
6. Papradno 20 10 3 7 36:26 33
7. D. Kočkovce 20 10 2 8 44:37 32
8. Udiča 20 8 4 8 30:52 28
9. K. Podhradie 20 7 6 7 36:30 27
10. Lysá 20 8 0 12 29:38 21
11. Ilava 20 6 1 13 38:47 19
12. M. Lednice 20 5 1 14 20:60 16
13. Jasenica 20 3 4 13 24:60 13
14. Dulov 20 3 2 15 20:57 11
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Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

7. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

4. liga starší žiaci

Výsledkový servis oblastných futbalových súťaží

5. liga starší žiaci

Prípravky

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Delegačná listina ObFZ na 8. mája
 6. liga muži – 21. kolo o 16.30
Košeca – Jasenica (Tomášek, Zvak), Lysá pod Maky-
tou – Malé Lednice (Migát, Kapila), Udiča – Dulov 
(Mako, O. Komorník), Košecké Podhradie – Horná 
Poruba (Ondráš, Uhrín), Plevník – Papradno (Bagín, 
Kováč), Bolešov – Dolné Kočkovce (Lamžo, Ďurica), 
Tuchyňa – Ilava (Folučka, Galbavý)
7. liga muži – 21. kolo o 16.30
Kolačín – Podvažie (Cabaj, Kováčik), Sverepec 
– Dohňany (Orálek, D. Janček), Praznov – Pružina 
(Brundza, Vavrík), Visolaje – Podmanín (Oselský, Ho-
rečný), Kvašov – Považská Bystrica (Bielik), Dolná Ma-
riková – Šebešťanová (Koleno), Pruské má voľno
8. liga muži – 17. kolo o 16.30
Bodiná – Lazy pod Makytou (Hrenák), Tŕstie – Dolná 
Breznica (Mihálik), Červený Kameň – Prejta (Brna), 

Dynamo Orlové – Mikušovce (D. Komorník), Bolešov 
B – Fan Club Púchov (v sobotu o 14.00 – A. Pecuš), 
Kameničany – Vrchteplá (Hriadel)
6. liga dorast – 21. kolo o 13.45
Lysá pod Makytou – Jasenica (Kapila, Migát), Svere-
pec – Dohňany (D. Janček, Orálek), Praznov/Podma-
nín – Prejta (v Praznove – Vavrík, Brundza), Plevník 
– Udiča (Kováč, Bagín), Horná Poruba – Dolné Koč-
kovce (v sobotu o 16.30 – Škrovánek, Cabaj), Tuchyňa 
– Bolešov (v sobotu o 16.30 – Bagín, Kováč), Pruské 
má voľno
4. liga starší žiaci – 21. kolo o 10.30 
Košeca – Jasenica (Cabaj), Sverepec – Lysá pod Maky-
tou (Ďurica), Udiča – pružina (J. Pecuš), Plevník – Pa-
pradno (Mihálik), Dohňany – Domaniža (v sobotu o 
15.00 – J. Pecuš), Dolná Mariková – Prečín (o 13.45 

– Koleno), Ladce majú voľno
5. liga starší žiaci – 16. kolo o 10.30
Lazy pod Makytou – Borčice/Bolešov (o 13.45 – 
Mako), Horná Poruba – Zubák (Tomášek), Mikušovce 
– Horovce (o 13.45 – Hriadel), Hradčan Lednica má 
voľno
Prípravky – 2. kolo skupina 1. – 15.
Košecké Podhradie/Košeca (v sobotu o 10.00 v Ko-
šeckom Podhradí – D. Komorník, O. Komorník), Do-
maniža/Malé Lednice (v sobotu o 10.00 v Malých 
Ledniciach – Mihálik, Horečný), Udiča (v sobotu o 
10.00 – Galbavý, Brundza), Sverepec/CCVČ Rozkvet 
(v sobotu o 10.00 vo Sverepci – Hriadel)
Prípravky – 2. kolo skupina 15. – 22.
Streženice (v sobotu o 10.00 – Ďurica, Vavrík), Dolná 
Mariková (v sobotu o 10.00 – Koleno)

20. kolo: Jasenica – Bolešov 4:0 (2:0), D. Kočkovce 
– Tuchyňa 0:3 (0:3), Udiča - H. Poruba 3:1 (2:1), Prejta 
– Plevník 4:1 (1:0), Dohňany – Pruské 1:1 (1:0), Hanes, 
Lysá – Sverepec 8:0 (3:0), Repka 3, Chodúr 2, D. Paná-

20. kolo: Jasenica – Prečín 5:2 (2:1), Domaniža - D. 
Mariková 4:4 (3:0), Papradno – Dohňany 0:1 (0:1), Pi-
ták, Ladce – Plevník 5:2 (2:1), Lysá – Udiča 1:7 (0:1), 
Šulík, Košeca – Sverepec 9:0 (5:0), Pružina mala voľ-
no.
1. Udiča 18 17 1 0 98:13 52
2. Košeca 18 13 4 1 97:21 43
3. Ladce 19 13 0 6 67:37 39
4. Plevník 18 12 1 5 106:31 37
5. Dohňany 19 10 4 5 53:28 34
6. Pružina 18 8 4 6 51:50 28
7. Domaniža 19 8 2 9 64:70 26
8. D. Mariková 19 7 4 8 43:43 25
9. Papradno 19 7 2 10 41:47 23
10. Jasenica 18 5 1 12 38:81 16
11. Prečín 19 4 1 14 34:60 13
12. Lysá 18 3 2 13 20:70 11
13. Sverepec 18 0 0 18 4:165 0

14. kolo: Horovce - H. Poruba 4:4 (0:3), Šatka 2, To-
man 2. 

15. kolo: Mikušovce – Lazy 2:0 (1:0), Horovce - 
Hradčan Lednica 1:0 (0:0), Toman, Zubák – Borčice 
/Bolešov 4:2 (3:1), Pecháček 2, Zuzík, Marušík, H. Po-
ruba mala voľno.
1. H. Poruba 12 8 4 0 62:12 28
2. Mikušovce 13 8 1 4 39:16 25
3. Horovce 13 7 3 3 42:20 23
4. Lazy 13 6 2 5 47:30 20
5. Zubák 13 5 2 6 30:42 17
6. Hr. Lednica 13 3 4 6 30:18 13
7. Borčice 13 0 0 13 10:118 0

O 1. – 15. MIESTOSkupina A: Kvašov/Horovce 
- Koš. Podhradie /Košeca 1:3, Kolek, Kvašov/Horov-
ce – Ilava 9:1, Bartošek 3, Šatka 2, Mikula 2, Kolek 2, 
Kvašov/Horovce – Kolačín 0:0, Kolačín – Ilava 5:0, Koš. 
Podhradie /Košeca – Kolačín 4:0, Koš. Podhradie /Ko-
šeca – Ilava 9:0 

