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Prianie ku Dňu matiek

Ján, 35 rokov, robotník
Určite to poteší moju peňaženku. Zároveň 
verím, že to nebude chýbať v rozpočte 
mesta a neprejaví sa to na iných poplat-
koch.

mária, 27 rokov, účtovníčka
Som spokojná. Konečne nebude cena za 
parkovanie vyčnievať v porovnaní s inými 
mestami na Slovensku. Myslím, že to aj 
Púchovčanov poteší, pretože parkovať by 
mali pred svojimi domami zadarmo.  

Jozef, 32 rokov, grafik
Je to dobrý krok. Ale považujem to za 
populizmus, pretože to nerieši situáciu 
s parkovaním v meste a nepáči sa mi tiež, 
že je to prezentované ako práca jedného 
poslanca.

Peter, 56 rokov, robotník
Konečne nebudeme platiť cenu ako v Bra-
tislave, hoci sme malé provinčné mesto. 
Obavám sa ale, že teraz bude ešte väčší 
problém s parkovaním v uliciach a hlavne 
pred mojim panelákom.

kristína, 23 rokov, študentka 
Vítam tento krok. Je nehorázne, aby som 
platila za hodinu parkovania jedno euro, 
aj keď nie som z Púchova.

elena, 43 rokov, predavačka
Nezarábam veľa a ak máme za rok zaplatiť 
za parkovanie v Púchove toľko, ako dote-
raz, tak to ide do peňazí. Ak sa mestu darí 
finančne, tak by to mali pocítiť všetci.

-pam-

V Púchovskom
magazíne 
uvidíte: 
Oslavy oslobodenia
Stavanie mája pred CSS Chmelinec
 Lenka Rišiaňová zborovou farárkou 
Parkovanie za polovicu, čo na to vodiči?
Fakulta priemyselných technológií má 
špeciálne vedecké centrum
Nová fréza pomôže zlikvidovať zvyšky pňov 
po výruboch
90-ročná jubilantka Alžbeta Činčalová
Automobiloví veteráni sa prehnali mestom
Najsilnejší muž Slovenska
Florbalisti do prvej ligy!
Premiéra v piatok 6. mája o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00

Slovo „MAMA“- a jej tvár si každý nosí vo svojom srdci po celý život. 
Je pre nás najväčšou hodnotou, najdôležitejším sprievodcom v živote. 
Jej náruč predstavuje bezpečie, z jej rúk prijímame pohrozenie i pohladenie.
Veľké ďakujem patrí MAME za dar života, za výchovu, za lásku, za pochopenie. 
Za vzácne chvíle pri Tebe, MAMA, Ti dnes vrúcne ďakujem.

Všetkým mamám, mamkám, mamičkám, starým a prastarým mamám 
prajem len to najlepšie, aby naďalej boli také trpezlivé a obetavé 
a svojou láskou pomáhali meniť náš svet k lepšiemu.

Rastislav Henek
primátor mesta Púchov

Anketa: Čo hovoríte na krok mesta 
znížiť cenu parkovného o polovicu?
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Ing. Lucia Pružinská, 
vedúca ekonomického odd. MsÚ: 
Reštrukturalizáciou 
sme ušetrili 400 tisíc

Poslanci msZ 26. apríla 2016 prerokovali Zá-
verečný účet mesta Púchov za rok 2015, kto-
rý poslancom predložil primátor mesta mgr. 
rastislav henek.
Základným nástrojom finančného hospodá-
renia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015, 
ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom 
v decembri 2014. Poslanci v priebehu roka 2015 
štyrikrát menili pôvodné parametre rozpočtu.

Štruktúra bežných daňových príjmov mest-
ského rozpočtu
Najväčšiu položku v  príjmovej časti rozpoč-
tu tvorí 4  994  975  € vďaka dani z príjmov a 
3 564 469 € za daň z nehnuteľnosti (z toho príj- 
my z dane z pozemkov boli vo výške 135 031 €, 
dane zo stavieb vo výške 3 311 096 € a dane z 
bytov vo výške 118 341 €. Mesto naviac eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 
154 472 €, z toho 42 815 € za rok 2015).
Poplatok za odpad znamenal príjem vo výške 
704 777 €, daň za ubytovanie 23 867 €, daň za 
užívanie verejného priestranstva 19 798 €, daň 
za psa 9 081 €, daň za predajné automaty 261 €, 
daň za nevýherné hracie prístroje 85 €. Celkové 
príjmy z daní a poplatkov boli 9 318 052 €.

Štruktúra bežných nedaňových príjmov 
mestského rozpočtu
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
boli 334 715 €. Ide o príjem z prenajatých po-
zemkov v sume 25 030 € a príjem z prenajatých 
budov, priestorov a objektov v sume 309 685 €. 
Administratívne poplatky a správne poplatky 
150 094 €. 

ostatné bežné príjmy
Prevažnú časť týchto príjmov tvoria poplatky 
za parkovanie v sume 244 115 €, príjmy z výťaž-
kov z lotérií v sume 114 287 € a poplatky za vý-
rub stromov 313 400 €. Celkovo bolo ostatných 
bežných príjmov vybratých 679 627 €.

Granty a transfery
Z celkového množstva 2 790 719 € mesto prija-
lo najviac financií od Krajského školského úra-
du: 2 488 829 €.

Z celkových výdavkoch, ktoré boli väčšie než 
12,6 milióna eur, mesto najviac vydalo na pro-
gram vzdelávanie –  5 072 415 €. 
Ďalšie financie smerovali do programov: 
odpadové hospodárstvo –1 116 092 €
Šport – 1 039 178 €
Prostredie pre život – 656 746 €
Bezpečnosť – 409 044 €
kultúra – 372 784 €
doprava – 345 000 €
služby občanom – 317 933 €
komunikácie – 265 774 €
sociálne služby – 264 514 €
Bývanie – 254 095 €

Podrobnejšie sa k  Záverečnému účtu mesta 
vrátime v ďalšom čísle PN.                                -sf-

Ako mesto vlani
hospodárilo 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť  Záverečný účet mesta              
(v celých eurách) schválený po zmenách k 31.12.2015 

Príjmy celkom 12 829 671 14 115 133 14 205 442 100,64% 

z toho :         

Bežné príjmy 12 301 871 12 777 227 13 273 209 103,88% 

Kapitálové príjmy 347 800 439 498 373 788 85,05% 

Finančné príjmy 180 000 617 547 277 584 44,95% 

Príjmy rozpočtových organizácií 0 280 861 280 861 100,00% 

Výdavky celkom 12 797 668 14 093 976 12 628 059 89,60% 

z toho :         

Bežné výdavky 7 258 914 7 408 040 6 493 156 87,65% 

Kapitálové výdavky 354 818 827 231 430 878 52,09% 

Finančné výdavky 894 600 880 553 759 068 86,20% 

Výdavky rozpočtových organizácií 4 289 336 4 978 152 4 944 957 99,33% 

Čo považujete za najväčší úspech v minulo-
ročnom hospodárení mesta?
Najdôležitejšie úspechy v  hospodárení mesta 
boli dva: prvý - dobrý výber daní zabezpečený 
najmä malým objemom nedoplatkov, druhý - 
na strane výdavkov sa opatrnejším čerpaním 
podarilo vytvoriť aj v bežných výdavkoch úspo-
ry, ktoré umožnia v ďalšom období rozbehnúť 
väčšie investície.

Aké najvážnejšie problémy malo mesto mi-
nulý rok pri plnení svojho rozpočtu?
Riešili sme reštrukturalizáciu úverov, a  tam 
bola obava, že to prinesie zvýšené náklady na 
poplatkoch za predčasné splatenie úveru. Na-
šťastie toto riziko sa nám podarilo eliminovať 
– mesto to nakoniec stálo na poplatkoch len 
necelých 5  000 eur. Na druhej strane mesto 
profesionálne zvládnutou reštrukturalizáciou 
ušetrilo celkovú sumu cca 400 000 eur.

Aké zmeny plánujete pri tvorbe rozpočtu na 
rok 2017? chystá sa viac investičných akcií?
Čím viac sa podarí na bežných výdavkoch racio- 
nalizáciou ušetriť, tým viac sa mestu naakumu-
lujú peniaze na buď väčšie množstvo menších 
investícií, alebo dokonca aj na väčšie investície. 
Primátor Rastislav Henek a vedenie mesta vidí 
prioritu investícií v smerovaní do škôl, kde nám 
na rekonštrukciu jednej školy vychádza mini-
málne pol milióna eur. A  v  pláne máme štyri 

školy. Potvrdzuje sa, že úspory a dobré hospo-
dárenie sú dôležité. Pokiaľ mesto nedostane 
granty a  nechce sa zaťažovať ďalšími úvermi, 
iná cesta pre rozvoj a investície ani neexistuje. 
Naše oddelenie v  spolupráci s ekonomickou 
komisiou pod vedením pána poslanca Laka 
pripraví vyrovnaný alebo prebytkový bežný 
rozpočet, investičné akcie mesta potom závisia 
od politického rozhodnutia primátora mesta a 
poslancov mestského zastupiteľstva v závislos-
ti od schváleného programového vyhlásenia.

Ako je to so zadlžením mesta? Predchádza- 
júci rok sa Púchov umiestnil v rebríčku Ine-
ko ako 3. najzadĺženejšie mesto na sloven-
sku (po Žiline a Čadci)...
Dlh mesta od roku 2013, kedy bol až vo výške 
50,8 % bežných ročných prímov, klesol postup-
ne ku 31. 3. 2016 na úroveň 38,7 %. Znižovanie 
úverového zaťaženia mesta je možné najmä 
vďaka dvom faktom: splácaním starých úve-
rov, respektíve ich reštrukturalizáciou a lepším 
výberom na strane bežných príjmov rozpočtu. 
Zatiaľ sa nám darí v oboch týchto smeroch. -sf-
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Na slovíčko s poslankyňou Irenou Kováčikovou

Čo sa vám, ako poslankyni podarilo realizo-
vať vo vašom volebnom obvode i meste v 
tomto volebnom období?
Vo volebnom obvode č. 3 sme dvaja poslanci. 
Hneď na začiatku volebného obdobia sme na 
ustanovujúcej schôdzi vytvorili 13-členný vý-
bor mestskej časti. Na stretnutiach riešime a 
konzultujeme najpálčivejšie požiadavky spo-
luobčanov. Konkrétne sa nám podarilo spolu 
s mestom zabezpečiť: preloženie nevhodne 
umiestnených kontajnerov, prerezanie stro-
mov pre rôzne dôvody, umiestnenie lavičiek, 
odstránenie porúch na verejnom osvetlení, 
opravu pingpongového stola, preloženie stoja-
nu na prášenie kobercov na iné miesto, osvet-
lenie chodníkov pred obytnými domami 1403 
a 1404 dvomi kusmi solárnych lámp, opravy 
odpadových košov, opravy prepadnutého as-
faltu a jám na vozovkách a parkoviskách, na-
maľovanie žltých čiar pri vjazde na parkovisko 
pred obytnými domami 1625, 1627, 1628. Veľa 
času som strávila pri dokončení domu smút-
ku. Kvôli vlhkosti a pripravovanej kolaudácii sa 
dnu nemohli nasťahovať pracovníci, ktorí mali 
tieto priestory využívať a  nemohli sa tu konať 
ani smútočné obrady. Občania vedia, že ro-
bím obrady občianskych pohrebov. V  záujme 
zabezpečenia ich dôstojného priebehu som 
naliehala, aby bol navrhnutý čo najrýchlejší 
postup využívania rekonštruovaného domu 
smútku. Po úprave podlahy, úprave nástennej 
fresky, doplnení stoličiek a vykonanej kolaudá-
cii, boli vytvorené podmienky na  vykonávanie 
dôstojných smútočných obradov. Po dlhotr-
vajúcich neúspešných pokusoch o  získanie 
grantových peňazí na rekonštrukciu Základnej 
školy J. A. Komenského a  mojim neustálym 
požiadavkám riešiť zlé technické podmienky 
budovy, bola  rekonštrukcia školy zaradená pri 
úprave rozpočtu na rok 2016 do realizácie. S 
rekonštrukciou školy sa plánuje začať tak, aby 
sa práce vykonávali počas školských prázdnin 
a deti mohli začať nový školský rok 2016/2017 
v zrekonštruovaných priestoroch.

Čo sa chystáte najbližšie realizovať v rámci 
vášho volebného obvodu a mesta?
Spolu s  mestom riešim oplotenie detského 
ihriska za obytným domom č. 1407, chcem do-
riešiť prechod pre chodcov medzi Kauflandom 
a radom obchodov, premiestnenie odpado-
vých košov pre obyvateľov bytoviek na Dvo-
roch, opravu chodníka vedľa Materskej školy 
Chmelinec, výsadbu nízko rastúcich stromov 
a kríkov v  okolí obytných domov 1625, 1626, 
1622, rekonštrukciu detského ihriska pri obyt-
nom dome č. 1625,  výmenu piesku, osadenie 
košov pre fajčiarov, osadenie lavičiek, riešenie  
uzamykateľného oplotenia stanovíšť odpado-
vých  nádob. Naďalej hľadám možnosť, ako sa 
vysporiadať s  veľkým problémom, a  to je roz-
šírenie parkovacích miest v lokalite, kde pôso-
bím. Financie na výstavbu nového parkoviska 
boli schválené v  rozpočte mesta ešte v  roku 

2015, jeho realizácia prešla až do rroku 2016 
z  dôvodu spracovania jednoduchého projek-
tu, ktorú zabezpečoval mestský úrad. Bol to už 
tretí návrh umiestnenia parkoviska. Prvý návrh 
neodsúhlasil dopravný inžinier, druhý návrh ne-
odsúhlasili obyvatelia obytného domu č. 1625. 
Pri treťom návrhu bolo potrebné odstrániť 11 
kusov stromov. Urobila som anketu medzi ob-
čanmi, ktorých sa budovanie parkoviska týkalo, 
aby som zistila ich názor. Ukázalo sa, že s budo-
vaním parkoviska na úkor výrubu stromov, ne-
súhlasia. Mňa osobne potešila až 57-percentná 
účasť na ankete. Doručila som do poštových 
schránok 334 anketových lístkov, z  ktorých sa 
vrátilo vyplnených 192. Za budovanie parkovis-
ka hlasovalo 39 % občanov, proti vybudovaniu 
bolo 61 % občanov. So zástupcami Mestského 
úradu hľadám novú vhodnú lokalitu. Je po-
trebné riešiť nepriaznivú situáciu s  parkova-
cími miestami tak, ako to máme deklarované 
v  Programovom vyhlásení Mestského zastupi-
teľstva, a čím skôr. Z dôvodu nedostatku miest 
v kolumbáriu na mestskom cintoríne som poži-
adala mestský úrad o vypracovanie projektu na 
jeho rozšírenie. Výstavba by sa mala uskutočniť 
v línii jestvujúceho kolumbária. Bude potrebné, 
aby akcia bola zaradená do rozpočtu mesta na 
budúci rok 2017. 