Skupina B Sverepec: Sverepec - FC Púchov 9:0, 
Sverepec - Domaniža /M. Lednice 3:0, Sverepec – 
Hradčan Lednica 5:0, Lednica - Domaniža /M. Lednice 
0:1, FC Púchov – Lednica 1:1, Cabúková – Herák, Do-
maniža /M. Lednice – FC Púchov 5:0                               

Skupina C: D. Kočkovce – Borčice 2:1, Urban, Papu-
čiar, D. Kočkovce – Beluša 0:4, Prostredný, Huňačka, 
Rúček, Ročiak, D. Kočkovce – Zubák 6:6, Papučiar 3, 
Urban 2, Koncový - Gelo 3, L. Dubový 2, Martiš, Beluša 
– Zubák 3:2, Rúček, Zbín, Ročiak - L. Dubový, Martiš, 
Zubák – Borčice 2:2, Beluša - Borčice 7:0, Prostredný 
2, Zbín 2, Zbínová,  Rúček, Ročiak,

Skupina D Visolaje: Visolaje – Brvnište 4:0 (2:0), Ja-
nek 3, S. Chleban, Visolaje – Udiča 0:3 (0:2), Brvnište 
- Udiča 3:1 (3:1). 
1. K. Podhradie 3 3 0 0 16:1 9
2. Sverepec 3 3 0 0 17:0 9
3. Beluša 3 3 0 0 14:2 9
4. Kvašov 5 1 3 1 14:8 6
5. Domaniža 3 2 0 1 6:3 6
6. Zubák 5 1 3 1 16:14 6
7. Kolačín 3 1 1 1 5:4 4
8. D. Kočkovce 3 1 1 1 8:11 4
9. Visolaje 2 1 0 1 4:3 3
10. Udiča 2 1 0 1 4:3 3
11. Brvnište 2 1 0 1 3:5 3
12. FC Púchov 5 0 2 3 4:21 2
13. Hr. Lednica 3 0 1 2 1:6 1
14. Borčice 3 0 1 2 3:11 1
15. Ilava 3 0 0 3 1:23 0

O 16. - 22. miesto
Skupina A: Prečín – Horovce 3:1, Cíbik, Prečín 

– Ladce 6:1, Prečín - Podvažie 4:1, Ladce - Podvažie 
0:5 (0:4), Horovce - Šebešťanová /Podvažie 1:0 (1:0), 
D. Veliký, Ladce - Horovce 0:4 (0:1), Cíbik 3, D. Veliký.                                                          

Skupina B: Dulov – Streženice 2:1 (1:1), Borový 2 
- Mikas, Dulov - D. Mariková 1:5 (0:2), Borový, Streže-
nice – D. Mariková 0:1 (0:0).
16. Prečín 3 3 0 0 13:3 9
17. D. Mariková 2 2 0 0 6:1 6
18. Horovce 3 2 0 1 6:3 6
19. Šebešťanová 2 1 0 2 6:5 3
20. Dulov 2 1 0 1 3:6 3
21. Streženice 2 0 0 2 1:3 0
22. Ladce 3 0 0 3 1:15 0

16. kolo: Fan Club Púchov – Kameničany 3:0 (No-
vosedliak 2, Hriadel), Mikušovce – Bolešov B 2:2, Prej-
ta – Orlové 1:4, D. Breznica – Č. Kameň 2:1 (Dubový, 
Gabriš), Lazy – Vrchteplá 6:1 (F. Kmošena 3, Maslák, 
Pivko, J. Berninec), Bodiná – Tŕstie 3:1
1. Lazy 16 11 3 2 64:21 36
2. Bodiná 16 9 3 4 32:22 30
3. D. Breznica 15 9 2 4 33:22 29
4. FC Púchov 16 8 2 6 29:24 26
5. Mikušovce 16 8 1 7 31:32 25
6. Kameničany 16 7 1 8 39:40 22
7. Bolešov B 16 6 3 7 26:36 21
8. Vrchteplá 16 6 2 8 28:31 20
9. Č. Kameň 15 5 3 7 30:29 18
10. Tŕstie 16 4 5 7 24:37 17
11. Prejta 16 4 3 9 22:48 15
12. Orlové 16 2 2 12 20:42 2

ček 2, Nošík, Praznov /Podmanín mal voľno.
1. H. Poruba 18 14 2 2 68:18 44
2. Udiča 18 13 4 1 63:21 43
3. Plevník 18 13 1 4 57:22 40
4. Pruské 19 11 3 5 53:25 36
5. Tuchyňa 18 10 1 7 26:20 31
6. D. Kočkovce 18 8 2 8 44:32 26
7. Lysá 19 7 4 8 50:61 25
8. Prejta 19 7 1 11 29:43 22
9. Sverepec 19 7 0 12 30:50 21
10. Dohňany 19 6 2 11 34:37 20
11. Jasenica 19 5 3 11 18:45 18
12. Praznov 18 3 4 11 32:69 13
13. Bolešov 18 2 1 15 17:78 7

20. kolo: Podvažie – Šebešťanová 1:1 (1:0),  Pov. 
Bystrica - D. Mariková 9:1 (5:0), Podmanín – Kvašov 
odložené pre nemoc hráčov hostí, Pružina – Visolaje 
0:0, Dohňany – Pruské 3:0 (1:0), Brun 2, Pavlis, Kolačín 
– Sverepec 4:4 (4:0), Praznov mal voľno.
1. Podmanín 17 15 0 2 54:14 45
2. Pov. Bystrica 18 13 3 2 51:18 42
3. Visolaje 18 10 5 3 44:23 35
4. Dohňany 19 11 2 6 44:24 35
5. Pružina 19 8 3 8 38:34 27
6. D. Mariková 18 7 3 8 29:43 24
7. Sverepec 19 6 5 8 39:39 23
8. Podvažie 19 6 3 10 27:37 21
9. Kolačín 19 6 3 10 39:50 21
10. Kvašov 17 5 5 7 32:40 20
11. Pruské 19 5 4 10 26:40 19
12. Šebešťanová 18 6 3 9 29:38 18
13. Praznov 18 1 1 16 24:76 4
Šebešťanová má odrátané 3 body



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY22
šport18 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Úradná správa ObFZ z 27. apríla
Športovotechnická komisia
1. ŠTK schvaľuje  výsledky MFS 6., 7. a 8. ligy dospe-
lých, 6. ligy dorastu, 4. a 5. ligy žiakov a prípraviek 
hraných v dňoch 22., 23. a 24. 4. 2016.
2. ŠTK berie na vedomie: 
a, informáciu „R“ K. Oselského zo stretnutia 6. ligy do-
spelých Ilava – D. Kočkovce
b, informáciu „R“ M. Brnu zo stretnutia 8. ligy dospe-
lých Tŕstie – Lazy
c,  informáciu „R“ R. Hriadela zo stretnutia 8. ligy do-
spelých Kvašov – Pružina
3. ŠTK žiada: 
„R“ P. Bielika uviesť dôvod, prečo nebol zápis o stret-
nutí 5. liga žiaci 14. kolo Mikušovce – Hr. Lednica na-
písaný na PC alebo na písacom stroji. RS/B bod 1.5. 
Termín: do 2. 5. 2016 pod následkom DO. 
4. ŠTK dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na 
povinnosť doplniť a uzatvoriť zápis o stretnutí  ihneď 
po skončení stretnutia. V odôvodnených prípadoch 
najneskôr do 5 hodín po skončení stretnutia. Povin-
nosti delegovaného rozhodcu SP článok 74/o. 
5. ŠTK súhlasí: 
a, s odohraním turnaja prípraviek skupiny o 1. až 15. 
miesto 1. kolo Kvašov/Horovce –organizátor (HP Ho-
rovce), K. Podhradie/Košeca, Kolačín a Ilava dňa 30. 4. 
2016 o 15.00 hod. 
b, s odohraním turnaja prípraviek skupiny o 1. až 
15. miesto 5. kolo Kvašov/Horovce - organizátor (HP 
Horovce), Borčice, Sverepec/CCVČ Rozkvet a Visolaje 
dňa 28. 5. 2016 o 15.00 hod.
c, s odohraním turnaja prípraviek skupiny o 15. až 22. 
miesto 3. kolo Horovce - organizátor, Prečín, Dulov a  

D. Mariková dňa 14. 5. 2016 o 15.00 hod. 
6. ŠTK upozorňuje FO, FK a TJ na splatnosť poslednej 
4. splátky ObFZ PB za delegované osoby ku dňu 1. 5. 
2016 (RS A/bod 5.9.3).
7. ŠTKodstupuje „R“ – P. Zvaka pre nerešpektovanie 
ÚS č. 31 zo dňa 20. 4. 2016 bod 3 na doriešenie DK.
8. ŠTK žiada FO, FK a TJ, aby svoje podania na komisiu 
posielali cez ISSF vždy do 18.00 hod. predchádzajú-
ceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie za-
sadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania 
podané po tomto termíne budú prerokované až na 
nasledujúcom zasadnutí. 
Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa 
odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS. Najbližšie zasad-
nutie ŠTK bude dňa 4. 5. 2016 (streda) o 15.30 hod.
Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a,b 
na 1 m.s. (5ŽK, 9ŽK):
D191: Jakub Lutišan, 1232816, Orlové 
D192: Martin Petrík, 1086591, Šebešťanová
Zastavená činnosť: 
D193   „D“ Branislav Gaban, 1271208, Jasenica – 3 s. s. 
N podľa 48/1b, 2a 
DO uložené R:
D194   P. Zvak – pokuta 20eur podľa 64/1b,5, 10.1.11 
RS
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO podľa 
čl. 41: 
D195   Tomáš Mičúch, 1238243, Šebešťanová – (1 s. 
s.), skúšobná doba do 31. 7. 2016 
D196   Patrik Kvasnica, 1254280, Bolešov – (1 týždeň), 
skúšobná doba do 31. 8. 2016                 

Oznamy DK: 
DK upozorňuje kluby, že písomnú žiadosť o upuste-
nie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia v 
zmysle čl. 41 podáva previnilec. K žiadostiam poda-
ným tretími osobami DK nebude prihliadať.
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem 
rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverej-
nenia ÚS.
Komisia rozhodcov
1. KR berie na vedomie pochvalu na R Bielika od  TJ 
Horec Bodiná (MFZ Č. Kameň - Bodiná).
2. KR upozorňuje kluby na možnosť zhotovenia vi-
deozáznamu podľa RS bod A 4.7.
3. KR na základe vnútornej smernice vykonala opat-
renie a pohovor s rozhodcom MFZ 7. kola Ilava – Hor-
ná Poruba.
4. KR upozorňuje R, aby pri striedaní hráčov v MFZ 
uvádzali minúty a poradie striedajúcich hráčov.
5. KR dôrazne upozorňuje R na uzatváranie Zápisov 
o stretnutí v systéme ISSF ihneď po skončení MFZ! V 
opačnom prípade bude R pozastavená delegácia.
6. Chyby v zápisoch o stretnutí: Koleno – 3, Hriadel, 
Brundza – 1
7. Ospravedlnení: PN – Vadovský do prihlásenia, 30. 
4. -  J. Pecuš, Škrovánek, 30. 4. - 1. 5 – M. Pecuš, 1. 5. 
- Milčík, Brna, Lamžo od 13.30 h, Migát – soboty do 
13.00 h.
8. Info školiaci úsek: Hľadáme nové záujemkyne a 
záujemcov o rozhodcovskú činnosť v rámci súťaží 
riadených OBFZ- PB. Bližšie informácie poskytne Ma-
tej Barenčík - 0904005260 alebo Lenka Pavlačková 
– 0907594212

Futbalové súťaže riadené ZsFZ

Malženice – Beluša 1:3 (0:2)
Dohrávaný šláger štvrtej ligy zvládli Belušania na 

výbornú a snáď už nič nemôže ohroziť ich víťazstvo v 
súťaži. Už v úvode stretnutia mohli ísť hostia do vede-
nia, strela F. Vavríka však tesne minula domácu brán-
ku. V desiatej minúte hlavičkoval Belušan Zápotoka 
len do tyče, no o dve minúty neskôr už všestranne 
lepší Belušania jasali. Na utešenú strelu Novisedláka 
nemal domáci brankár nárok – 0:1. Domáci na chvíľu 
prevzali iniciatívu, no v 36. minúte si na Hrnčíkov roh 
ideálne nabehol Zápotoka a zvýšil na 0:2. V druhom 
polčase mohol náskok hostí zvýšiť Strapko, zblízka 
však netrafil bránku. Ako na to, ukázal striedajúci Kr-
šák, ktorý po krásnej akcii F. Vavríka zvýšil na 0:3. Až 
potom sa dostali k slovu aj domáci a Rapavý znížil na 
konečných 1:3. 

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

Domaniža – Beluša 3:0 (0:0)
Belušania po víťaznej dohrávke v Malženiciach do-

stali bolenie brucha a v oblastnom derby podľahli 
rozdielom triedy Domaniži. V prvom polčase diváci 
gól nevideli, po obrátke však mali viac streleckého 
šťastia Domanižanci. Tých do vedenia poslal v 52. 
minúte Kristián Sádecký – 1:0. Druhý gól pridal ten 
istý hráč štvrť hodinu pred koncom – 2:0 a na koneč-
ných 3:0 stanovil dve minúty pred koncom stretnutia 
Martin Košút. 