Čo je podľa vás „najpálčivejšia“ téma, do 
ktorej by ste sa chceli pustiť čím skôr?
Je potrebné naďalej spracovávať rozvojové 
projekty s  cieľom zabezpečenia doplnkového 
financovania z  dotačných a  grantových fon-
dov na rekonštrukcie, opravy a rozširovanie 
školských budov, telocviční, budov materských 
škôl a školských zariadení. Aby sa naše deti 
učili, trávili voľný čas, stravovali v  dôstojných 
podmienkach, vo vyhovujúcich učebniach, je-
dálňach, telocvičniach, v  triedach materských 
škôl.  Zo získaných finančných prostriedkov ale-
bo z  rozpočtu mesta prednostne odstraňovať 
zistené závažné nedostatky v  školách a  škol-
ských zariadeniach, ktoré sú definované vo vy-
pracovaných revíziách – napríklad odstránenie 
nedostatkov na elektroinštalácii v  školskej je-
dálni ZŠ J. A. Komenského, ktoré sa opakujú už 
niekoľko rokov.                                       P. makyna

Ďalším mestským poslancom, resp. poslankyňou, ktorú sme pozvali na 
slovíčko, je Irena kováčiková z volebného obvodu číslo 3. Pýtali sme sa 
na jej konkrétne aktivity v uliciach mesta Púchov.

4 spravodajstvo  I  inzercia
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Ekumenizmus v priamom prenose
Pri inštalácii (uvedení do úradu) evanje-
lickej pani farárky Lenky Rišiaňovej, ktorá 
sa uskutočnila v nedeľu 1. mája, sa naplno 
prejavili bratské vzťahy medzi predstavi-
teľmi najväčších dvoch cirkví – katolíckej a 
evanjelickej v meste Púchov. Prvým reční-
kom pri tejto slávnosti bol práve katolícky 
farár a dekan mons. michal keblušek, u 
ktorého je ekumenický duch hlboko zako-
renený. 
Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťa-
nov, ktorý pripadá na prvý mesiac roka – 
január, prináša v Púchove ovocie po celý 
rok. Pravdivé sú slová mons. Kebluška, kto-
ré často pripomína: „Čo je premodlené, to 
je požehnané“.  

Atmosféra počas  
bohoslužby nebola 

len prísne vážna, 
ale naopak, 

aj takáto srdečná.  
Lenka Rišiaňová 

prijíma od evanjelic-
kého farára zo Srbska 

darček - hodinky. 
Aby vedela, „kedy je  

správny čas pracovať, 
kedy  pomáhať a kedy 

odpočívať“. 

rastislav henek pozvanie na slávnosť 
inštalácie prijal nielen ako primátor Pú-
chova, ale ako katolík aj v rámci dobrých 
ekumenických vzťahov oboch farností:
„Pani farárke Rišiaňovej želám, aby sa jej 
stále darilo Božiu lásku prenášať na ve- 
riacich i všetkých Púchovčanov tak, ako 
to robila doteraz.“

marián kAŇUch, senior turčianskeho 
seniorátu a evanjelický farár v Žiline 
slávnostnú inštaláciu celebroval aj s po-
mocou tabletu: 
„V evanjelickej cirkvi sa kňazi volia. Voľ-
by prebehnú za účasti všetkých veriacich, 
ktorí si takýmto spôsobom môžu zvoliť 
svojho duchovného pastiera za tzv. zbo-
rového farára. Tento mandát dostáva 
zvolený farár na desať rokov. Do troch 
mesiacov po voľbe nasleduje inštalácia, 
teda slávnostné uvedenie farára alebo 
farárky do úradu prostredníctvom litur-
gického aktu.“

evanjelický farár Ľubomír mArcIŇ z Po-
važskej Bystrice, pôvodom Púchovčan, 
obdaroval zborovú farárku pri príleži-
tosti jej inštalácie:
„Kalichom a striebornou patenou, ktoré 
pochádzajú zo zrušeného kostola v Ame-
rike. Priniesol som ich z pobytu v Kana-
de.“

Lenka rIŠIAŇová, zborová farárka 
bezprostredne po slávnostnom uve-
dení do úradu: 
„Nebolo to iba o slávnosti a o tom 
dnešnom odovzdávaní úradu a po-
žehnávaní. Je to slávnosť pre celý cir-
kevný zbor, keď sme si mohli pripome-
núť, že spoločne môžeme robiť dobrú 
vec.“
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Minulý týždeň primátor mesta Rastislav Henek na-
vštívil s kyticou kvetov svoju bývalú učiteľku základ-
nej školy Alžbetu Činčalovú, ktorá sa v týchto dňoch 
dožíva 90 rokov. Pani Alžbeta pochádza z Ilavy a pô-
sobila ako učiteľka 1. stupňa na ZŠ Gorazdova v ro-
koch 1976 až 1986. Aj keď stratila mnohých svojich 
blízkych a väčšina jej rovesníkov už tiež nežije, ne-
stratila ani na dôchodku zmysel pre zábavu a humor.
Oslávenkyňa si spolu s primátorom zaspomínala 
nad starými fotografiami na svojich bývalých ko-
legov a na staré časy. Napriek vysokému veku nás 
prekvapila svojou životnou energiou a  záujmom 
o svet okolo nás. Choroby súvisiace s vekom a zra-
nenia ju síce neobchádzajú, ale dokáže prijímať aj to 
zlé v živote s pokorou, ba dokonca s humorom.
Na otázku, čo by poradila našim čitateľom, aby sa 
tiež dožili tak vysokého veku, pani Alžbeta Činčalová 
odpovedala: „Aj keď človeka postihne akékoľvek 
nešťastie, treba sa vedieť ponad to preniesť a trá-
penie hodiť za hlavu. Ja som prežila muža, syna 
a dokonca vnučku. Keď mi bolo smutno, povedala 
som si: ešte vždy je tu niekto, pre koho sa oplatí žiť.“              
                                                                                                    -sf-

Pani učiteľka Alžbeta Činčalová sa dožíva 90 rokov

Na „kulturáku“ v Hoštinej si 
zabrigádovali dobrovoľníci
Počas víkendu, v sobotu, sa to v Hoštinej pred a 
v miestnom dome kultúry len tak hemžilo „ro-
botníkmi“. Jarná brigáda bola spoločnou akciou 
mesta, dobrovoľných hasičov a občianskych ak-
tivistov miestnej časti Hoština. Brigády sa zúčast-
nilo 13 dobrovoľníkov, pomôcť prišiel aj vicepri-
mátor Roman Hvizdák, ktorý akciu zorganizoval 
pod hlavičkou projektu Dobrovoľník mesta Pú-
chov. Novozvoleným predsedom občianskeho 
výboru za miestnu časť Hoština je Pavol Galánek, 
ktorý tu takisto strávil sobotné dopoludnie. Ví-
kendová brigáda dobrovoľníkov bude mať v bu- 
dúcnosti pokračovania, v rámci ktorých sa bude 
pracovať na dokončení chýbajúceho chodníka, re-
konštrukcii parkiet v hlavnej sále, oprave striešky a 
deravých ríms alebo revitalizácii exteriéru.

-r-

Koncert otvoril najmenší účinkujúci – Matiáš Guz-
ma. Na klavíri zahral známu titulnú pieseň z filmu o 
Rodine Adamsovcov. Matiáš i ďalší vystupujúci žiaci 
ZUŠ sa v ostatných mesiacoch zúčastnili medziná-
rodných a slovenských súťaží, kde sa umiestnili na 
najvyšších priečkach. Aj to bolo prísľubom kvality 
pre poslucháčov plnej koncertnej sály. Ako druhá 
zahrala na husle Janka Mária Gabčová a po nej na 
klavíri Gabriela Paganíková. Ich skvelý výkon ohod-
notil Juraj Olšák humornými slovami: „Žiaci hrajú 
lepšie ako učitelia, ale tým sa meria kvalita uči-
teľa.“ Priam osviežujúce boli tóny klavíra, na ktorom 
štvorručne zahrali Gabriela Paganíková a Kristína 

Potáčová „Ragtime“ od skladateľa Pavla Malého. 
Dlhotrvajúci potlesk poslucháčov ich vrátil späť na 
javisko, ktorým sa opäť poklonili. S dvomi ľudovými 
piesňami sa predstavila spevácka skupina Harmony, 
zložená z pedagogičiek ZUŠ. V skladbách „Ej padá, 
padá rosička“ a „Tancovala a neznala“ ukázali svoj 
hlasový fond, zároveň svojou interpretáciou pouká-
zali na krásu slovenských ľudových piesní. Dychový 
nástroj „vytiahol“ Peter Juris a na pozaune zahral s 
klavírnym sprievodom pedagogičky Márie Jašurdo-
vej. Klavírny doprovod robila i Mária Olšáková oper-
nej speváčke Terézii Janekovej s talianskou áriou od 
Georga Fridricha Händela. V programe benefičného 

koncertu sa hrali aj rozprávkové piesne. Na flaute ich 
zahrali Michaela Pavlacová a Lucia Odvahová. Po-
slucháči následne hádali, ktoré rozprávkové piesne 
počuli. Záver patril „dvornej skladateľke púchovskej 
ZUŠ“ Márii Jašurdovej s piesňou „A tam dole“, ktorú 
autorka sama zaspievala a s hudobnými nástrojmi ju 
sprevádzali Daniela Sadloňová ml., Martina Čviriko-
vá a Mária Olšáková. Bodku za krásnym hudobným 
zážitkom dali matka s dcérou Sadloňové, čím prí-
tomných pozvali na ďalšie koncerty organizované 
Základnou umeleckou školou v Púchove.

-pam-

Ten, kto prišiel 5. mája o 5. hodine popoludní do koncertnej sály malého Župného domu podporiť benefičný kon-
cert, určite neľutoval. Celý koncert sprevádzali vtipné „hlášky“ nevidiaceho pedagóga Základnej umeleckej školy (ZUŠ)  
v Púchove Juraj Olšák, ktorý hneď v úvode poďakoval všetkým prítomným a prispievajúcim pre Úniu nevidiacich a 
slabozrakých v Dubnici nad Váhom. 

Úžasný koncert venovaný nevidiacim
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Antika v anglickom parku
Súčasťou parkového areálu sú ruiny a pomerne za-
chovalá veža kostola, ktorý dala v roku 1648  postaviť 
Zuzana Lórantffyová, vtedajšia majiteľka Lednického 
panstva. Pri spomínanom kostole sa nachádza dnes 
zničený empírový náhrobok grófa Aspremonta z 
roku 1819 so sochou jeho smútiacej dcéry Márie Er-
dödyovej. Neďaleko leží náhrobný kameň barónky 
Františky Skrbenskej. Podľa literárneho diela „Ktorí 
dva razy zomreli” maďarského spisovateľa Móra Jó-
kaia sa tu údajne nachádza srdce grófa Aspremonta. 
Na okraji parku stojí i gotická brána s rotundovitou 
(kruhovitou) strážnicou s latinským a francúzskym 
nápisom. Pod kaštieľom je v jazierku na ostrovčeku 
umiestnená socha Neptúna, ktorú domáci nazývali 
„Rybár”. Na najvyššom bode parku sa nachádza za-
chovalý malý antický chrám bohyne Pallas Atény 
– Minervy. Sochu bohyne, ktorú obyvatelia obce 
volali „Barbora”, zhodili a zničili po 1. svetovej vojne. 
Minervin chrám je prístupný kamenným schodiskom 

a zadnú stenu tvoria omietnuté tehly 
s nikou (výklenkom). Plytkú sedlovú 
strechu nad tympanónom (troju-
holníková strecha) nesú štyri dórske 
stĺpy na štvorcových podstavcoch. V 
areáli sa nachádza i tzv. šibenica, kto-
rá je tvorená kamenným portálom 
na dórskych stĺpoch ponad chodník. 
V parku boli v minulosti umiestnené 
aj romantické umelé zrúcaniny. Zrú-
caniny, besiedky, jaskyne, zlomené 
stĺpy, obelisky a podobné artefakty 
sú súčasťou parkovej slohovej úpra-
vy z konca 19. storočia, z ktorých vo 
väčšine prípadov dnes nezostali ani 
torzá. 

mauzóleum schreiberovcov
V roku 1873 zdedil majetok s parkom posledný z rodu 
Aspremont, pravnuk grófa – zakladateľa, Filip Skr-
benský. Ten majetky predal a vyplatil nimi svoje dlhy. 
Novým majiteľom bývalého Lednického panstva sa 
v roku 1890 stal továrnik Jozefovi Schreiber, majiteľ 
sklární. Osud zanedbávaného parku nebol Schreibe-
rovi ľahostajný a postaral sa o jeho obnovu. V parku 
na hornej lúke dal v roku 1890 postaviť mauzóleum, 
kde bol aj v roku 1902 pochovaný. Neorenesančné 
mauzóleum štvorcového pôdorysu stojí na pod-
stavci so schodiskom po celom obvode. Kupolová 
strecha s vežičkou je pokrytá medeným plechom s 
naznačením šupín, jednoduchým plechovým krížom 
a štyrmi vikiermi (strešnými oknami). Fasádu tvoria 
predsunuté stĺpové portikusy (stĺpová predsieň), za-
končené trojuholníkovým tympanónom. Do mauzó-
lea sa vstupuje atypickými dvojkrídlovými drevenými 
oplechovanými dverami s ornamentálnym motívom 
kovania. Z pôvodných okenných výplní, zasklený-

mi farebnými vitrážami vsadenými do olova, sa na 
bočnej fasáde zachovali iba kovové mreže. 

cestopisec mednyanský o parku
Známy cestopisec Alojz Mednyanský na svojej „Ma-
lebnej ceste dolu Váhom” v roku 1824 o parku napí-
sal: „Aspremont... premenil Lednické Rovne skvele 
upraveným parkom veľkého štýlu na jedno z najkraj-
ších vidieckych šľachtických sídiel v Uhorsku. Vkročili 
sme do nádherného parku a na každom kroku sme 
sa presvedčili o tom, že dokonalé dielo sa vytvorí len 
spojením prírody a umenia. Príroda tu poskytuje vrch 
i dolinu, les i vodu a predovšetkým prekrásny rozhľad 
na utešený malebný kraj zôkol-vôkol na niekoľko míľ. 
Umelecká zložka prispela budovaním ciest a chod-
níčkov, jazier a vodopádov, umne porozdeľovala 
kvety, kríky i besiedky a všade výstižne zvolila najú-
čelnejšie miesto pre útechu oka…”.            -pam-

Dejiny parku v Lednických Rovniach siahajú do 16. – 17. storočia, kedy tu bol postavený renesančný kaštieľ a v roku 
1860 bola jeho prestavba poňatá skôr romanticky. Samotný park založil a financoval koncom 18. storočia gróf Jo-
hann Aspremont-Linden, majiteľ Lednického panstva. Tvorcom parku je grófov záhradník Wenzel Wagner. Pri vý-
stavbe parku sa začiatkom 19. storočia realizoval i jeho osobný doktor, botanik, riaditeľ univerzitnej botanickej zá-
hrady v Budapešti – Anton Rochel. Park postupne získal tzv. anglickú úpravu. Svojho času bol celkovou rozlohou 
(19,56 ha) najväčší v celej Trenčianskej župe a v roku 1885 bol dokonca ocenený medailou na výstave v Budapešti.

Antická podoba chrámu bohyne Minervy na najvyššom bode parku.

Hrobka Jozefa Schreibera.

ANGLICKÝ PARK v Lednických Rovniach 
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Ďalšia čierna skládka vo Vieske-Bezdedove
Na oddelenie mestskej polície prijali oznámenie 

muža z Dohnian, podľa ktorého v miestnej časti 
Vieska – Bezdedov uložila na verejnom priestran-
stve neznáma osoba drevo. Hliadka urobila na 
mieste fotodokumentáciu, ku drevu sa nikto ne-
hlásil. Následne mestských policajtov informova-
li, že drevo vykladali na verejné priestranstvo dve 
osoby z bieleho nákladného automobilu. Prípad 
rieši polícia ako podozrenie z priestupku proti 
všeobecne záväznému nariadeniu – ukladanie 
palivového dreva (stavebného odpadu) bez po-
volenia mestského úradu. 