Zostava Beluše: Ciesar – Martinka, Gorelka, P. Va-
vrík, J. Gažo, Zapotoka (Kršák), Kucharík (Mikuška), 
Novisedlák, Jurga, M. Hrnčík, F. Vavrík (Strapko)

Šláger zvládli Belušania na výbornú, v Domaniži zlyhali
4. liga muži

Streženice – Podolie 1:0 (0:0) 
Domáci namaškrtení úspešnými výsledkami v po-

sledných kolách začali aktívne a už po piatich min-
útach mohol otvoriť skóre Michal Šesták. Jeho stre-
lu vytlačil brankár na roh. Po jeho zahratí nastrelil 
Medňanský brvno. Domáci mali prevahu, no šance 
si vytvorili aj hostia. Vždy však bol na mieste výbor-
ne chytajúci Hrišo. O výsledku rozhodla 60. minúta, 
kedy Michal Šesták po kolmici Medňanského zabez-
pečil Streženiciam tri cenné body. 

Streženice: Hrišo – Struhárňanský (Sagan), Ľ. Med-

5. liga muži

ňanský, Bernhauser, P. Štrbák, Martin Lamžo, Filiač, 
Michal Šesták, Miloš Šesták, Trník, E. Medňanský

Horovce – Brvnište 1:0 (0:0)
Horovčania potrebovali v oblastnom derby bodo-

vať naplno, aby sa vyhli bezprostredným bojom o 
záchranu a aby sa na rozdiel jedného bodu priblížili 
k svojmu nedeľnému súperovi. Hoci si obe mužstvá 
vypracovali šance, diváci gól videli až v závere. Keď sa 
už zdalo, že súperi si body rozdelia, prišla záverečná 
minúta stretnutia a šťastie sa priklonilo na domácu 
stranu, keď Peter Svorada zabezpečil domácim cen-
né tri body. 

Zostava Horoviec: Rajník – Škrapko, Štefanec, Ďu-
rovec (Chupáč), Balocký, Kebis, Borovský (Svorada), 
Loduha (Kuric), Siekel, Kučo, Brix

Výsledky: Z. Kostoľany – S. Turá 4:1, Chocholná – 
Uhrovec 3:0, Ladce – V. Uherce 3:0, Myjava – T. Turná 
4:1, Cígeľ – Bošany 5:1, M. Čausa – M. Hradná 3:0  
1. Myjava B 24 18 3 3 57:18 57
2. Cígeľ 24 15 3 6 48:27 48
3. V. Uherce 24 12 4 8 39:33 40
4. Malá Čausa 24 11 4 9 45:39 37
5. Streženice 24 10 3 11 40:46 33
6. Brvnište 24 9 5 10 38:37 32
7. Chocholná 24 9 4 11 46:37 31
8. Horovce 24 8 7 9 41:34 31
9. Ladce 24 8 7 9 30:23 31
10. Stará Turá 24 9 4 11 29:43 31
11. Z. Kostoľany 24 8 6 10 36:47 30
12. Tr. Turná 24 7 8 9 38:41 29
13. Bošany 24 7 8 9 28:41 29
14. Uhrovec 24 8 4 12 33:50 28
15. Podolie 24 6 6 12 23:34 24
16. Malá Hradná 24 5 8 11 24:45 23

Ostatné výsledky 24. kola: Partizánske – Prečín 
4:1, ŠK Blava – Nová Dubnica 1:2, Bánovce – Šimono-
vany 0:3, Trenčianske Stankovce – Vrbové 3:0, Trenči-
anske Teplice – Častkovce 4:0, Malženice – Kanianka 
6:2
1. Beluša 24 17 4 3 55:27 55
2. Malženice 23 13 4 6 52:32 43
3. Šimonovany 24 12 4 8 38:24 40
4. Domaniža 24 11 6 7 42:41 39
5. Bánovce 24 11 5 8 42:30 38
6. Vrbové 24 10 8 6 43:41 38
7. Častkovce 24 12 4 8 40:32 37
8. T. Teplice 24 11 3 10 49:39 36
9. Nová Dubnica 24 11 2 11 34:41 35
10. ŠK Blava 24 9 4 11 45:41 31
11. T. Stankovce 24 8 5 11 35:45 29
12. Holíč 23 7 6 10 31:36 27
13. Partizánske 24 6 8 10 39:50 26
14. Boleráz 24 6 6 12 31:28 24
15. Prečín 24 7 3 14 37:57 24
16. Kanianka 24 2 4 18 24:73 10
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Obe mužstvá začali v príjemnom jarnom počasí opa-
trne. Až v 17. minúte prenikol Pilát po ľavej strane a 
centroval do šestnástky Bartošovi, ktorému hlavička v 
dobrej pozícii nesadla. O dve minúty dostal Pilát pek-
nú dlhú prihrávku na hrot útoku, loptu si však nesti-
hol dobre prebrať a včas ho zastavil obranca. Hostia 
prvýkrát ohrozili bránu až v 20. minúte a hneď z toho 
bola veľká šanca. Letko hlavičkoval na úrovni biele-
ho bodu do protipohybu Strelčíka, ktorý ale dobre 
zareagoval a výborným zákrokom loptu skrotil. Ak-
tivita Palárikova pokračovala, Zvoncsár sa predral do 
šestnástky a Strelčík ho zastavil hraničným zákrokom, 
rozhodca napokon nariadil rohový kop. Tempo hry sa 
postupne zvyšovalo a riedko zaplnené tribúny sa čo-
skoro dočkali ďalších šancí. Domáci ľavý obranca Va-
nák v 25. minúte pekne prešprintoval po ľavej strane 
a ľahučkým centrom posadil loptu na hlavu Gajdoší-
kovi, ten však zblízka minul. Po polhodine hry skúšal 
spoza šestnástky šťastie hosťujúci Švajlen, namieril 
ale nad. Záver polčasu patril Púchovčanom. Zuziak v 
34. minúte prešiel po pravej strane a nacentroval Bar-
tošovi, ktorého hlavičku k ľavej žrdi stiahol brankár 
hostí. Najbližšie k vedúcemu gólu bol v 37. minúte 
Zuziak. Púchovský pravý záložník si zasekol obrancu 
a z ostrého uhla zvolil strelu falšom, ktorá aj za pris-
penia brankára Kürtiho opečiatkovala protiľahlú žrď.
 
Vstup do druhého dejstva vyšiel lepšie hosťom. 
Zvoncsár sa v 46. minúte uvoľnil v šestnástke, jeho 
strelu ešte spred Strelčíka zrazili obrancovia na roh. 
Púchov odpovedal v 54. minúte, Pilát ale z dobrej 
pozície prestrelil bránu. V 64. minúte sa do náznaku 
príležitosti dostával striedajúci Pastorek, zblízka však 

nezakončil presne. Púchovčania nechceli dopustiť 
druhú domácu bezgólovú remízu v rade a preto 
zvyšovali aktivitu. Tréner Vágner reagoval na prie-
beh striedaniami, v 78. minúte prišiel na trávnik Ry-
pák miesto Gajdošíka. V 79. minúte sa po rohovom 
kope presadil ďalší striedajúci hráč Svorada, ani on 
ale nenašiel recept na Kürtiho. Domáci sa odmeny 
za aktivitu predsa len dočkali v 85. minúte. Po centri 
z rohového kopu si na zadnej žrdi najvyššie vyskočil 
striedajúci Peter Rypák a zblízka hlavou rozvlnil sieť – 
1:0. Palárikovo sa ešte snažilo vydolovať aspoň bod. 
V nadstavení strieľal v šestnástke kapitán hostí Janso, 
brankár Strelčík ale vyrazil a udržal čisté konto. 

Zápas neponúkol veľa futbalovej krásy, Púchov bol 
však iniciatívnejším mužstvom a preto vyhral zrej-
me zaslúžene. MŠK Púchov sa tak drží na vrchných 
priečkach tabuľky. 

26. kolo III. ligy západ: 
MŠK Púchov – OTJ Palárikovo 1:0 (0:0)
Gól: 85. Rypák
Žlté karty: 77. Zuziak, 90. Rypák – 85. Janso, 90. 
Hausleitner
Rozhodovali: Pecek – Cabaj, Obertová
Návšteva: 228 divákov
Púchov: Strelčík – Paliesek, Riška, Brezničan, Vanák 
– Kopiš – Zuziak, Gamboš, Pilát (61. Pastorek) – Bar-
toš (57. Svorada) – Gajdošík (78. Rypák)
Palárikovo: Kürti – Sipos, Petrovič, Rusinko, Španír 
(36. Hausleitner), Farkaš, Janso, Zvoncsár, Letko, 
Švajlen, Gejdoš 

Futbal: Šťastná ruka trénera Vágnera priniesla tri body 
Púchovskí futbalisti sa proti poslednému Palárikovu poriadne vytrápili. Domáci hráči nevyužili niekoľko dobrých 
príležitostí a už sa zdalo, že zápas dospeje k neobľúbenej bezgólovej remíze. Všetko zmenil striedajúci Peter Rypák, 
ktorý krátko po svojom príchode na ihrisko rozhodol o víťazstve Púchova. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Šamorín

Trnava „C“

Veľký Meder

Dun. Streda „B“

Púchov

Nemšová

Prievidza&Handlová

Veľké Ludince

Galanta

Nové Zámky

Lednické Rovne

Komárno

Vráble

Topoľčany

Dubnica n. V.

Neded

Palárikovo

25

24

24

24

25

24

24

25

25

25

25

25

24

24

24

25

24

16

16

14

12

13

13

12

9

10

8

9

7

4

5

2

3

2

5

3

6

8

5

5

5

10

5

7

2

6

8

6

11

8

6

4

5

4

4

7

6

7

6

10

10

14

12

12

13

11

14

16

43:19

55:23

43:24

33:16

35:19

37:22

43:31

32:30

40:43

32:32

26:37

33:48

18:34

20:40

15:33

28:51

17:48

53

51

48

44

44

44

41

37

35 (-3)

31

29

27

20

21 (-3)

18

17

12

Tabuľka III. ligy:

Ďalšie výsledky zápasov 26. kola: 
Prievidza&Handlová – Trnava „C“ 2:3
Šamorín – Veľký Meder 3:0
Komárno – Galanta 1:0
Dunajská Streda „B“ – Topoľčany
Lednické Rovne – Dubnica nad Váhom
Neded – Veľké Ludince
Vráble – Nové Zámky

T. Schügerl
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Futbal mládež:  Starší dorast prekvapujúco vyhral v Myjave

24. kolo II. ligy staršieho dorastu (U19): 
spartak myjava – mŠk Púchov 0:2 (0:1)
Góly mŠk Púchov: 43. Vojtek, 59. Veteška
Červená karta: 67. Veteška (po druhej ŽK)
Zostava mŠk Púchov: Pilný – Hrančík, Rosina, Buček, 
Hafera, Šimko, Hrnko, Veteška, Kmošena, Vojtek, Str-
nad (90. Červený)

Staršiemu dorastu fantasticky vyšiel duel na pôde fa-
vorizovanej Myjavy. Púchovčania sa na Kopaniciach 
ujali vedenia tesne pred koncom prvého dejstva, keď 
sa presadil kapitán Vojtek. Druhý poisťujúci gól pridal 
tesne pred vypršaním hodiny hry Veteška. Práve Lu-
káš Veteška bol potom po druhej žltej karte vylúčený, 
ani to však hostí nezastavilo v ceste za pekným víťaz-
stvom. Púchovčania sú v tabuľke ôsmi, na konte majú 
38 bodov pri skóre 34:28. 

24. kolo II. ligy mladšieho dorastu (U17):
spartak myjava – mŠk Púchov 4:1 (1:1)
Gól: 25. Hurta
Zostava: Vaňo – M. Strelčík, Krčmárik, Klučka (63. Za-
vadzan), Belica (72. Ciesar), Borovička, Kvaššay (78. 
Bartoš), Gabaj, Socha (64. Granzer), Černoško, Hurta

Mladší dorastenci v Myjave viedli po góle Samuela 
Hurtu. Kopaničiari však ešte do prestávky vyrovnali a 
o plnom bodovom zisku rozhodli tromi gólmi z dru-
hého dejstva. Púchovský mladší dorast sa v priebež-
nej tabuľke nachádza na 12. priečke, zatiaľ získal 27 
bodov pri skóre 41:43. 

22. kolo I. ligy starších žiakov (U15): 
Fkm karlova ves – mŠk Púchov 2:1 (1:0)
Gól: 64. Pavlovič
Zostava: Bračík – P. Brezina, Pavlovič, Belás (58. Vajdík), 
S. Krajčík (50. Gabčo), Mičúch, Ocelík, Haviar, Vápeník, 
Sakala (66. Kováčik), Králik (53. A. Gabriš)

„Pätnástka“ zvádzala v Bratislave náročný boj a nebo-
la ďaleko od bodového zisku. Karlova Ves si postupne 
vypracovala dvojgólový náskok, Púchovčania sa však 
nevzdali a po góle Jakuba Pavloviča sa vrátili do hry. 
Na vyrovnanie to už ale nestačilo a tak púchovskí 
mladíci odišli naprázdno. Starší žiaci do 15 rokov sa 
približujú k záchrane, spomedzi 14-členného ligové-
ho pelotónu okupujú 11. miesto, kde nazbierali 14 
bodov so skóre 19:50. 

22. kolo I. ligy starších žiakov (U14): 
Fkm karlova ves – mŠk Púchov 8:0 (3:0)
Zostava: Macko – Hanes, Bátora, Hrenák, Guzma, 
Jandušík, Galko, M. Drahuta (50. Šlesar), Reksa, Baláž, 
Mikoláš

Zápas v „Karlovke“ vôbec nevyšiel púchovskej „štrná-
stke.“ Púchovský výber inkasoval celkom osemkrát, 
pričom ani raz nenašiel cestu cez súperovu obranu a 
odišiel s nulou na konte gólov i bodov. Starší žiaci do 
14 rokov sú v tabuľke aktuálne dvanásti 
so ziskom 11 bodov a skóre 15:90.