Poškodil zámok na vchode
Predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov z 

bytovky na Moravskej ulici oznámila na oddele-
nie mestskej polície, že neznámy páchateľ poško-
dil vložku zámku na vchonových dverách tak, že v 
zámku zlomil kľúč. Potom, ako si zámok vlastníci 
bytov svojpomocne opravili, napchal neznámy 
páchateľ do zámku zápalky a poškodil ho druhý-
krát. Pomocou záznamu z bezpečnostnej kamery 
policajti zistili, že zámok v oboch prípadoch po-
škodil muž z Púchova. Priestupok proti občian-
skemu spolunažívaniu vyriešili mestskí policajti 
blokovou pokutou vo výške 30 eur.  

 Pneumatiky musí zlikvidovať
Hliadka mestskej polície riešila oznámenie o 

skládke pneumatík na Ulici J. Kraľa. Pri starom vo-
dojeme našla hliadka asi 85 kusov starých pneu-
matík. Mestskí policajti zistili, že pneumatiky tam 
umiestnil muž z Považskej Bystrice, ktorý ich chcel 
využiť na spevnenie svojho pozemku, ktorý bol v 
blízkosti. Pneumatiky nepriviezol až na pozemok, 
pretože pred bránou zapadol s vozidlom. Prípad 
riešil odbor životného prostredia spolu s pracov-
níkom mestského úradu za prítomnosti mest-
ských i štátnych policajtov. V zmysle zákona musí 
Považskobystričan do dvoch mesiacov predložiť 
na Okresný úrad v Púchove potvrdenie o legálnej 
likvidácii pneumatík.  

Vydierala mestských policajtov?
Vyriešenia priestupku proti všeobecne záväzné-

mu nariadeniu o parkovaní sa dožadovala žena z 
Púchova. Argumentovala tým, že počas založenia 
blokovacieho zariadenia jej mestskí policajti po-
škodili lak na dverách pri vodičovi. Uviedla, že ak 
priestupok nebude riešený napomenutím, pôjde 
prípad oznámiť na Obvodné oddelenie Policaj-
ného zboru. Hliadka mestskej polície z vozidla 
zhotovila fotodokumentáciu a ženu poučila, že 
prípad bude v zmysle zákona oznámený na do-
pravný inšpektorát v Púchove.

Zaspal na verejnom priestranstve
Hliadku mestskej polície privolali na Komenské-

ho ulicu, kde mal na verejnom priestranstve spať 
neznámy muž. Mestskí policajti na mieste našli 
muža z Hoštinej, ktorý mal drobné poranenie pod 
ľavým okom. Muž odmietol lekárske ošetrenie, 
hliadka ho previezla do miesta trvalého bydliska. 
Za spáchanie priestupku proti všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta mu uložili mestskí poli-
cajti desaťeurovú pokutu.

Zvracal vo vchode...
Pred treťou hodinou ráno privolala hliadku mes-

tskej polície žena z Moravskej ulice, podľa ktorej 
no vchode sedel neznámy muž, ktorý nekomuni-
koval. Hliadka po príchode na miesto zistila, že na 
schodoch v prízemí sedí mladý muž z Moravskej 
ulice, ktorý zvracia. Policajti ho odprevadili do 
bytu na druhom poschodí, priestupok je v rieše-
ní.

Mestská polícia
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Polícia informuje

Opitý vodič narazil na parkovisku do dvoch vozidiel

Polícia pátra po 17-ročnej Viktórii Pilátikovej z 
Lednických Rovní, ušla z nemocnice

Po minulotýždňovom stavebnom odpade upozornili mestských policajtov na ďalšiu čiernu skládku vo Vieske-
-Bezdedove.                        FOTO: MsP Púchov

Policajti z Považskej Bystrice žiadajú občanov o 
pomoc pri pátraní po nezvestnej 17-ročnej Viktó-

rii Pilátikovej z Lednických 
Rovní, študentke Gymnázia v 
Púchove. Viktória v nedeľu 1. 
mája v noci ušla z detského 
oddelenia považskobystrickej 
nemocnice, kde bola hospita-
lizovaná. Odišla na neznáme 
miesto a nie je známy jej sú-
časný pobyt a ani styky s iný-
mi osobami

Viktória je vysoká asi 155 centimetrov, štíhlej  po-
stavy. Má  hnedé rovné vlasy dlhé po plecia a hnedé 
oči. Zdanlivý vek asi 20 rokov. Oblečené mala čierne 
legíny a čiernu mikinu. Obuté mala modré tenisky. 

Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypá-
traniu hľadanej osoby môžu občania oznámiť na 
ktorýkoľvek policajný útvar, alebo na bezplatnú poli-
cajnú linku 158, prípadne na Obvodné oddelenie PZ 
Púchov č. tel. 0961283955, alebo priamo na kriminál-
nu políciu v Považskej Bystrici  č. tel. 0961263370. 

KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v 17. kalendár-
nom týždni stali dve dopravné nehody, v oboch prí-
padoch na parkoviskách. Nikto pri nich nezahynul, 
ani neutrpel ťažké zranenia. 

Ešte v stredu 25. apríla o 11.00 h došlo k doprav-
nej nehode v Púchove na parkovisku pri spoločnos-
ti Zdravie. Neznámy vodič pri vedení nezisteného 
vozidla, pravdepodobne v dôsledku nevenovania 
sa vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cest-
nej premávke, narazil do zaparkovaného osobného 
motorového vozidla Škoda Rapid, ktoré poškodil. 
Neznámy vodič si po tomto nesplnil základné povin-
nosti vodiča a účastníka nehody, na  mieste nezotrval 
a odišiel bez ohlásenia dopravnej nehody polícii. 

K ďalšej nehode došlo o deň neskôr 26. apríla pred 
polnocou na parkovisku pri obytnom dome č. 898 v 
Púchove. Vodič osobného vozidla Ford Fusion sa plne 

nevenoval vedeniu vozidla  a nesledoval situáciu 
v cestnej premávke. Narazil zadnou časťou vozidla 
do zaparkovaného vozidla Škoda Fabia a následne 
do Mercedesu E 300. Pri nehode k zraneniam osôb 
nedošlo, vodič Fordu sa následne podrobil dychovej 
skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 0,89 mg/l, 
čo je v prepočte 1,85 promile.   

A cestách Trenčianskeho kraja sa v 17. kalendár-
nom týždni stalo 24 dopravných nehôd, nikto pri 
nich nezomrel, jeden človek utrpel ťažké zranenia. 
Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 380 
dopravných nehôd, zomrelo pri nich sedem ľudí, 14 
osôb utrpelo ťažké zranenia. Na slovenských cestách 
sa tento rok stalo 3937 dopravných nehôd, pri kto-
rých zomrelo 58 ľudí, čo je o 14 menej, ako v rovna-
kom období roku 2015.               

KR PZ Trenčín 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese na úroveň 
1415 ochorení na 100.000 obyvateľov, čo je v porov-
naní s predchádzajúcim týždňom o 332 prípadov na 
100.000 obyvateľov viac. Chorobnosť v okrese Pú-
chov bola štvrtá najvyššia v Trenčianskom kraji. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji klesla v minu-
lom týždni chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia o 5,96 percenta. Z celkového počtu ochorení bolo 
265 ochorení na chrípku, chorobnosť klesla rovnako 
o takmer šesť percent. Chrípka minulý týždeň najviac 

trápila deti od šesť do 14 rokov. Pre chrípku museli v 
minulom týždni prerušiť školské vyučovanie v dvoch 
triedach jednej zo základných škôl v Púchovskom 
okrese. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia bola minulý týždeň v Trenčianskom samospráv-
nom kraji v okrese Trenčín (2285 ochorení na 100.000 
obyvateľov), najnižšia bola v okrese Považská Bystri-
ca (1120 ochorení na 100.000 obyvateľov). 

RUVZ Trenčín

Chorobnosť na ARO v okrese po troch týždňoch stúpla
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Jarná rybárska sezóna odštartovala pretekmi detí i dospelých
Rybárskymi pretekmi detí a dospelých odštartovala počas víkendu na 
miestnych revíroch Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
Púchov „malá“ kaprová sezóna. Na Odhánkach bojovali v sobotu najmlad-
ší vyznávači Petrovho cechu na detských rybárskych pretekoch, o deň ne-
skôr sa na vodnej nádrže Ihrište konali preteky mládeže a dospelých. 

Detské rybárske preteky prilákali v sobotu na 
Odhánky takmer sedem desiatok detí, mladých 
adeptov rybárskeho športu. Organizátori ich 
rozdelili do dvoch kategórií. V kategórii detí 
do 15 rokov zvíťazil Dominik Rusnák pred Mi-
chalom Bušíkom a Matúšom Martinkom. Medzi 
deťmi do desať rokov sa z víťazstva tešil Lukáš 
Jarina, druhý bol Denis Doročin a na bronzo-
vom stupienku skončil Miroslav Martinka. Naj-
väčšieho kapra merajúceho 64 centimetrov, 
chytil Ján Sivčák. 
Tradičné jarné preteky mládeže a dospelých na 
vodných nádržiach Ihrište si v nedeľu nenecha-
lo ujsť úctyhodných 214 rybárov z púchovskej i 
okolitých organizácií. Kým deti súťažili o body v 
závislosti od dĺžky ulovených kaprov, mládež a 
dospelí súťažili o najväčšiu hmotnosť ulovené-
ho kapra. Počas štyroch hodín pretekov sa na 
vodnej nádrži Ihrište ulovilo spolu 144 kaprov, 
medzi nimi i niekoľko trofejných krásavcov.
Cenu za najväčšieho kapra si odniesol Jozef 
Hrenák, ktorý ulovil kapra s hmotnosťou 7295 
gramov. Druhý skončil Ján Ďurech s kaprom 
s hmotnosťou 6600 gramov, tretiu priečku si 
vychytal Jozef Luhový za kapra s hmotnosťou 

6540 gramov. Aj ďalší dvaja rybári z prvej päťky 
chytili viac ako šesťkilogramových kaprov. Ka-
por štvrtého Jozefa Zágoru vážil 6250 gramov a 
piateho Romana Lutišana 6025 gramov. 
             -pok-

Fotografie: Miroslav Mikáč

Terénna show už piatykrát v Lúkach
V posledný májový víkend sa uskutoční v 
obci Lúky ďalší ročník súťaže terénnych vo-
zidiel. Čo môžu diváci vidieť a zažiť sme sa 
informovali u spoluorganizátora podujatia 
Ľuboša Boška z Offroad klubu Lúky. 

Až 100 „off-roaďákov“
V miestnom kameňolome sa v dňoch 27. - 29. 
mája 2016 uskutoční už 5. ročník akcie s ná-
zvom OFFROAD LÚKY ADVENTURE. Nadšenci 
veľkých a silných terénnych áut toto poduja-
tie možno poznajú ako jedno najkvalitnejších 
svojho druhu na Slovensku, či už po organizá-
torskej stránke alebo tým, čo môžu vidieť na 

vlastné oči. „tento rok sme počítali s kapa-
citou asi 70 jazdcov, no už po dvoch dňoch 
sme mali štartovaciu listinu plnú. rozširu-
jeme teda počet súťažiacich áut na takmer 
sto,“ povedal nám o množstve súťažiacich Ľu-
boš Boško a upresnil: „diváci sa môžu tešiť na 
tzv. UTV vozidlá, čo sú štvorkolky s komplet-
ným oklietkovaním, upravené off-roady a ešte 
vylepšené špeciály z celého Slovenska, Česka a 
možno i Ukrajiny.“ 

Bohatý program
Pri pohľade na trojdňový program sa je na čo 
pozerať. Hneď v piatok podvečer sa obcou 

Lúky pomalým tempom prejde predvádzacia 
kolóna terénnych vozidiel, ktorú organizátori 
nazvali „spanilá jazda“. Večer o 20.00 zahrá na 
lúke pod lomom kapela Mistral. „Hlavná sú-
ťaž sa nám rozbieha v sobotu ráno, kde sa 
pretekári predstavia na ľahších i ťažších vý-
jazdoch, na bodovanom trial úseku, prechá-
dzať budú cez brody a časovku. Po skončení 
jázd prebehne o 18.00 tombola a večer nám 
zahrá kapela Kabát – Rocktherapy a DJ,“ 
povedal Boško. Bodku za súťažnou sobotou 
dá hodinu pred polnocou ohňostroj. Celé po-
dujatie vyvrcholí v nedeľu 29. mája doobeda 
dojazdom 2. kola. Na pravé poludnie organi-
zátori vyhlásia výsledky súťaže a o pol hodi-
nu neskôr je program určený pre deti a voľné 
jazdy. Všetci ste srdečne pozvaní!
        -pam-

Do rúk čitateľov, ktorí majú radi najmä regio-
nálnu literatúru, sa môže v týchto dňoch do-
stať ďalšia kniha Emílie Šipulovej-Marušíkovej. 
Úmyselne nepíšeme o pultoch kníhkupectiev, 
pretože autorka si vydanie tejto publikácie 
financuje sama a zadovážiť si ju môžete len 
priamo u nej.  Názov útlej knižky „Spievajže si 
spievaj“ nesie aj prvá kapitola, ktorú porota na 
prehliadke záujmovo-umeleckej činnosti pe-
dagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno 
ocenila druhým miestom podobne, ako 2. a 4. 
kapitolu. Tretia časť knihy „Mimo katedry“ zís-

kala dokonca „zlato“ na uvedenej súťaži. Autor-
ka venovala obsah knihy svojim spomienkam 
na detské a študentské časy strávené nielen v 
rodnej obci, Púchove i Turčianskych Tepliciach. 
Po publikáciách „Dedinôčka moja rodná“, „50 
rokov za katedrou“ či „Pochmúrne ráno“ ide 
o ďalšiu knihu známej púchovskej spisovateľ-
ky pochádzajúcej z nemcami vypálenej osady 
Mladoňov. Ak by ste si túto publikáciu chceli 
zaobstarať, kontaktujte autorku najmä podve-
čer na telefónnom čísle 4632718.
           -pam-

Nová kniha Emílie Šipulovej-Marušíkovej: Spievajže si spievaj
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Aprílové úspechy mladých púchovských huslistov

10. apríla si zo súťažnej medzinárodnej prehliadky 
„O cenu Václava Krůčka“ v Novom Jičíne odniesol 
Michal Bodorík v kategórii žiakov narodených v 
školskom roku 2004/2005 cenu za 2. miesto. Janka 
Mária Gabčová v kategórii o rok starších žiakov „vy-
bojovala“ rovnako 2. najvyššiu priečku. Ceny odo-
vzdával sám profesor Václav Krůček, ktorý neskrýval 
svoj obdiv nad úrovňou súťažiacich a s dojatím v 
hlase zaželal do budúcna všetkým veľa úspechov. 
Už o 5 dní neskôr hrali Janka a Michal na súťaži 
Schneiderova Trnava. V druhej kategórii sólovej hry 
na husliach získala Janka zlaté a Michal strieborné 
pásmo. „Tento rok sme boli už na troch súťažiach. 
Obaja žiaci sú veľmi talentovaní, no každý žiak je 
iný a podľa toho treba k nemu aj individuálne pris-
tupovať. Janka s Michalom sú veľmi usilovní a rád 
s nimi pracujem,“ povedal nám o svojich žiakoch 
skúsený pedagóg Ivan Sadloň. Janka Mária Gab-
čová predviedla porotám na husliach skladby od 
Charlesa Dancla – Variácie a 3. časť koncertu a-moll 
Antonia Vivaldiho. „Na súťažiach bola veľmi silná 
konkurencia, hlavne v Jičíne, kde boli hudobníci zo 
zahraničia i z vyšších škôl s väčšími skúsenosťami. 
Preto som veľmi rada, že sa mi podarilo uspieť v 
silnej konkurencii,“ povedala Gabčová. Za redakciu 
Púchovských novín gratulujeme a prajeme množ-
stvo ďalších úspechov všetkým žiakom Základnej 
umeleckej školy v Púchove.                                    -pam-

V apríli sa žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove zúčastnili súťaží mladých huslistov. Z Nového Jičína a Trnavy si Janka Mária 
Gabčová a Michal Bodorík odniesli pekné umiestnenia.

Zľava Emma Jancíková, Janka Mária Gabčová a Michal Bodorík na husľovej súťaži v Kremnici, 
ktorí tu získali bronzové, strieborné a bronzové pásmo.

Predstavujeme najmenších Púchovčanov

Adrián Hamšík Dorota Ficeková Edgar Pastorek Jakub Halač Júlia Džupolová Klára Ridošková

Mária Cimeráková Matej Miškár Petra Rosinová Samuel Miček Sebastián Chromčák Matúš Miškár
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významné dni školy 
Medový deň je zameraný na prezentáciu školy pred 
verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa na vy-
učovacích hodinách a prezrieť si školské priestory.
Deň imatrikulácie – v tento deň sa prijímajú prváči-
kovia do cechu školského. 
Mikuláš v škole ukážka masiek, kedy sa deti na 
chvíľu stávajú týmito bytosťami.
Medzinárodný deň školských knižníc je výnimočný 
deň na podporu kníh a čítania.
Športový deň pre rodičov a deti – športový deň v 
rámci Dňa matiek, otcov a detí.
Deň matiek – kultúrne vystúpenia detí pre svoje 
mamičky.
Deň Zeme – žiaci sa zoznamujú so starostlivosťou o 
našu planétu, hľadajú riešenia ako ju chrániť a ne-
ničiť.
Škola v prírode a lyžiarsky výcvik, korčuliarsky a pla-
vecký výcvik. Škola každoročne pre svojich žiakov 
poriada výchovno–vzdelávacie aktivity v prírode.
Pri školských akciách spolupracuje s učiteľmi aj Žiac-
ky parlament tvorený zástupcami tried.

Projekty, ktoré škola realizuje 
1. Projekt štrukturálnych fondov škola v rámci pro-
jektu realizuje: kombinácia moderných metód vo 
vyučovacom procese žiakov 1.ročníka, zvýšenie ko-
munikačných schopností a zručností vo vzdelávaní 
pre ISCED 2 Overovanie aktivít projektu pokračuje 
do roku 2017
2. E - TWINNING nám sprístupňuje spoluprácu so 
školami v iných krajinách, žiaci komunikujú v ang-
lickom jazyku.
3. DIGI škola – žiaci spracovali v rámci projektu dve 
digitálne práce na témy z prírodovednej oblasti.
4. Zdravý chrbátik – spolupráca s renovovanými or-
topédmi v rámci prevencie správneho držania tela. 
Voľný čas našich žiakov vypĺňajú krúžky športového 
a umeleckého charakteru. Venujú sa tiež redaktor-
skej činnosti, vydávame školský časopis Komáčik.
Pýchou školy sú talentované deti, ktoré pod vede-
vím pedagógov dosahujú výborné výsledky. Naj-

ZŠ Jána Amosa Komenského, Púchov
www.zskompv.edupage.org, tel. (+421) 042 4632802 , 0901 704 306

výraznejšie výsledky dosahujú naši žiaci v športe, v 
jazykových a umeleckých súťažiach. V poslednom 
období sa nám podarilo stáť na stupňoch víťazov 
v celoslovenských kolách súťaží: Hviezdoslavov Ku-
bín, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 
Európa v škole a Florbal. Výborné výsledky máme 
dlhodobo aj v medzinárodnej súťaži ,,Zlínsky Vor-
vaň”.

Jazykové a humanitné súťaže
Olympiáda SJL: Celoslovenské kolo – 3. miesto Ane-
tka Uherčíková 9. B.
Európa v škole 1. miesto na okresnej úrovni – po-
stup do celoslovenského finále.
Písomné práce v cudzom jazyku: 1. miesto získali 
Cehláriková Linda 8. B s prácou Women are stron-
ger, Šulík Tadeáš 8. B s prácou Real friends, Malov-
cová Katarína 9. A s prácou Pozdvihla som svoj hlas 
(v ruštine).
Kolektívne multimediálne práce: 1. miesto Matthias 
Weissabel a kolektív 1. B s prácou V akom svete 
chceme žiť?, 1. miesto Uherčíková Aneta a kolektív 
9. B triedy s prácou Peace between us, 1. miesto 
Martikáň Mário a kolektív 6. B s prácou Behind the 
classdoor.
Záujmovo – umelecké súťaže: Šaliansky Maťko –  
1. miesto okresné kolo Tamara Ganátová 4. B – po-
stup do krajského kola. 
Hviezdoslavov Kubín: Tobiáš Pekar 3. B 
celoslovenská prehliadka najúspešnej-
ších recitátorov.

Prírodné vedy
Mladý remeselník: V súťaži zručnosti ži-
akov základných škôl získali 2. miesto 
Tomáš Gažo 7. B a Milan Gažo 8. B a po-
stúpili do celoslovenského finále súťaže. 
Geografická olympiáda: 1. miesto v 
okresnom kole a postup do krajského 
kola - Emília Blahová 7. B.
Biologická olympiáda: 1. miesto v okres-
nom kole a postup do krajského kola Bo-

tanika - Emília Blahová 7. B.
Projektová časť: Marcel Kučík 9. B – 1. miesto, Martin 
Krump 8. A – 2. miesto.

Šport
Celoslovenské kolo: Florbal najmladší žiaci – 2. mies-
to. 
Krajské kolo: Volejbal žiačky – 2. miesto, Gymnastic-
ký štvorboj žiačok (B-kategória) – 2. miesto, Mc Do-
nald Cup najmladších žiakov – 2. miesto

Škola si zakladá na čistote, materiálnom a technic-
kom vybavení. Okrem tried, sú tu učebne prírodo-
pisu, odborná učebňa na slovenský jazyk a dejepis, 
učebňa fyziky a chémie, jazykové laboratórium, dve 
učebne cudzích jazykov, dve počítačové učebne, 
knižnica, učebňa na techniku. Zaujímavosťou je 
,,Izba starej matere”, kde sa žiaci zoznamujú s minu-
losťou.
Na školskú aktivitu aj mimoškolské činnosti slúži 
telocvičňa a športový areál a knižnica, ktorej knižný 
fond je obnovený každý rok novými knihami.
Priestrannosť chodieb dáva priestor na prezentáciu 
prác žiakov, na diplomy, ktoré svedčia o výsledkoch 
v rôznych súťažiach a výchovno–vzdelávacie infor-
mácie z rôznorodých oblastí edukačného procesu.
Škola ponúka tradíciu spojenú s moderným poní-
maním školského života.                                         -zsjak-

Najstaršia škola v Púchove, ktorá nesie 
čestný názov Jana Amosa Komenského, 
je už 56 rokov jednou z neprehliadnu-
teľných dominánt nášho mesta. Zvonka 
síce v starom kabáte, ale vo vnútri s mo-
derným vybavením, zeleným parkom a 
športovým areálom. Dlhoročnou priori-
tou školy je vyučovanie cudzích jazykov 
a triedy so športovou prípravou, ktoré sú 
od roku 2006 zamerané na hokej. Za múr-
mi tejto školy každodenne sedí okolo 380 
detí, ktoré tu spoznávajú a objavujú svet, 
tešia sa na školské akcie a aktivity, ktoré 
pre nich pedagógovia pripravili. Spokoj-
né deti a spokojní rodičia sú pre každého 
učiteľa odmenou.
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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 Púchovské 
noviny na týchto verejne dostupných distribučných miestach:  

Gymnázium v Púchove  
má skvelé rétorky
Rečnícke umenie poznali už starí Gréci. Známymi 
rétormi boli Sokrates, Demostenes či Aristoteles. Od 
Grékov prevzali umenie rečníctva Rimania, z nich naj-
známejší bol Cicero, autor diela O rečníkovi. Je zná-
me, že svoje reči prednášal spamäti a dobre pripra-
vený. A to je aj poslaním súťaže Štúrov a dubčekov 
rétorický Uhrovec. 
Ako tradične sa aj tento rok konalo krajské kolo súťa-
že v Uhrovci, rodisku dvoch významných osobností 
našich dejín - Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. 
Súťažiaci 2. a 3. kategórie prednášajú svoje vopred 
pripravené prejavy a vyžrebované témy naspamäť. Tí 
najmladší v 1. kategórii majú za úlohu reprodukovať 
kratučký vylosovaný príbeh bez ukončenia, záver do-
tvoria sami. 
Okres Púchov v 2. a 3. kategórii reprezentovali štu-
dentky gymnázia – Jana vozárová z kvarty  a danie-
la Franeková z III. A. Obe svojimi  pôsobivými prejav-
mi zaujali porotu i spolusúťažiacich a získali 1. a 2. 
miesto. Janka Vozárová postupuje na celoslovenské 
kolo, ktoré sa bude konať v júni vo Zvolene pod ná-
zvom Štúrov Zvolen. Držte jej palce :-)

Paeddr. Anna chládecká

BELUŠSKÝM ŠACHISTOM sa zadarilo 
na dubnickom turnaji
Dňa 9. apríla 2016 sa uskutočnil v Dubnici nad Váhom 
už tradičný šachový turnaj- Dubnický  turnaj O pohár 
primátora. Hlavného GPX turnaja sa zúčastnilo 145 
detí do 14 rokov.              V B-turnaji si zahralo 24 hráčov. 
Z belušských šachistov reprezentujúcich Cirkevné 
centrum voľného času Beluša sa GPX turnaja zúčast-
nili Kristián Rúček a Adam Kudlej. V B-turnaji si zahrali 
Marián Kútny ml., Peter Rúček, Marián Kútny st., Mário 
Mazúr a Igor Mazúr. Obidva turnaje sa hrali švajčiar-
skym systémom na 7 kôl a tempom 2 x 15 minút.
V hlavnom GPX turnaji sa zadarilo Kristiánovi Rúčeko-
vi, ktorý získal 6 bodov (5 výhier, 2 remízy) a skončil 
celkovo na 3. mieste, no v kategórii do 11 rokov získal  
1. miesto. Adam Kudlej obsadil so ziskom 4 bodov 39. 
miesto.
V B-turnaji skončil  Marián Kútny ml. so ziskom 5 bo-
dov na 3. mieste. Peter Rúček, ktorý uhral  4 body ob-
sadil 8. miesto a skončil  o tri miesta vyššie ako bol na-
sadený. Na 19. mieste skončil Mário Mazúr so ziskom 
2,5 boda, na 20. mieste Marián Kútny st. so ziskom 2,5 
boda a na 24. mieste Igor Mazúr, ktorý získal 0,5 boda.
Belušským šachistom gratulujeme k úspechu a praje-
me veľa  ďalších šachových úspechov.
                          mgr. marián kútny

Púchovčania na súťaži  
FÉNIX 2016
Dňa 30. apríla 2016 sa v Považskej Bystrici konala detská hasičská 
súťaž na ZŠ SNP, kde sa zišli deti zo štyroch okresov: Považská Bys-
trica, Púchov, Bytča a Martin, aby si zmerali sily v hasičskom trojbo-
ji. Začínalo sa v súťaži štafeta dvojíc, uzlovanie a štafeta 5 x 20 m. 
Púchovčania postavili dve zmiešané družstvá. Jedno z najmlad-
ších a druhé družstvo starších, ktorí obhajovali prvenstvo z minu-
lého roku. Do bojov ako prvé nastúpilo družstvo najmladších, kto-
ré bojovalo zo súpermi o niekoľko rokov staršími. Napriek tomu, 
že urobili niekoľko drobných chýb, nestratili sa. Družstvo starších 
hneď po štarte na štafete dvojíc  urobilo hrubú chybu, ktorá ich v 
konečnom hodnotení stála lepšie umiestnenie aj napriek tomu, 
že vyvíjali v ostatných disciplínach väčšiu aktivitu. Je potrebné 
pochváliť všetkých pretekárov za ich snahu i keď zrovna nemali 
svoj deň. Boli to: Robert Kalma, Patrik Zboran, Tomáš Kucej, Terézia 
Srogončiková, Simona Kucejová – Alexander Ridzik, Miroslav Be-
lobrad, Tomáš Kvasnička, Simonka Sečkarová a Sofia Bodjanová. 
                                                                  dhZ Púchov
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Spišská 
BOROVIČKA

5,70

OTVORENÉ 
Pondelok - Štvrtok
9:00 - 22:00
Piatok - Sobota
9:00 - 02:00
Nedeľa 
12:00 - 22:00

Púchovčania na súťaži  
FÉNIX 2016



U Z N E S E N I E  č. 23/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e  n a  v e d o m i e
odstúpenie poslanca mestského zastupiteľstva 
vo volebnom obvode č. 1 Petra Prešnajdera, 
ktorý sa písomne vzdal mandátu dňa 13. 4. 
2016.

U Z N E S E N I E  č. 24/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e  n a  v e d o m i e
nastúpenie náhradníka za poslanca mest-
ského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 
1 - Ing. Pavla Melišíka, ktorý zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca. 

U Z N E S E N I E  č. 25/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) r u š í 
uznesenie MsZ Púchov č. 133/2014, kde bol 
poslanec p. Peter Prešnajder poverený zvo-
lávaním a vedením zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 
prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta 
a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.
b) p o v e r u j e 
poslankyňu Irenu Kováčikovú zvolávaním a 
vedením zasadnutia mestského zastupiteľstva  
v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, odst. 
3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia 
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.

U Z N E S E N I E  č. 26/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e
poverenie pre primátora mesta Púchov Mgr. 
Rastislava Heneka zastupujúceho jediného 
spoločníka mestskej s. r. o. MEDIAL, aby 
zabezpečil v PúTV odvysielanie priameho 
prenosu diskusnej relácie o vykonaných kon-
trolách NKÚ v mestských spoločnostiach 
MŠK a MsBP za účasti ich konateľov – pána 
Ľubomíra Luhového a Viliama Karasa ako 
aj súčasného a bývalého primátora mesta 
Rastislava Heneka a Mariána Michalca, kto-
rá umožní obyvateľom mesta získať úplné a 
objektívne informácie.

U Z N E S E N I E  č. 27/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajú-
ceho zasadnutia MsZ, 
b) správu o činnosti hlavného kontrolóra. 