22. kolo I. ligy mladších žiakov (U13): 
mŠk Púchov – Fc spartak trnava 1:20 
(1:7)
Gól: P. Brezina
Zostava: Pacek, S. Drahuta – Kurej, Obši-
van, Ondrišík, Cíbik, Lupták, Kučiak, Baj-
za, Zlocha, Chleban, P. Brezina, Bednárik, 
Hošták, Pečeňa, D. Gabriš, Kres, Porubčan, 
Haviar, Moravčík, Jesenský

Duel proti slávnemu Spartaku Trnava pú-
chovským mladším žiakom nevyšiel. Do-
máci sa síce v piatej minúte ujali vedenia 
gólom Petra Brezinu, od tohto momentu 
však strieľali góly len Trnavčania. Púchov-

Program mládežníckych futbalových výberov mŠk Púchov ponúkol už tra-
dične šesť stretnutí. najvýraznejšie sa zapísali starší dorastenci, ktorí uspeli 
v myjave a po výhre 2:0 si odviezli všetky tri body. Blízko k bodom bola aj o 
záchranu bojujúca „pätnástka,“ ktorá odišla z karlovej vsi s tesnou porážkou. 
minulotýždňové stretnutia staršieho a mladšieho dorastu s novými Zámkami 
boli pre nepricestovanie hostí kontumované výsledkom 3:0 v prospech Pú-
chova. 

skí brankári Pacek a Drahuta napokon ťahali loptu 
zo siete celkom dvadsaťkrát. Púchov je v tabuľke na 
priebežnej štrnástej priečke, na konte má 3 body so 
skóre 62:414. 

22. kolo I. ligy mladších žiakov (U12): 
mŠk Púchov – Fc spartak trnava 6:11 (5:4)
Góly: Porubčan 3, D. Krajčík 2, Mozsi
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, Zlocha, Klúčik, 
Kadák, Baláž, Mušák, D. Krajčík, Porubčan, Obšivan, 
Mich. Mynář, Čmelo, Híreš, E. Drahuta, Fedor, Tuček, 
Chleban, Jurenková, Hošták, D. Gabriš

Výborný zápas odohrali proti silnej Trnave mladší žiaci 
do 12 rokov. Púchovčania po polčase dokonca tesne 
viedli. Spartak potom ukázal svoju kvalitu a napokon 
zvíťazil 11:6. V tabuľke je Púchov na dvanástom mies-
te so ziskom 16 bodov a skóre 145:231. 

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm: 
25. kolo II. ligy dorastu: 
mŠk Púchov – Fk Inter Bratislava, v sobotu 7. mája 
od 10:00 (U19) a od 12:30 (U17) na hlavnom ihrisku 
v Púchove

23. kolo I. ligy mladších žiakov: 
Fk slovan Levice – mŠk Púchov, v nedeľu 8. mája 
od 10:00 (U13) a od 12:00 (U12)

-tsch-

Foto:  facebook MŠK Púchov U15.

Volejbal: Starší žiaci budú reprezentovať na MSR v Starej Ľubovni
Posledným súťažným kolom sa definitív-
ne potvrdil postup st. žiakov VŠK Púchov 
na MSR (Majstrovstvá Slovenska). Nakoľ-
ko je družstvo ešte vekovo mladé, bude v 
tejto kategórii štartovať 1-2 roky, čo je ne-
pochybne veľký úspech mládežníckeho  
športu v Púchove. Naše družstvo ako no-
váčik žiackej ligy prekvapilo, avšak účasť 
na MSR je výsledkom dlhodobej veľmi 
dobrej a obetavej práce trénerov ako i prí-
kladnej spolupráce so ZŠ Gorazdova, kde 
vedenie na čele s pani riaditeľkou V. Flim-
melovou vytvára podmienky, bez ktorých 
by to nebolo možné.

Prvý zápas: VK Spartak Komárno - VŠK Púchov 0:3 
(-22, -20, -20)
Zostava: Hromada M., Šomko M., Pišoja P., Turčáni M., 
Zdražil J., Babčan D. (striedali Cíbik S., Martinák J., Pišo-
ja O., Kováčik M.)

Aj vďaka tomu, že si chlapci vybojovali postup už v 
predposlednom kole, dostali šancu aj hráči, ktorí hrá-
vajú menej, čo však na hre nebolo vôbec badať, keď-
že hrali s chuťou a podali výborný výkon. Aj keď tomu 
výsledok úplne nenapovedá, sety si uhrali v pohode, 
čo potvrdzuje aj fakt, že hosťujúci tréner nezobral ani 
jeden oddychový čas, zatiaľ čo domáci vyčerpal v kaž- 
dom sete všetky.

Druhý zápas:  VK Spartak Komárno - VŠK Púchov 0:3 
(-17, -8, -24)
Zostava: Hromada M., Šomko M., Pišoja P., Turčáni M., 
Zdražil J.,
Babčan D. (striedali Cíbik S., Martinák J., Pišoja O., Ko-
váčik M.)
Po prvom zápase, ktorý prebehol hladko, vstúpili 
chlapci do druhého s ešte väčším nasadením. Odrazi-
lo sa to aj na výsledku, kde v prvom sete súper zvládol 
vzdorovať len mierne a v druhom prakticky vôbec. V 
treťom sete sme poľavili na koncentrácii, čo takmer 
domáci využili. Avšak chlapci včas otočili záver setu 
a vyhrali aj posledný set v pomere 26:24 a celý zápas 
3:0.

Paeddr. Ivan Štefko, tréner
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Mladí púchovskí futbalisti do 11 rokov zaznamenali pekný me-
dzinárodný úspech. Vo svojej kategórii sa zúčastnili na 
českom Ondrášovka Cupe, pohári mlá-
deže FA ČR pre deti vo veku 
od 8 do 13 rokov. Púchovčania 
obsadili v kvalifikačnom turnaji 
spomedzi 24 účastníkov výbor-
nú druhú priečku a postúpili do 
finálového turnaja. Základnú 
skupinu Púchov vyhral, keď v 
11 stretnutiach získal 26 bodov. 
V nadstavbovej časti sa umiestni-
li futbalisti MŠK Púchov na druhej 
priečke, keď v 11 dueloch vybojo-
vali 24 bodov. Hlavný turnaj je na 
programe 11. – 12. 6. v Plzni. 

-tsch-

Bedmintonový klub BK Racquets Púchov zorganizoval v závere sezóny významné celoslovenské podujatie. Na púchov-
ských dvorcoch sa na Majstrovstvách Slovenska predstavili najlepší hráči a hráčky z celého Slovenska vo veku do 11 rokov. 
Domáci zástupcovia sa mohli pýšiť dvomi medailami. 