U Z N E S E N I E  č. 28/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a)  s c h v a ľ u j e 
transformáciu mládežníckeho volejbalu VŠK 
Púchov pod Mestský športový klub Púchov, s. 
r. o.  k termínu 1. 7. 2016
b)  u k l a d á
jedinému spoločníkovi v zastúpení primá-
tora mesta Púchov Mgr. Rastislava Heneka 
realizovať rozhodnutie MsZ na najbližšom 
Valnom zhromaždení spoločnosti MŠK Pú-
chov, s. r. o.

U Z N E S E N I E  č. 29/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
v y h o v u j e   
protestu prokurátora č. Pd 174/15/3306-8 k VZN č. 
1/2014 o výkone taxislužby na území mesta Púchov.
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U Z N E S E N I E  č. 30/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 1/2016 O výkone taxislužby na území 
mesta Púchov. 

U Z N E S E N I E   č. 31/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 2/2016 O podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Púchov – Trhový 
poriadok. 

U Z N E S E N I E  č. 32/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Doplnok č. 2 k VZN č. 8/2012 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedze-
nom území mesta Púchov so schválenou pri-
pomienkou.

U Z N E S E N I E  č. 33/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1.  s c h v a ľ u j e  
a) Záverečný účet mesta a celoročné hospodá-
renie za rok 2015 bez výhrad
b) zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 
2015 v sume 624 662,52 EUR na účet 428 - 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia mi-
nulých rokov,
c) ponechanie výsledku z rozpočtového hos-
podárenia za rok 2015 v sume 1 476 979,72 
EUR v rezervnom fonde mesta,
d) Hodnotiacu správu programového rozpoč-
tu mesta Púchov za rok 2015,

2. b e r i e   n a   v e d o m i e
a) stanovisko hlavného kontrolóra k Závereč-
nému účtu mesta za rok 2015,
b) správu auditora za rok 2015.

U Z N E S E N I E  č. 34/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2016 
v sume - príjmy 28 600 € a výdavky 28 600 € 
a presun medzi položkami podľa priloženej 
tabuľky.
b) čerpanie rezervného  fondu mesta Púchov  
v sume 281 980 € podľa priloženej tabuľky.

U Z N E S E N I E  č. 35/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) s c h v a ľ u j e  
za dočasného konateľa Podniku technických 
služieb mesta, s. r. o., so sídlom  Športovcov 
890, 020 01 Púchov, IČO: 36321893 Ing. Mi-
loša Svobodu na dobu pokiaľ bude schválený 
konateľ, ktorý vzíde z výberového konania, 
najneskôr do 30. 6. 2016,
b) u k l a d á 
jedinému spoločníkovi v zastúpení primá-
torom mesta Púchov Mgr. Rastislavom Hene-
kom realizovať rozhodnutie MsZ Púchov na 
najbližšom Valnom zhromaždení spoločnosti 
Podniku technických služieb mesta, s. r. o., so 
sídlom Športovcov 890,  020 01 Púchov, IČO: 
36321893. 

U Z N E S E N I E  č. 36/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) o d v o l á v a  
z členstva v komisii výstavby a životného pro-
stredia Miroslava Rosinu,
b) v o l í  

za členov komisie výstavby a životného pro-
stredia Milana Trníka a Ing. Miroslava Hyžáka.

U Z N E S E N I E  č. 37/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) o d v o l á v a  
z členstva v komisii dopravy, služieb a bytovej 
politiky Petra Prešnajdera, Ing. Vladimíra Mo-
túza a Ing. Jána Krajčoviča,
b) v o l í  
za členov komisie dopravy, služieb a bytovej 
politiky Ing. Pavla Melišíka, Ing. Viliama Ka-
rasa a Ing. Miloša Svobodu.

U Z N E S E N I E  č. 38/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a)  o d v o l á v a  
delegovaného zástupcu Mesta Púchov z rady 
školy: ZŠ s MŠ, Ul. Slovanská č. 23, Púchov
• Ing. Jána RIŠKA
b) d e l e g u j e  
zástupcu Mesta Púchov do rady školy:
ZŠ s MŠ, Ul. Slovanská č. 23, Púchov
• Milana TRNÍKA

U Z N E S E N I E  č. 39/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informáciu o investičných akciách.

U Z N E S E N I E   č. 40/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Volejbalový športový klub Pú-
chov, 1. mája 834/29, 020 01 Púchov na zabez-
pečenie financovania dopravy, stravy a ubyto-
vania na majstrovské a prípravné zápasy a na 
organizačné zabezpečenie domácich zápasov 
(rozhodcovia a zapisovatelia) v termíne január 
2016 – jún 2016
10 000 €.
    
U Z N E S E N I E  č. 41/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Športový hokejový klub, o. z., 
Požiarna 1637/5, 020 01 Púchov na materi-
álne zabezpečenie, dopravu a časomieru roz-
hodcom v II. Slovenskej hokejovej lige v roku 
2016  
10 000 €.

U Z N E S E N I E   č. 42/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e
dotáciu pre Ing. Miroslava Ševelu, Vieska – 
Bezdedov 117, 020 01 Púchov na zabezpečenie 
materiálno technických nákladov súťaží:
- Majstrovstvá Európy v Endure,
- Medzinárodné seriály SR v Motokrose,
- Medzinárodné seriály SR v Endure,
5 000 €.

U Z N E S E N I E  č. 43/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e
dotáciu pre ART&SPORT, o. z., Dvory 581, 
020 01 Púchov na zabezpečenie projektu 
„ŠPORTOVÉ VIANOČNÉ HRY PRE DETI“ 
– ceny a balíčky pre športujúce deti v termíne 
16. 12. 2016 
4 921 €.

U Z N E S E N I E  č. 44/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Občianske združenie ŠK Ode-
ma, Nábrežie slobody 795/2, 020 01 Púchov 
na nákup vybavenia a pomôcok na tréningový 
proces a pomôcok pre tenisovú a stolnoteniso-
vú prípravu a materiálno technické zabezpeče-
nie v termíne 1. 5. – 1. 9. 2016 
4 500 €.

U Z N E S E N I E   č. 45/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e
dotáciu pre Občianske združenie ŠK Ode-
ma, Nábrežie slobody 795/2, 020 01 Púchov 
na materiálno technické zabezpečenie pomô-
cok pre tenisovú a stolnotenisovú akadémiu v 
termíne 1. 5. – 1. 9. 2016   
3 808 €.
 
U Z N E S E N I E   č. 46/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e
dotáciu pre TENISOVÝ KLUB PÚCHOV, 
Rastislavova 1165/17, 020 01 Púchov na vybu-
dovanie sociálneho zázemia TK Púchov – Pro-
jekt Klubovňa a sociálne zariadenia v roku 2016 
80 732,79 €.

U Z N E S E N I E  č. 47/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Bedmintonový klub RACQUETS 
Púchov, Námestie slobody 1624/31, 020 01 
Púchov na materiálno technické zabezpečenie 
klubu – pomôcky pre deti, košíky, štartovné a 
cestovné náklady klubu v roku 2016
4 500 €.

U Z N E S E N I E  č. 48/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e
dotáciu pre Bedmintonový klub RACQUETS 
Púchov, Námestie slobody 1624/31, 
020 01 Púchov na vytvorenie stabilného repre-
zentatívneho bedmintonového klubu v Meste 
Púchov prostredníctvom kvalitného tréningu 
a účasti na národných a medzinárodných tur-
najoch v roku 2016
8 975 €.

U Z N E S E N I E  č. 49/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Plavecký klub Matador Púchov, 
Športovcov 895/1, 020 01 Púchov na zabezpeče-
nie tréningového procesu detí a mládeže formou 
nájmu za bazén a na náklady spojené s účasťou  
členov klubu na pretekoch (štartovné, stravné, 
cestovné, doprava, ubytovanie)  v roku 2016 
12 500 €.

U Z N E S E N I E  č. 50/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre 1. volejbalový klub Púchov, Ko-
menského 1651/88, 020 01 Púchov na nákup 
športovej výstroje a pomôcok, náklady na ces-
tovné, stravovanie, rozhodcov,  sústredenia, za-
bezpečenie tréningov, prípravných a majstrov-
ských zápasov mimo Púchova v roku 2016 
11 700 €.                                                                                                                 

U Z N E S E N I E  č. 51/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre PUCHOVO DEDIČSTVO,  o. z., 
1. mája 871/6, 020 01 Púchov na zveľaďovanie, 
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rekonštrukciu a doplnenie expozícií priesto-
rov múzea v Župnom dome o rekonštrukciu 
osvetlenia, práva na filmy, vitríny, závesný sys-
tém na výstavy, informačné tabule a figuríny 
6 680 €. 

U Z N E S E N I E  č. 52/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Dom kultúry Púchov, Divadlo, 
Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov 
na zabezpečenie a rozšírenie programového a 
organizačného zabezpečenia záujmovo-ume-
leckej a kultúrnej činnosti a náklady na mzdy 
a energie DK Púchov v budove divadla v roku 
2016 
17 900 €.

U Z N E S E N I E  č. 53/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
použiť  schválenú dotáciu pre Volejbalový 
športový klub Púchov, 1. mája 834/29, 020 01 
Púchov aj na zabezpečenie financovania od- 
mien pre trénerov.

U Z N E S E N I E  č. 54/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r  i e   n a   v e d o m i e, že
odpredaj pozemku parcela KNC č. 1649 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 4 m2 v katastrálnom území Púchov je prípa-
dom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9 
a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie:  
Ide o odpredaj pozemku, ktorý bezprostredne 
susedí s pozemkom žiadateľa Ing. Ľuboša Hy-
žáka a ktorý v minulosti právny predchodca 
žiadateľa daroval obci za účelom vybudovania 
drevenej obecnej zvonice. V súčasnosti bola 
zvonica kvôli zlému technickému stavu zbúra-
ná a nahradila ju novovybudovaná zvonica na 
cintoríne v Hrabovke, takže odpadol dôvod 
darovania predmetného pozemku z minulosti 
a žiadateľ má zámer obnoviť predchádzajúci 
právny stav k pozemku. 

U Z N E S E N I E  č. 55/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku parcela KNC č. 1649 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 4 m2 v katastrálnom území Púchov, v celosti 
1/1 v prospech Ing. Ľuboša Hyžáka za kúpnu 
cenu 10 €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 40 €, 
slovom: štyridsať eur.

U Z N E S E N I E  č. 56/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r  i e   n a   v e d o m i e, že
prenájom časti pozemku parcela KNC č. 11/1 
o výmere cca 79 m2 za cenu 2,63€/rok v k. ú. 
Nosice na dobu 3 rokov je prípadom hodným 
osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 9., písm. c) 
zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o prenájom časti pozemku 
v prospech žiadateľa Drahomíry Trníkovej, 
Nosice č. 36 za účelom jeho využívania pre 
poľnohospodárske účely na dobu 3 rokov 
za podmienok udržiavania a starostlivosti o 
predmetný pozemok (pravidelné kosenie) 
žiadateľom - nájomcom, ktorý predmetnú 
časť pozemku užíval dlhodobo aj v minulosti 
na základe uzatvorených nájomných zmlúv s 
Mestom Púchov. 

U Z N E S E N I E  č. 57/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
prenájom časti pozemku parcely KNC č. 11/1 
o výmere cca 79 m2 v k. ú. Nosice v prospech 
Drahomíry Trníkovej, Nosice č. 36 za účelom 
jeho využívania pre poľnohospodárske účely 
na dobu 3 rokov, za cenu 2,63 €/rok, za pod- 
mienok udržiavania a starostlivosti o predmet-
ný pozemok (pravidelné kosenie).

U Z N E S E N I E  č. 58/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
uzatvorenie zmluvy o nájme v zmysle § 663 a 
násl. Občianskeho zákonníka na budovu  Žup-
ného domu - sklad soli, súpisné číslo 552 po-
staveného na pozemku parcela č. KN-C 1219, 
kat. územie Púchov, zapísaný na liste vlastníc-
tva č. 1 v kat. území Púchov za účelom orga-
nizovania multimediálnych, interaktívnych 
a kultúrno-spoločenských akcií, a to medzi 
Mestom Púchov a nájomcom o. z. PUCHO-
VO DEDIČSTVO s identifikačným číslom 
(IČO) 42373956, daňovým identifikačným 
číslom (DIČ) 2024137060 a sídlom na adrese 
1. mája 871/6 Púchov.

Zmluva sa uzatvorí na dobu určitú od 1. 5. 
2016 do 1. 5. 2017, cena nájmu bude 1 EUR/
rok + energie, stanovená v súlade so Zásadami 
nájmu nebytových priestorov Mesta Púchov.
Priestor bude prenajatý z dôvodu hodného 
osobitého zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 9., písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.

U Z N E S E N I E  č. 59/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu náčelníka MsP, informáciu o činnosti 
MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o., 
Podniku technických služieb mesta, s. r. o., Pú-
chov; MEDIALu Púchov, s. r. o., MŠK Púchov 
s. r. o. a MsÚ Púchov.

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta Púchov

konaného dňa 26. 4. 2016

13. 5. - 15. 5., IhrIŠte
pod autobusovou zástavkou
13. 5. - 15. 5., vŔŠok
pod býv. zbernými surovinami

20. 5. - 22. 5., hoŠtInA
pri požiarnej zbrojnici 
zastávka pri DK

27. 5. - 29. 5., h. koČkovce
ul. Hurbanova
ul. Továrenská, pri obchode

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

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. 

19.30 h, cAPtAIn AmerIcA: oBČIAnskA voJnA
Po udalostiach zaznamenaných vo filme Avengers 2: Vek Ultrona, sa pôvodný tím 
Avengers rozišiel a Steve Rogers preberá vedenie novopostaveného rovnomen-
ného projektu, ktorý sa aj naďalej snaží chrániť ľudstvo. Dôjde však k ďalšiemu 
incidentu, v ktorom zohrajú Avengers nešťastnú úlohu... 
MN 12 rokov, USA, 150 min, titulky, dobrod., akčný. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

sobota 14. 5.
15.30 h, AnGrY BIrds vo FILme – 3 d
19.30 h, cAPtAIn AmerIcA: oBČIAnskA voJnA – 3 d

nedeľa 15. 5.  
15.30 h,  AnGrY BIrds vo FILme
17.30 h, cAPtAIn AmerIcA: oBČIAnskA voJnA 

KINO

KULTÚRA
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., galéria vestibulu, 18.00
2  Women
Vernisáž výstavy - vystavujúci: Slavomíra ŠLESAROVÁ a Vlasta ŠTEVKOVÁ. Výstava 
potrvá do 30. 6. 2016.

Piatok 20. 5., veľká sála, 19.00
Len sI PosPI mILáČIk
Elegantná dobová komédia z prelomu 19. a 20 storočia sa odohráva v Paríži a ne-
sie podtitul „Finta na bokovky“. Silné herecké obsadenie dáva predstaveniu punc 
prvoradej kvality a záruku osobitého umeleckého zážitku. Ponúka jedinečnú prí-
ležitosť vidieť v Púchove Dianu Mórovú, Jána Koleníka, Tomáša Maštalíra, Jozefa 
Vajdu, Zuzanu Šebovú a Mariána Labudu ml. Vstupné 20 €, 18 €, vypredané.

Pondelok 23. 5., učebňa č. 2, 17.00
kUrZ PLetenIA Z PAPIerA Pre ZAČIAtoČnÍkov
Ponúkame kurz pletenia z papiera pre začiatočníkov, zhotovenie ruličiek a pr-
vých jednoduchých výrobkov. Poplatok vrátane pracovného materiálu 12 € za 
4 vyučovacie hodiny. Kurz zahájime pri počte min. štyroch záujemcov, je nutné 
prihlásiť sa na dkpuchov1@gmail.com.