Bedminton: Dve púchovské medaily z M-SR do 11 rokov

Prípravka MŠK Púchov 
do 11 rokov postúpila 
do finále Ondrášovka Cupu

Púchovčanov dekoroval slávny strelec rozhodujúcej penalty z ME 1976 Antonín Panenka (foto: ondrasovkafotbal.cz).

Najvýraznejšie výsledky zaznamenali púchovské 
dievčatá. Nina Michalková predviedla v dvojhre 
dievčat skvelé výkony a siahala aj na zlato. Napokon 
z toho bola pre Púchovčanku pekná druhá priečka 
a radosť zo zisku cenného kovu pred domácim hľa-
diskom. Vo finále nestačila Nina Michalková na Zvo-
lenčanku Výbochovú a podľahla 12:21 a 19:21.

Nina Michalková sa spoločne s Nikolou Jágrikovou 
predstavili aj vo štvorhre, a aj tam si počínali vynikaj-
úco. Púchovská dvojica sa prebojoval až do finále, 
kde si zmerala sily s dvojicou Lazárová – Stašková. 
Púchovčanky podľahli v prvom sete 12:21, potom ale 
zabrali a druhý set získali 21:16. V rozhodujúcej hre už 
domáce hráčky nestačili, podľahli 12:21 a v stretnutí 
celkovo tesne 1:2. Aj zisk striebra bol ale pre mladé 
hráčky výborným úspechom.  

Už tradične sa súťažilo v piatich kategóriách – dievča-
tá, chlapci, dievčenská štvorhra, chlapčenská štvorhra 
a zmiešaná štvorhra. Deň nabitý bedmintonom pon-
úkol kvalitné zápasy a najmä zábavu pre nadšených 
mladých športovcov. 

-tsch-

Volejbal: 1. VK Púchov - mladšie žiačky MIDI „A“ na ôsmom mieste
Družstvo mladších žiačok „A“ cestovalo do Levíc na 
druhý turnaj skupiny o umiestnenie o 5. - 8.miesto. 
Púchovčanky nezačali dobre, nezachytili úvod, súper 
získal náskok 13:4. Potom sa však hostky skoncentro-
vali a začali rozdiel znižovať, najbližšie sa dotiahli na 
19:16. Piešťany udržali vedenie a vyhrali 1. set 25:19. 
Púchov sa rozbehol, dobre podával a jeho hráčky vy-
chytali veľa lôpt v poli. V dobrej hre pokračovali aj v 
tiebreaku, ktorý vyhrali 9:15. Púchov sa tak tešil z pr-
vej výhry v tejto skupine.
 

Levice „A“ a Levice „D“ však majú skúsenejšie hráčky, 
čo sa prejavilo aj na ihrisku. Púchov dokázal miesta-
mi vzdorovať skúsenejšiemu súperovi, ale rozdiel bol 
príliš veľký. Mladšie žiačky Púchov „A“  tak pri svojej 
premiére v súťaži obsadili konečné 8. miesto z celko-
vého počtu 16 družstiev.

Súťaž uzavrie budúcu nedeľu v Trnave družstvo „B“ v 
skupine o 9. - 12. miesto.

výsledky: 
Púchov A - Piešťany B 2:1 (-19,9,9), 
Púchov A - Levice A 0:2 (-9,-17),
Púchov A - Levice D 0:2 (-21,-17) 

Zostava 1. vk: 
Zugová, Kršková, Benčeková, Bobotová, striedali 
Malová, Fúriková, Valachová. 
 

-msu-

Foto:  Alena Gombárová.
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Florbal: Rekordná návšteva 
videla postup Púchova do I. ligy! 

Kulisa, v ktorej si hráči nepočuli vlastného slova 
– tak privítali fanúšikovia oboch tímov svojich 
miláčikov. Po slávnostnom nástupe s hymnou 
sa Púchovčania schuti pustili do súpera. Už v 3. 
minúte udrelo bratské duo Krajčiovcov, Domi-
nik dával naľavo Danielovi, ktorý krížnou stre-
lou prekonal brankára – 1:0. Dubničanov však 
rýchly gól nepoložil, práve naopak, postupne 
prebrali iniciatívu. Rezultátom bol vyrovnávaj-
úci presný zásah Madaja z 11. minúty – 1:1. V 
12. minúte už hostia viedli, keď svoju povestnú 
strelu nasmeroval medzi tri žrde slovenský re-
prezentant Marek Bulko – 1:2. Góly padali ako 
na bežiacom páse, presne v čase 14:00 sa zblíz-
ka presadil Karlubík a začínalo sa odznova – 2:2. 
Hektická prvá tretina priniesla množstvo chýb v 
defenzívnej činnosti oboch tímov a prejavova-
lo sa to na skóre. Dubnica krátko po vyrovnaní 
bleskovo odpovedala a Meliš prestrelil Tomáša 
– 2:3. V 18. minúte sa lopty ujal vo väčšej vzdiale-
nosti obranca Cíbik a svojou taktiež dobre zná-
mou strelou vymietol ľavý horný roh – 3:3.

Sobota 30. apríla 2016 sa do histórie 
púchovského florbalu zapíše zlatými 
písmenami. FBK Púchov vyhral v dru-
hom finálovom stretnutí II. ligy nad 
Novou Dubnicou 8:6 a spečatil postup 
do celoslovenskej I. ligy. Na zápas si 
našlo cestu bezmála štyristo divákov, 
ktorí vytvorili na púchovské i sloven-
ské pomery neopakovateľnú atmosfé-
ru. 

Do druhej tretiny nastúpil Púchov ako vyme-
nený – domáci hrali koncentrovane a v úto-
ku dokázali premieňať príležitosti. Už po 25 
sekundách druhej tretiny strelil svoj druhý gól 
v stretnutí Daniel Krajči – 4:3. Výborný nástup 
domácich umocnil v 23. minúte Karlubík, ktorý 
namieril z ľavej strany do siete – 5:3. V 28. minúte 
hrali Púchovčania presilovku, Mišík prihral Cíbi-
kovi a ten dával už na 6:3. Dubničania sa ešte 
vrátili do hry dvomi zlepenými gólmi. Janiga v 
35. minúte upravoval na 6:4 a Bulko dorážkou 
v 36. minúte priblížil hostí na rozdiel jediného 
gólu. Púchov definitívne zlomil zápas v závere 
druhej časti. Pavel v 38. minúte zo svojej typic-
kej pozície zvyšoval na 7:5 a Karlubík dovŕšil o 
niekoľko sekúnd hetrik. 

Tretia časť už bola najmä o snahe hostí vynútiť si 
prípadný rozhodujúci tretí zápas v Dubnici. Pú-
chovská defenzíva na čele s Tomášom ale pra-
covala vynikajúco a nepúšťala súpera k väčším 
príležitostiam. Dubnica v závere skúsila power-
-play a Meliš v 58. minúte ešte znižoval na 8:6. 
Na viac sa hostia nezmohli a tak mohli v hale 
prepuknúť postupové oslavy – Púchov postúpil 
do I. ligy! 