Utorok 24. 5., kinosála, 16.00
kLUB ŽIen: ceLostná medIcÍnA
Touto metódou riešime celkovú toxickú záťaž organizmu a to v celkovom pojatí, 
teda záťaž telesnú aj psychickú. Všetko je ovplyvnené stravou, pohybom, me-
dziľudskými vzťahmi, vonkajším prostredím. Prednášajúca: Mgr. Nováková.
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Oblastné futbalové súťaže dospelých

6. liga muži

Víťaznú sériu Dolných Kočkoviec ukončili Bolešovčania

7. liga muži

8. liga muži

Víťazná séria Dolných Kočkoviec (v bordových dresoch) sa skončila na trávniku druhého Bolešova. Ešte dvanásť 
minút pred koncom stretnutia bol stav bezgólový...            Ilustračné foto: Milan Podmaník

Bolešov - D. Kočkovce 2:0 (0:0)
Dolnokočkovania začali na ihrisku favorizovaného 
Bolešova opatrne. Aj domáci však mali zo súpera re-
špekt, najmä po posledných výsledkoch. Diváci tak v 
úvode videli medzišestnástkový futbal. Až po desia-
tich minútach sa domáci osmelili a Závodný strelou 
tesne vedľa vystrašil hosťujúceho brankára. Dolno-
kočkovania odpovedali už o päť minút, kedy po chy-
be obrany Bolešova Kučík z bezprostrednej blízkosti 
trestuhodne zlyhal v obrovskej šanci. Potom dvakrát 
výborne zasiahol hosťujúci brankár Valach. Najskôr 
si poradil s hlavičkou M. Kasnicu a vzápätí bravúrne 
vyrazil strelu Veselého. Úvod druhého polčasu patril 
domácim, no šance Veselého, Prnu a Závodného gó-
lom neskončili. Domáci sa dočkali až v 78. minúte, 
kedy Závodný prekonal Valacha – 1:0. Desať minút 
pred koncom hosťujúca obrana faulovala Veselého 
a D. Barták premenil pokutový kop – 2:0. Bolešovča-
nia si tak udržiavajú kontakt s vedúcim Plevníkom.  

Lysá – Malé Lednice 2:2 (1:2)
Domáci nevyužili možnosť vzdialiť sa na rozdiel 

niekoľkých bodov z nebezpečného pásma zostupu 
a stratili dva body s nevýraznými Malými Lednicami. 
Naopak, napokon museli byť radi, že získali aspoň 
bod, pretože hostia viedli už 0:2. Do vedenia šli už 
po štvrť hodine gólom Karola Dudáka – 0:1 a o desať 
minút neskôr viedli už dvojgólovým rozdielom záslu-
hou Mareka Kardoša – 0:2. Ešte do prestávky znížil 
Andrej Zlocha na 1:2 a ten istý hráč zabezpečil Lysej 
aspoň remízu po góle v 71. minúte – 2:2. 

Udiča – Dulov 5:1 (1:0) 
Už fakt, že poslední Dulovčania prišli do Udiče iba 

desiati dával tušiť, že veľké ambície mať nebudú. 
Napriek tomu to boli oni, ktorí mali prvú šancu, no 
Pecuš neuspel. Domáci šli do vedenia v 20. minúte 
gólom M. Dánka, ktorý potrestal chybu hosťujúcej 
obrany – 1:0. Na 2:0 zvýšil po obrátke už po piatich 
minútach Súľovský a štvrť hodinu pred koncom ten 
istý hráč vsietil tretí gól – 3:0. O dve minúty zvýšil M. 
Dánek na 4:0 a päť minút pred koncom pridal ten istý 
hráč aj piaty gól. Hostia dali čestný gól minútu pred 
koncom, jeho autorom bol D. Hruška – 5:1.

Plevník – Papradno 3:2 (0:1)
Líder z Plevníka prekonal vo svojom postupovom 

ťažení ďalšiu ťažkú prekážku. Plevníčania dokázali 
otočiť už takmer stratený zápas, keď 23 minút pred 
koncom prehrávali ešte dvojgólovým rozdielom. 
Futbalisti Papradna sa v Plevníku predstavili v prvom 
polčase vo výbornom svetle a favorizovaní domáci sa 
nestačili čudovať. Už v 9. minúte šli hostia do vede-
nia po góle Jozefa Tótha. Hoci Plevníčania mali viac 
z hry, nadšene bojujúcich hostí nedokázali v prvom 

1. Plevník 21 15 4 2 58:26 49
2. Bolešov 21 14 3 4 52:19 45
3. H. Poruba 21 14 2 5 62:32 44
4. Tuchyňa 21 12 2 7 44:34 38
5. Košeca 21 11 3 7 63:30 36
6. Papradno 21 10 3 8 38:29 33
7. D. Kočkovce 21 10 2 9 44:39 32
8. Udiča 21 9 4 8 35:53 31
9. K. Podhradie 21 7 6 8 36:32 27
10. Lysá 21 8 1 12 31:40 22
11. Ilava 21 6 2 13 40:49 20
12. M. Lednice 21 5 2 14 22:62 17
13. Jasenica 21 3 4 14 24:63 13
14. Dulov 21 3 2 16 21:62 11

20. kolo: Podmanín – Kvašov odložené pre nemoc 
hráčov hostí, 

21. kolo: Kolačín – Podvažie 9:0 (5:0), Sverepec 
– Dohňany 2:4 (0:4), Pavlis, Kucharík,  Brun, Jancík, 
Praznov – Pružina 0:1 (0:1), Visolaje – Podmanín 1:0 
(1:0), Kujaník, Kvašov - Pov. Bystrica 1:4 (1:1), Pavlis, 
D. Mariková – Šebešťanová 4:2 (3:0), Pruské malo voľ-
no.
1. Podmanín 18 15 0 3 54:15 45
2. Pov. Bystrica 19 14 3 2 55:19 45
3. Dohňany 20 12 2 6 48:26 38
4. Visolaje 19 11 5 3 45:23 38
5. Pružina 20 9 3 8 39:34 30
6. D. Mariková 19 8 3 8 33:45 27
7. Kolačín 20 7 3 10 48:50 24
8. Sverepec 20 6 5 9 41:43 23
9. Podvažie 20 6 3 11 27:46 21
10. Kvašov 18 5 5 8 33:44 20
11. Pruské 19 5 4 10 26:40 19
12. Šebešťanová 19 6 3 10 31:42 18
13. Praznov 19 1 1 17 24:77 4

Šebešťanová má odrátané 3 body

17. kolo: Bodiná – Lazy 3:2 (0:1), Maslák 2, Trstie - 
D. Breznica 3:1 (1:1), Lencsés, Č. Kameň – Prejta 3:0 
(1:0), Dynamo Orlové – Mikušovce 2:4 (2:1),  Bolešov 
B - FC Púchov 1:1 (0:0), Koyš, Kameničany – Vrchteplá 
2:2 (2:1)
1. Lazy 17 11 3 3 66:24 36
2. Bodiná 17  10 3 4 35:24 33
3. D. Breznica 17 10 2 5 36:26 32
4. Mikušovce 17 9 1 7 35:34 28
5. FC Púchov 17 8 3 6 30:25 27
6. Kameničany 17 7 2 8 41:42 23
7. Bolešov B 17 6 4 7 27:37 22
8. Č. Kameň 17 6 3 8 34:31 21
9. Vrchteplá 17 6 3 8 30:33 21
10. Trstie 17 5 5 7 27:38 20
11. Prejta 17 4 3 10 22:51 15
12. Orlové 17 2 2 13 22:46 2

Dynamo Orlové má odrátaných 6 bodov 

polčase prekonať. Snahu o domáci tlak v úvode dru-
hého polčasu pribrzdil už v 57. minúte druhým gó-
lom Jakub Galko – 0:2. Plevníčania nehodili flintu do
žita, pridali a ich aktivita napokon priniesla zaslúžené 
ovocie. V 67.  minúte vsietil Martin Lukáč kontaktný 
gól – 1:2. Desať minút pred koncom stretnutia vyrov-
nal Martin Buday a keď sa už zdalo, že body sa budú 
deliť, prekonal v záverečnej minúte gólmana Paprad-
na Jozef Kušnier – 3:2. Plevník si tak udržiava v čele 
šiestej ligy štvorbodový náskok.    

K. Podhradie - H. Poruba 0:2 (0:1)
Futbalovejší hostia pohrozili už v úvode, keď v dru-

hej minúte domáci brankár vyrazil strelu Jánošku, 
ale s dorážkou Š. Dražkovca si už poradiť nedokázal 
– 0:1. Osem minút pred koncom prvého polčasu sa 
Dražkovec s Jánoškom nevedeli dohodnúť kto za-
hrá, a tak im v sľubnej šanci zobral loptu hosťujúci 
obranca. Po prestávke prevzali iniciatívu domáci fut-
balisti, narážali však na konsolidovanú obranu Hor-
nej Poruby a najmä na vlastnú streleckú impotenciu. 
Hostia hrozili z rýchlych protiútokov. Dvadsať minút 
pred koncom videli červené karty Kozík a Papp, o päť 
minút neskôr neudržal domáci brankár priamy kop 
R. Staňa a Š. Dražkovec spečatil na konečných 0:2. V 
závere mal dve šance domáci Vlasatý, ale P. Puček v 
bránke Hornej Poruby svojich dvakrát podržal. 

Košeca – Jasenica 3:0 (3:0)
Domáci rozhodli o svojom hladkom víťazstve už 

v úvodnej polhodine, potom akoby nemali záujem 
svoj náskok zveľadiť. Od vedenia šli Košečania v de-
siatej minúte po góle Pavla Ondrejku – 1:0. O tri min-
úty zvyšoval na 2:0 Peter Mihalik a na konečných 3:0 
stanovil v 23. minúte Ivan Fulec. Bezzubí hostia gól 
streliť nedokázali, Košečania si udržiavajú kontakt so 
špicou tabuľky. 

Tuchyňa – Ilava 2:2 (0:1)
V stretnutí sotva priemernej úrovne hráči divákom 

príliš futbalového umenia neukázali. Šancí bolo ako 
šafranu. Ilavčania sa zamerali na obranu, no v 17. 
minúte šli do vedenia gólom Turzu – 0:1. V druhom 
polčase nepriniesol domáci tlak vytúžený gól. Nao-
pak v 65. minúte zvýšil Kňažek na 0:2. Tuchyňa päť 
minút pred koncom znížila gólom P. Hrehuša z penal-
ty a v záverečnej minúte vyrovnal P. Poliak po centri 
Fila – 2:2.  
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4. liga muži

6. liga dorast

4. liga starší žiaci

Výsledkový servis oblastných futbalových súťaží

5. liga starší žiaci

Prípravky

21. kolo: Lysá – Jasenica 0:1 (0:1), Sverepec 
– Dohňany 4:4 (2:3), Hanes, Čvirik, Lukajka, vlastný, 
Praznov /Podmanín – Prejta 1:5 (0:0), Plevník – Udi-
ča 1:1 (0:1), H. Poruba - D. Kočkovce 8:1 (4:1), Pilát, 
Tuchyňa – Bolešov 12:0 (5:0), Pruské malo voľno.
1. H. Poruba 19 15 2 2 76:19 47
2. Udiča 19 13 5 1 64:22 44
3. Plevník 19 13 2 4 58:23 41
4. Pruské 19 11 3 5 53:25 36
5. Tuchyňa 19 11 1 7 38:20 34
6. D. Kočkovce 19 8 2 9 45:40 26
7. Prejta 20 8 1 11 34:44 25
8. Lysá 20 7 4 9 50:62 25
9. Sverepec 20 7 1 12 34:54 22
10. Dohňany 20 6 3 11 38:41 21
11. Jasenica 20 6 3 11 19:45 21
12. Praznov 19 3 4 12 33:74 13
13. Bolešov 19 2 1 16 17:90 7

Kolačín odstúpil zo súťaže.

21. kolo: Košeca – Jasenica 4:0 (1:0), Sverepec – 
Lysá 0:1 (0:0), Matej, Udiča – Pružina 3:2 (1:0), Plevník 
– Papradno 5:0 (2:0), Dohňany – Domaniža 4:2 (3:0), 
Labaj 2, Proč, Matej Vrábel, D. Mariková – Prečín 4:0 
(0:0), Ladce mali voľno.
1. Udiča 19 18 1 0 101:15 55
2. Košeca 19 14 4 1 101:21 46
3. Plevník 19 13 1 5 111:31 40
4. Ladce 19 13 0 6 67:37 39
5. Dohňany 20 11 4 5 57:30 37
6. D. Mariková 20 8 4 8 47:43 28
7. Pružina 19 8 4 7 53:53 28
8. Domaniža 20 8 2 10 66:74 26
9. Papradno 20 7 2 11 41:52 23

16. kolo: Lazy – Borčice /Bolešov 4:2 (2:0), Staník, D. 
Štefánik, 2 x vlastný,  H. Poruba – Zubák 7:2 (3:0), Zu-
zík, Zbranek, Mikušovce – Horovce 1:0 (1:0), Hradčan 
Lednica mal voľno.
1. H. Poruba 13 9 4 0 69:14 31
2. Mikušovce 14 9 1 4 40:16 28
3. Horovce 14 7 3 4 42:21 24
4. Lazy 14 7 2 5 51:32 23
5. Zubák 14 5 2 7 32:49 17
6. Hr. Lednica 13 3 4 6 30:18 13
7. Borčice 14 0 0 14 12:122 0

O 1. – 15. MIESTO
2. kolo: 
Skupina A Koš. Podhradie /Košeca:  Koš. Podhra-

die /Košeca – Borčice 8:2 (4:0), Podhradie /Košeca – 
FC Púchov 2:2 (1:2), Ježovitz, Jánoško, Koš. Podhradie 
/Košeca – Brvnište 4:2 (2:1), FC Púchov – Brvnište 1:4 
(0:2), Ježovitz, Borčice – Brvnište 4:3 (1:2), FC Púchov 
– Borčice 1:4 (1:2), Mišúnová.                                                                            

Skupina B Domaniža /M. Lednice: Domaniža /M. 
Lednice – Kolačín 0:1 (0:0), Domaniža /M. Lednice 
– Zubák 3:1 (1:1), Dubový, Domaniža /M. Lednice 
– Visolaje 5:0 (3:0), Zubák – Visolaje 0:2 (0:1), Chleban 
2, Visolaje – Kolačín 1:1 (1:1), Janek, Zubák – Kolačín 
0:2 (0:2). 

Skupina C Udiča: Udiča – Kvašov /Horovce 2:1 (1:1), 
Kolek, Udiča – Hradčan Lednica 2:0 (1:0), Udiča – D. 
Kočkovce 1:3 (0:0), Koncový 2, Vlasatý, D. Kočkovce 
- Hradčan Lednica 0:1 (0:0), Herák, D. Kočkovce – Kva-

šov /Horovce 0:2 (0:2), Greguška, Bartošek,  Kvašov 
/Horovce – Hradčan Lednica 1:1 (1:1), Šatka – Šimo.  