Púchovčania začali sezónu dvomi prehrami. Od 
tej doby sa ale skonsolidovali, posilnili káder a v 
celej sezóne už prehrali len jediný duel v Pieš-
ťanoch. V play-off Púchov vyhral všetkých šesť 
zápasov a stal sa zaslúženým víťazom súťaže. Na 
zápasy FBK Púchov si začali postupne nachád-
zať cestu fanúšikovia a široká športová verejno-
sť. Domáci fanklub vytvoril na poslednom zá-

pase búrlivú kulisu, ktorú môžu Púchovčanom 
na Slovensku mnohí závidieť. Fanúšikovia si pri-
pravili choreografiu a prakticky neustále hnali 
domácich vpred. 
Zároveň tak platí, že púchovský florbal bude v 
budúcej sezóne spolu so ženským volejbalo-
vým tímom pôsobiť spomedzi športov v Púcho-
ve v najvyššej súťaži – v celoslovenskej I. lige. Z 
hľadiska počtu divákov sa finálový zápas zaradil 
medzi najnavštevovanejšie športové podujatia 
v Púchove v roku 2016. 

2. finále II. ligy západ mužov: 
FBk Púchov – Šk victory stars nová dubnica 
8:6 (3:3, 5:2, 0:1), konečný stav série 2:0
Góly: 3. Dan. Krajči (Dom. Krajči), 15. Karlubík 
(Zemko), 18. Cíbik (Bajtala), 21. Dan. Krajči, 23. 
Karlubík, 28. Cíbik (Mišík), 38. Pavel, 39. Karlubík 
(Bajtala) – 11. Madaj (Gregorík), 12. Bulko, 15. 
Meliš (Bulko), 35. Mich. Janiga (Bulko), 36. Bulko 
(Mich. Janiga), 58. Meliš (Gregorík)
vylúčení: 4:5 na 2 min. + Karlubík (Púchov) a 
Blažej (Dubnica) 10 min. za nešport. správanie
Presilové hry: 1:0
rozhodovali: Jursa, Glonek
návšteva: 390 divákov 
Púchov: Tomáš (Schügerl) – Jak. Mrocek, Cíbik, 
Tuček, Korbaš, Bulejko, Štubňa, Jurenka – Dan. 
Krajči, Dom. Krajči, Joz. Mrocek – Ondrička, Mi-
šík, Pavel – Zemko, Karlubík, Bajtala – Gajdoš, 
Gabriško
dubnica: Vaško (35. Gelien) – Bulko, Káčer, Gre-
gorík, Pšenák, Mar. Janiga, Meliš, Mich. Janiga, 
Guga, Blažej, Bajzík, Kubaščík, Gregorík, Madaj, 
Jelinek, Šebík, Hruboš, Húdok

-tsch-
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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.

PredAJ BYtY, nehnUteĽnostI
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

Predám záhradu s chatkou na Lachovci (Púchov), 
1100 m². Tel. 0918 054 385. I-099

PrenáJom BYtY, nehnUteĽnostI
Dám do prenájmu 3-izbový byt pri Zdraví, 4. po-
schodie, voľný od júla. 400 € vrátane energií. Tel. 
0907 985 403. I-098

Prenajmem slnečný 3-izbový byt na Štefánikovej uli-
ci. Cena dohodou. Kontakt 0905 252 742.

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

sLUŽBY
Rekonštrukcie bytových jadier a kúpeľní. Tel. 0902 
238 168. I-102

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

Maľby, stierky, sadrokartón. LACNO. Tel. 0902 239 
168. I-101

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 po-
mocné stavebné práce. Tel. 0911 504 142. I-091

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

Prijmeme pracovníčky do pivárne na TPP + bri-
gádničky na výpomoc. Nástup ihneď, príp. doho-
dou. Viac info na tel. 0902 669 891. I-097

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

Advent  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

kvetInárstvo - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

sPomIenk A

More lásky si so sebou vzal, 
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, 
kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba 
zostáva v nás.

Dňa 3. mája si pripomíname tretie smutné 
výročie smrti nášho drahého manžela, otca, 
dedka Ľubomíra JAndUŠÍkA.  

S úctou a láskou spomína celá rodina

PoĎAkovAnIe

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí prišli 25. 4. 2016 odprevadiť 
na poslednej ceste 
našu drahú mamu, babičku a starkú
miloslavu PoBeŽALovÚ.

Zároveň ďakujeme za všetky prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a pohrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku.

V mene smútiacej rodiny dcéry Ema a Darina

ALeXAndrA hoteL, s. r. o. v Púchove 
prijme do tPP/prípadne brigádnikov 
na pozíciu čašník s nástupom ihneď. 
viac info: hotel@alexandrahotel.sk. 
tel. 0917 107 895. I-100

PoĎAkovAnIe

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli dňa 23. 4. 2016 
rozlúčiť s manželom, otcom a dedkom
Jaroslavom ochotnIckÝm z Nových Nosíc.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste zmiernili náš žiaľ a zároveň 
pohrebnej službe ARCHA za dôstojnú rozlúč-
ku.

Manželka s dcérami, zaťom, vnukmi a ostatná 
rodina

oZnAmY
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 poriada v roku 2016 od 12. do 
21. 8. prímorský pobyt v nádhernom Jadranskom 
prímorí, pod pohorím Biokovo, destinácia Gradac, 
40 km od pútnického miesta Medžugorie. More 
je vzdialené od ubytovania 50 m. Cena pobytu je 
309 € + poistenie 1 €/deň. V cene je polopenzia, 
ubytovanie, cesta. Izby sú 2-lôžkové, 3-lôžkové, 
4-lôžkové. Záujemcovia sa môžu informovať, 
prípadne prihlásiť u Jána Petra, Obrancov mieru 
1152/5. Pondelky, stredy a piatky v klube ZO SZZP 
na Námestí slobody (bývalý kataster), tel. kontakt 
0949 103 709.

Zo sZZP v Púchove oznamuje svojim členom, 
že sa bude konať týždenný regeneračný pobyt v 

Turčianskych Tepliciach v termíne od 10. do 17. 7. 
2016. Ubytovanie v hoteli Vyšehrad. Program: 
kúpalisko, masáže, opekačka, každý večer živá 
hudba. Doprava tam aj späť. Plná penzia. Popla-
tok na osobu 160 €. Prihlásiť sa môžete u J. Petra, 
Obr. mieru 1152/5, Púchov. Tel. 0948 103 709.

samostatne žijúcim dôchodcom nad 70 
rokov bude podpora pre seniorov vyplý-
vajúca zo schválených „Zásad podpory 
seniorov v meste Púchov“ vyplácaná v 
pokladni mestského úradu hneď po za-
platení poplatku za komunálny odpad na 
rok 2016.
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