Skupina D Sverepec: Sverepec, Ilava, Beluša - od-
ložené.
1. K. Podhradie 6 5 1 0 30:7 16
2. Domaniža 6 4 0 2 14:5 12
3. Kolačín 6 3 2 1 9:5 11
4. Kvašov 8 2 4 2 18:11 10
5. Sverepec 3 3 0 0 17:0 9
6. Beluša 3 3 0 0 14:2 9
7. Udiča 5 3 0 2 9:7 9
8. Visolaje 5 2 1 2 7:9 7
9. D. Kočkovce 6 2 1 3 11:15 7
10. Borčice 6 2 1 3 13:23 7
11. Brvnište 5 2 0 3 12:14 6
12. Zubák 8 1 3 4 17:21 6
13. Hr. Lednica 6 1 2 3 3:9 5
14. FC Púchov 8 0 3 5 8:31 3
15. Ilava 3 0 0 3 1:23 0

O 16. - 22. miesto
2. kolo:
Skupina E Streženice: Streženice – Dulov 1:1 (0:1), 

Mikas – Borový, Streženice - Šebešťanová /Podvažie 
5:1 (1:0), Mikas 3, Vráblik, Medňanský, Streženice 
– Prečín 2:4 (2:2), Jurík, Mikas, Prečín - Šebešťanová 
/Podvažie 2:1 (0:1), Dulov – Prečín 1:3 (0:1), Gorelka, 
Šebešťanová /Podvažie - Dulov 2:6 (0:3), Borový 3, 
Žilinka 2, Barek.

Skupina F D. Mariková: D. Mariková – Horovce 7:0 
(4:0), D. Mariková – Ladce 8:1 (4:1), Horovce - Ladce 
2:2 (1:1), Machara, Cíbik.
16. Prečín 6 6 0 0 22:7 18
17. D. Mariková 4 4 0 0 21:2 12
18. Dulov 5 2 1 2 11:12 7
19. Horovce 5 2 1 2 8:12 7
20. Streženice 5 1 1 3 9:9 4
21. Šebešťanová 6 1 0 5 10:18 3
22. Ladce 5 0 1 4 4:25 1

10. Jasenica 19 5 1 13 38:85 16
11. Lysá 19 4 2 13 21:70 14
12. Prečín 20 4 1 15 34:64 13
13. Sverepec 19 0 0 19 4:166 0

Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

Beluša – Šimonovany 2:0 (1:0)
V šlágri prvého s tretím sa hral za ideálneho futbalo-

vého počasia solídny futbal, viac príležitosti mali do-
máci futbalisti. Gorelkovu strelu zneškodnil hosťujúci 
gólman a Jurga mieril nad bránku. Minútu pred kon-
com prvého polčasu vybojoval roh Mišutka a po jeho 
zahraní Gorelka strelou zblízka otvoril skóre – 1:0. V 
úvode druhého polčasu „okradol“ rozhodca Beluša-
nov o penaltu za faul na F. Vavríka, no v 57. minúte 
zužitkoval Mišutka Hrnčíkovu prihrávku a zvýšil na 
2:0. Beluša si už postrážila potrebné víťazstvo. 

Zostava Beluše: Ciesar – Martinka (Strapko), Go-
relka, Pavol Vavrík, Kršák, L. Zápotoka, Novisedlák 
(Mikuška), Jurga, M. Hrnčík, P. Mišutka (P. Gažo), F. 
Vavrík.

Ostatné výsledky 25. kola: Partizánske – Bánov-
ce nad Bebravou 1:0, Kanianka – Trenčianske Teplice 
2:2, Vrbové – Boleráz 1:3, Prečín – ŠK Blava 2:1, Nová 
Dubnica – Malženice 0:1
1. Beluša 25 18 4 3 57:27 58
2. Malženice 24 13 4 7 53:35 43
3. Domaniža 25 12 6 7 43:41 42
4. Šimonovany 25 12 4 9 38:26 40
5. Častkovce 25 13 4 8 42:32 40
6. Bánovce 25 11 5 9 42:31 38
7. Vrbové 25 10 8 7 44:44 38
8. N. Dubnica 25 12 2 11 37:42 38
9. Tr. Teplice 25 11 4 10 51:41 37

10. ŠK Blava 25 9 4 12 46:43 31
11. Partizánske 25 7 8 10 40:50 29
12. Tr. Stankovce 25 8 5 12 35:47 29
13. Boleráz 25 7 6 12 34:29 27
14. Holíč 24 7 6 11 31:37 27
15. Prečín 25 8 3 14 39:58 27
16. Kanianka 25 2 5 18 26:75 11

5. liga muži
Streženice – Chocholná-Velčice 1:3 (0:0)

Hostia vyrukovali na Streženice umnou taktikou. 
Poctivo bránili a podnikali rýchle protiútoky. V prvom 
polčase dokázali odolať domácemu tlaku a dokonca 
si vypracovali dve – tri vyložené šance. Päť minút 
pred koncom mohli ísť domáci do vedenia, no Med-
ňanský nepremenil pokutový kop za faul na Trníka. 
Hostia sa ujali vedenia v 54. minúte gólom Sabadku 
– 0:1, na 0:2 zvyšoval v 65. minúte Cingel. Domáci 
pridali a desať minút pred koncom znížil D. Štrbák 
– 1:2. O minútu však už Tuhársky pochoval domáce 
nádeje – 1:3.  

Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský, Ľ. Med-
ňanský, Bernhauser, Sagan, P. Štrbák, Martin Lamžo 
(D. Štrbák), Michal Šesták, Vavrík (Marián Loduha), 
Trník, E. Medňanský (Krajči)

Malá Hradná – Horovce 1:3 (0:2) 
Takmer pol hodinu trvalo Horovčanom, kým doká-

zali prekonať obranu najslabšieho mužstva súťaže. 
Kvalita bola na kopačkách hostí, ktorí šli do vedenia v 

29. minúte gólom Michala Kebisa 0:1. Domáci sa ne-
stihli ani spamätať a o dve minúty už bolo 0:2 po góle 
Kristiána Škrapka. Druhý polčas začali hostia raketo-
vým nástupom a už v jeho úvodnej minúte zvyšoval 
Kristián Škrapko na hrozivých 0:3. Horovčania potom 
poľavili, zamerali sa na udržanie výsledku. Domácim 
sa už podarilo len skorigovať v 66. minúte Andrejom 
Markom – 1:3. 

Zostava Horoviec: Rajník – Škrapko, Štefanec, 
Balocký, Kebis, Borovský (Kuric), Loduha, Siekel, Brix 
(Chupáč), Svorada, Kormendy 

Ostatné výsledky 25. kola: Stará Turá – Uhrovec 
0:4, Brvnište – Myjava B 0:0, Trenčianska Turná – Lad-
ce 0:0, Podolie – Malá Čausa 4:1, V. Uherce – Cígeľ 3:0, 
Bošany – Zemianske Kostoľany 1:1
1. Myjava B 25 18 4 3 57:18 58
2. Cígeľ 25 15 3 7 48:30 48
3. V. Uherce 25 13 4 8 42:33 43
4. Malá Čausa 25 11 4 10 46:43 37
5. Chocholná 25 10 4 11 49:38 34
6. Horovce 25 9 7 9 44:35 34
7. Brvnište 25 9 6 10 38:37 33
8. Streženice 25 10 3 12 41:49 33
9. Ladce 25 8 8 9 30:23 32
10. Z. Kostoľany 25 8 7 10 37:48 31
11. Uhrovec 25 9 4 12 37:50 31
12. Stará Turá 25 9 4 12 29:47 31
13. Tr. Turná 25 7 9 9 38:41 30
14. Bošany 25 7 9 9 29:42 30
15. Podolie 25 7 6 12 27:35 27
16. Malá Hradná 25 5 8 12 25:48 23
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6. liga muži – 22. kolo o 16.30
Jasenica – Tuchyňa (Koleno, A. Pecuš), Ilava – Bole-

šov (Bruna, Hriadel, Orálek), Dolné Kočkovce – Plev-
ník (Papuča, Uhrín), Papradno – Košecké Podhradie 
(Mihálik, Galbavý, Horečný), Horná Poruba – Udiča 
(Škrovánek, D. Janček, Pastorek), Dulov – Lysá pod 
Makytou (v sobotu - Milčík, Tomášek, Belik), Malé 
Lednice – Košeca (Folučka, Cabaj)

7. liga muži – 22. kolo o 16.30
Podvažie – Dolná Mariková (Brundza, O. Komor-

ník), Šebešťanová – Kvašov (Bielik, Ďurica), Považská 
Bystrica – Visolaje (o 14.30 – J. Pecuš, Tomášek), Pod-
manín – Praznov (J. Pecuš), Pružina – Pruské (Migát, 
Vavrík), Dohňany – Kolačín (Bagín, Kapila), dohrávka 
20. kola – Podmanín – Kvašov (13. 5. O 17.00 – Kole-

no, Galbavý)
8. liga muži – 18. kolo o 16.30
Lazy pod Makytou – Kameničany (Lamžo), Vrchtep-

lá – Bolešov B (D. Komorník), Fan Club Púchov – Dy-
namo Orlové (v Mestečku – Kováč), Mikušovce – Čer-
vený Kameň (Milčík), Prejta – Tŕstie (Kováčik), Dolná 
Breznica – Bodiná (Mako)

6. liga dorast – 22. kolo o 13.45
Jasenica – Tuchyňa (A. Pecuš, Koleno), Bolešov 

– Horná Poruba (Milčík, Kováčik), Dolné Kočkovce 
– Plevník (Ďurica, Uhrín), Udiča – Praznov/Podmanín 
(v sobotu o 16.30 – Horečný, Mihálik), Prejta – Pruské 
(Vavrík, Kováčik), Dohňany – Lysá pod Makytou (Ka-
pila, Bagín), Sverepec má voľno

4. liga starší žiaci – 22. kolo o 10.30

Jasenica – Dolná Mariková (Mihálik), Prečín – 
Dohňany (Mako), Domaniža – Plevník (Koleno), Lad-
ce – Udiča (Vavrík), Pružina – Sverepec (Ďurica), Lysá 
pod Makytou – Košeca (Bielik)

5. liga starší žiaci – 17. kolo o 10.30
Horovce – Lazy pod Makytou (Cabaj), Zubák – Hrad-

čan Lednica (J. Pecuš), Borčice/Bolešov – Horná Poru-
ba (v Bolešove – A. Pecuš)

Prípravky – 3. kolo, v sobotu o 10.00
O 1. – 15. miesto: Hradčan Lednica (Bielik, Milčík), 

Kolačín (Pastorek, D. Janček), Borčice (o 14.00 v Ilave 
– Cabaj, Hriadel), dohrávka 2. kola – 17. 5. o 16.00 vo 
Sverepci (Galbavý)

O 16. – 22. miesto: Horovce (o 15.00 – M. Pecuš, J. 
Pecuš), Ladce (Ďurica)
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Úradná správa ObFZ zo 4. mája

Delegačná listina ObFZ na 15. mája

Športovotechnická komisia
1.ŠTK schvaľuje  výsledky MFS 6.,7. a 8. liga dospelí, 
6. liga dorast, 4. a 5. liga žiaci a prípravky hraných v 
dňoch  27., 30.  4 a 1. 5. 2016.
2. ŠTK berie na vedomie:
a, informáciu „R“ P. Bielika zo stretnutia 8. ligy dospe-
lých Mikušovce – Bolešov B;
b, informáciu „R“ D. Komorníka zo stretnutia 8. ligy 
dospelých Bodiná - Tŕstie;
c, informáciu „R“ R. Hriadeľa zo stretnutia 8. ligy do-
spelých Lazy – Vrchteplá.
3. ŠTK upozorňuje:
a, TJ Mier Tŕstie 8. liga dospelí na dodržiavanie SP čl. 
62 a RS/B bod 3.2 pod následkom DO;
b, TJ Partizán Vrchteplá 8. liga dospelí na dodržiava-
nie SP čl. 62 a RS/B bod 3.2 pod následkom DO.
4. ŠTK opätovne dôrazne upozorňuje všetkých roz-
hodcov na povinnosť doplniť a uzatvoriť zápis o 
stretnutí  ihneď po skončení stretnutia; v odôvodne-
ných prípadoch najneskôr do 5 hodín po skončení 
stretnutia. Povinnosti delegovaného rozhodcu SP 
článok 74/o
5. ŠTK odstupuje „R“ P. Pastorka pre porušenie SP čl. 
74/o na doriešenie KR.
6. ŠTK skontrolovala „RP“ TJ Družstevník Mikušovce 
bez prijatia ďalších opatrení.  
7. ŠTK nariaďuje dohrať MFS 7. liga dospelí 20. kolo TJ 
Manín Podmanín – TJ Spartak Kvašov dňa 13. 5. 2016 
(piatok) o 17.00 hod. KR zabezpečí „R“. 
8. ŠTK nesúhlasí s odohraním MFS 6. liga dorast 22. 
kolo: Udiča – Praznov/Podmanín dňa 13. 5. 2016 (pi-
atok) o 16.00 hod. Nespĺňa náležitosti SP čl. 36 a RS/A 
bod 2.8. Chýba súhlas hosťujúceho FO.
9. ŠTK súhlasí: 
a, s odohraním turnaja prípraviek skupiny o 1. až 15. 
miesto 4. kolo TJ Kolačín – organizátor,  Borčice a Hr. 
Lednica dňa 21. 5. 2016 (sobota) o 15.00 hod.
b, s odohraním turnaja prípraviek  skupiny o 1. až 15. 
miesto 2. kolo Sverepec/CCVČ Rozkvet (HP- Svere-
pec), Ilava a Beluša dňa 17. 5. 2016 (utorok) o 16,00 
hod. Vzájomná dohoda klubov.
10. ŠTK žiada vedúcich družstiev prípraviek, aby 
najneskôr 3 dni pred uskutočnením turnaja  zaslali  
organizátorovi turnaja emailom súpisky družstiev. 
Organizátor je povinný pripraviť Zápisy o stretnutí 
na všetky MFS. Družstvá sú povinné predložiť pred 
stretnutím „R“ zápasu platné „RP“  a konfrontácia 
pred MFS je povinná. Hrací čas je 2 x 15 min. s 15 min. 
prestávkou. Počet hráčov na hracej ploche 6 + 1. 
11. ŠTK oznamuje FK, FO a TJ, že s účinnosťou od 1. 
5. 2016 je Oblastný futbalový zväz presťahovaný na 
novej adrese: Športovcov 2115/51, 017 05 Považská 
Bystrica. 
12. ŠTK žiada FO,FK a TJ, aby svoje podania na komi-
siu posielali cez ISSF vždy do 18.00 hod. predchádza-

júceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie 
zasadnutie ŠTK je uvedené na konci   každej ÚS. Po-
dania 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 za-
sadnutie ŠTK bude dňa 11.05.2016 (streda) o 15,30 
hod. 
Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a,b 
na 1 m. s. (5ŽK, 9ŽK):
D197: Ľubomír Mojto, 1084261, Bolešov
D198: Michal Dodek, 1313885, Plevník-Drienové
D199: Andrej Pagáč, 1165223, Horná Poruba
D 200: Tomáš Kašša 1202929, Košeca 
Zastavená činnosť: 
D201: Peter Čerňanský, 1286621, Malé Lednice – 1 s. 
s. N podľa 45/1,2a, 71/2a
D202: Martin Smolka, 1137714, Horná Poruba - 1 s. s. 
N podľa 45/1,2a, 71/2a
D203: Milan Bolega, 1116627, Šebeštanová – 4 týžd-
ne N podľa 48/1c,2b,71/2a
D204: „D“ Rastislav Urík 1270292, Plevník -  1 s. s. N 
podľa 45/1,2a, 71/2a
DO uložené klubom:
D205: TJ Družstevník Šebešťanová – pokuta 20 eur 
podľa 48/4 (D202)
Oznamy DK: 
DK upozorňuje kluby, že pí-
somnú žiadosť o upustenie od 
výkonu zvyšku disciplinárneho 
opatrenia v zmysle čl. 41 po-
dáva previnilec. K žiadostiam 
podaným tretími osobami DK 
nebude prihliadať.
Proti rozhodnutiam DK je mož-
né sa odvolať, okrem rozhod-
nutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 
dní od uverejnenia ÚS.
Komisia rozhodcov
1. KR berie na vedomie žiadosť 
TJ Lazy pod Makytou.
2. KR berie na vedomie sťaž-
nosť na R Orálka od TJ Visolaje 
(MFZ 7. liga muži, 20. kolo Pru-
žina – Visolaje).
3. Pozastavená delegácia R 
Zvak 1 MFZ – neskoré osprave-
dlnenie.
4. KR žiada R Pastorka o vyja-
drenie k neskoro uzavretému 
Zápisu o stretnutí z MFZ 8. liga 
muži, 16. kolo D. Breznica – Č. 
Kameň a dôvod neuvedenia 
v Zápise o stretnutí, prípadne 

podania na ŠTK.
5. KR berie na vedomie lekársku správu R Vadovské-
ho o PN.
6. Chyby v Zápisoch o stretnutí:
Lamžo, Koleno, Ďurica – 1
7. Ospravedlnení:
7. 5. – Brundza, Koleno, Hriadel, Migát, Milčík
7. – 8. 5. – Pastorek, Ondráš, Brna do 14.00 h
8. 5. - Škrovánek, Eliášek, J. Pecuš od 13.00 h
8. Info školiaci úsek: Hľadáme nové záujemkyne a 
záujemcov o rozhodcovskú činnosť v rámci súťaží 
riadených OBFZ PB. Bližšie informácie Vám poskytne 
Matej Barenčík - 0904005260 alebo Lenka Pavlačko-
vá – 0907594212
Sekretár ObFZ Považská Bystrica
1. Sekretariát ObFZ Považská Bystrica pozýva na za-
sadnutie členov Výkonného výboru ObFZ a predsedu 
športovotechnickej komisie ObFZ, ktoré sa uskutoční 
v piatok 13. mája o 16.00 hodine v nových priesto-
roch ObFZ Považská Bystrica (futbalový štadión).  
PROGRAM : 1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení 
4. Správa predsedu OBFZ
5. Príprava rozpisu súťaží ObFZ 2016/2017
6. Hospodárenie ObFZ k 31. 3. 2016 a rozpočet ObFZ
7. Príprava futbalového stretnutia s OFS Přerov
8. Rôzne

Debaty hráčov s rozhodcami sú nielen na oblastných trávnikoch na dennom 
poriadku. Väčšinou efekt neprinesú...  Ilustračné FOTO: Milan Podmaník
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Aby klub nakročil do miest, kam dlhodobo patrí

rozprávame sa mesiac po vašom prí-
chode na pozíciu manažéra futbalu v mŠk 
Púchov. Čo pri vymenovaní zavážilo vo 
váš prospech?  
„Podľa mňa to bolo na základe mojej práce 
pri mládeži v MŠK Púchov. V klube pôsobím 
odmalička a mám v ňom dobrý prehľad. 
To zrejme najviac zarezonovalo v môj pro-
spech.“ 

môžete priblížiť vašu aktuálnu pracovnú 
náplň?  
„Zahŕňa to prakticky kompletnú činnosť klu-
bu, organizáciu mládežníckych či mužských 
zápasov. Zabezpečujem celý chod klubu. 
Mám na starosti aj záležitosti trénerov a veci 
s tým spojené.“ 

v Púchove ste ešte nedávno pôsobili ako 
hráč. mnohí futbalisti A-tímu sú vašimi 
bývalými spoluhráčmi. Zrejme to uľahču-
je spoločnú komunikáciu...
„S mnohými chalanmi sme kamaráti. Bol to 
asi tiež jeden z dôvodov, ktorý hovoril v môj 
prospech. Dlhé roky sa poznám s ľuďmi v 
hráčskej i trénerskej sekcii a naše vzájomné 
vzťahy sú dobré.“ 

mesiac vo funkcii manažéra futbalu už 
prináša určitý priestor na bilancovanie. Je 
nová práca stále veľkou výzvou? 
„Áno, je to výzva. Na druhej strane je to je-
den z hlavných dôvodov, prečo som do toho 
išiel – chcel som tú výzvu prijať. Práca ma 
napĺňa a baví. Sú s ňou samozrejme spojené 
aj náročné veci a rozhodnutia. Vidím sa v te-
jto pozícii aj do budúcna a verím, že s mojou 
prácou bude panovať spokojnosť. Zmluvu 
mám zatiaľ do 30. júna, uvidíme, ako sa situ-
ácia vyvinie potom.“

Pozrime sa na aktuálny stav klubu. Ako 
vnímate športovú činnosť futbalového 
oddielu mŠk Púchov?
„Muži hrajú v pohode a pohybujú sa vo vrch-
ných priečkach tabuľky. Tam by som videl ich 
miesto, niekde pri tretej – štvrtej priečke. Pri 
dorastencoch vládne relatívna spokojnosť. 
Veľmi nás teší zlepšenie tréningového pro-
cesu i výsledkov mladšieho dorastu. Medzi 
žiakmi sa „pätnástka“ zachraňuje, verím, že 
si prvoligovú príslušnosť zachová aj do bud-
úcej sezóny. Veľkú radosť nám robia príprav-
ky, ktoré vyhrávajú domáce i medzinárodné 
turnaje. To je trend, ktorým sa budeme ube-
rať. Práca s mládežou je prioritou. Vlajkovou 

Marek Šimáček zastáva od apríla pozíciu manažéra futbalu v MŠK Púchov. V rozhovore zhodnotil mesiac 
v novej funkcii a priblížil svoje vízie fungovania klubu v nadchádzajúcom období. Fanúšikov rozhodne 
zaujme zámer vybudovať umelú trávu na hlavnom štadióne, kde by malo pribudnúť aj umelé osvetlenie. 

loďou sú samozrejme  muži, ktorým sa sna-
žíme vytvárať také podmienky, aby dôstojne 
reprezentovali klub i mesto Púchov.“ 
Čo by ste vy osobne chceli v púchovskom 
futbale zmeniť a dosiahnuť? 
„V prvom rade chcem zmeniť a nastaviť vzťa-
hy, ktoré tu v poslednom období boli veľmi 
naštrbené. Snažím sa vytvoriť skupinu ľudí, 
ťahajúcich za jeden koniec povrazu, aby sa 
klub posunul smerom dopredu. Ide o po-
sun po športovej stránke i všetkých ďalších 
oblastiach. Vážime si aj vzťah s fanúšikmi, 
aj spoluprácu s nimi sa snažíme ešte posil-
niť. Chcem, aby klub nakročil do miest, kam 
dlhodobo patrí.“ 

mŠk Púchov má k dispozícii pekný futba-
lový štadión, dlhšie sa však doň neinves-
tovalo. chýba aj ihrisko s umelou trávou. 
máte riešenia, ako sa posunúť v tomto 
smere? 
„Je nevyhnutné po dlhých rokoch investovať 
aj do štadióna a jeho zveľadenia. Hlavnou 
víziou do najbližšej budúcnosti je vybudo-
vanie umelého trávnatého ihriska na hlavnej 
hracej ploche. Výrazne by to zjednodušilo 
tréningový proces mužov i mládeže. Trénin-
gové podmienky sú aktuálne najväčšou sla-
binou nášho klubu. Pri umelom ihrisku počí-
tame aj s výstavbou umelého osvetlenia, aby 
sme v zime mohli trénovať aj vo večerných 
hodinách. Púchovčania by sa mohli dočkať 
zápasov pod reflektormi, čo by bolo určite 
zaujímavé spestrenie.“ 

študoval na FTVŠ UK v Bratislave, kde 
tri roky hrával za Ružinov. Po skončení 
štúdia sa vrátil do vtedajšieho FK Pú-
chov, s ktorým v sezóne 2008/09 zvíťa-
zil v III. lige. Neskôr pôsobil ako hráč v 
Lednických Rovniach a vo Valašských 
Kloboukoch. Pri opätovnom návrate 
Púchova do III. ligy v ročníku 2013/14 
sa vrátil do púchovského mužského 
výberu. V tom čase už v Púchove roz-
behol trénerskú kariéru. Postupne tré-
noval prípravky, žiakov i dorast. V po-
sledných rokoch pôsobil ako šéftréner 
mládeže Grassroots. Od apríla pôsobí 
ako manažér futbalu v MŠK Púchov.

Ako by sa dal projekt revitalizácie štadi-
óna a výstavby umelého ihriska financo-
vať? 
„Projekt zo zväzu je na tento rok ukonče-
ný, ďalší sa rozbehne na rok 2017. Prioritne 
sa musí o stavbu umelého ihriska postarať 
mesto. Ak to bude v spolupráci so SFZ ale-
bo inými súkromnými partnermi, tak to 
bude len plus. Hlavná je však bude iniciatíva 
mesta. Treba dodať, že ihrisko bude mať aj 
komerčné využitie a investícia sa nám bude 
postupne vracať. Či už na nižších nákladoch 
na údržbu, alebo pri poskytovaní tréningov 
v zime pre iné mužstvá, ktoré umelú trávu 
nemajú.“ 

Zhováral sa t. schügerl
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Futbal mládež:  Tri víťazstvá púchovských družstiev

25. kolo II. ligy staršieho dorastu (U19): 
mŠk Púchov – Fk Inter Bratislava 1:0 (1:0)
Gól: 31. Vojtek
Zostava MŠK Púchov: Pilný – Gabaj (70. Strnad), Hran-
čík, Valašík (46. Červený), Rosina, Buček, Hafera, Šim-
ko, Kmošena, Vojtek, Zavadzan
Starší dorast zvládol ďalší ťažký duel a v priamom 
súboji preskočil Inter na šiestom mieste. Rozhodol 
o tom jediný presný zásah. Po polhodine hry sa oň 
postaral Vojtek, ktorý hlavičkoval pred bránou a lop-
ta sa v skrumáži dostala do siete. Púchovčania majú 
na šiestej priečke na konte 41 bodov pri pozitívnom 
skóre 35:28. 
25. kolo II. ligy mladšieho dorastu (U17): 
mŠk Púchov – Fk Inter Bratislava 4:1 (3:0)
Góly: 11. Socha, 15. Kvaššay, 29. Klučka, 77. Granzer
Zostava: Vaňo – M. Strelčík (52. Granzer), Krčmárik, 
Klučka (75. M. Bartoš), Ciesar (47. Vápeník), Borovička, 
Kvaššay, Socha, Černoško, Kendy, Hurta
V zápase mladšieho dorastu proti bratislavskému 
Interu bolo hotovo za polhodinu. Mladí Púchovča-
nia nastrieľali za ten čas tri góly a po zvyšok času už 
kontrolovali svoj náskok. Inter po prestávke znížil, ko-
nečný výsledok však pečatil v závere Granzer. Mladší 
dorastenci predvádzajú na jar výborné výkony a stú-
pajú v tabuľke. Aktuálne sa nachádzajú na jej jedená-
stej priečke, kde nazbierali 30 bodov pri skóre 45:44. 
Starší žiaci: Zápasy družstiev starších žiakov MŠK Pú-
chov – FC Spartak Trnava sa odohrajú až v stredu 18. 
mája. 
23. kolo I. ligy mladších žiakov (U13): 
Fk slovan Levice – mŠk Púchov 16:3 (5:1)
Góly: Chleban 2, Kurej
Zostava: Pacek, S. Drahuta – Kurej, Klúčik, Ondrišík, 
Cíbik, Lupták, Kučiak, Bajza, Zlocha, Chleban, Brezina, 
Bednárik, Hošták, Pečeňa, D. Gabriš, Kres, Porubčan, 
Haviar, Moravčík, Jesenský, Obšivan
„Trinástka“ sa v Leviciach snažila v priamom súboji 
odpútať z poslednej priečky tabuľky. Domáci však 

duel bez problémov zvládli a Púchovčanom nasúkali 
šestnásť gólov. Za hostí kontroval dvakrát Chleban a 
raz sa presadil Kurej. Púchov v tabuľke zostal na po-
slednej 14. priečke, kde nazbieral tri body pri skóre 
65:430. 
23. kolo I. ligy mladších žiakov (U12): 
Fk slovan Levice – mŠk Púchov 3:8 (0:5)
Góly: Porubčan 2, Tuček 2, Kadák 2, D. Krajčík, Mozsi
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, Zlocha, Klúčik, 
Kadák, Baláž, Mušák, D. Krajčík, Porubčan, Obšivan, 
Mich. Mynář, Híreš, E. Drahuta, Fedor, Tuček, Chleban, 

víkendový program mládežníckych tímov mŠk Púchov priniesol úspešné vý-
sledky. Z výhier sa radovali oba dorastenecké tímy a víťazstvom v Leviciach 
potešili aj mladší žiaci do 12 rokov. starší žiaci si zápasy proti trnave odložili 
na 18. mája. 

Jurenková, Hošták, D. Gabriš
Mladší žiaci do dvanásť rokov zaznamenali ďalší fan-
tastický výsledok. V Leviciach pomerne rýchlo vyhrá-
vali už 5:0 a päťgólový náskok udržali až do závereč-
ného hvizdu rozhodcu. Púchov sa v tabuľke drží na 
pokojnom dvanástom mieste, na konte má 19 bodov 
pri skóre 153:234.

najbližší program: 
26. kolo II. ligy dorastu: Fk Lokomotíva trnava – 
mŠk Púchov v sobotu 14. mája od 10:00 (U19) a 
od 12:30 (U17)
24. kolo I. ligy starších žiakov: ŠK Senec – MŠK Púchov, 
v sobotu 14. mája od 10:00 (U15) a od 12:00 (U14)
24. kolo I. ligy mladších žiakov: MŠK Púchov – ŠK 
Senec, v nedeľu 15. mája od 10:00 (U13) a od 12:00 
(U12) na pomocnom ihrisku v Púchove              -tsch-

MŠK Púchov doma aj v týždni! 
III. futbalová liga má na programe „anglický týždeň.“ 
Púchovskí futbalisti sa preto predstavia pred domá-
cim publikom netradične v stredu 11. mája od 16:30. 
MŠK Púchov privíta doma tím Spartak Trnava „C“. Oba-
ja súperi bojujú o vrchné priečky tabuľky a tak môže ísť  
o veľmi zaujímavý zápas.                                                     - tsch-Od Tatier k Dunaju 2, 

na bicykli
aj napriek skleróze multiplex

Inzerujte v Púchovských novinách:
- týždenne 8000 ks náklad

- do schránok zdarma
- plnofarebná tlač

inzercia@puchovskenoviny.sk
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Úspešná prvá sezóna, vízia na zlepšovanie do budúcej sezóny 2016/2017

Ako by ste na úvod zhodnotili nedávno 
skončenú sezónu? 
„Začala sa ešte augustovým sústredením v 
Púchove, ktoré bolo rozdelené do     dvoch 
týždňov. Historicky to bolo prvé krasokorčuli-
arske letné sústredenie v meste Púchov a vyšlo 
nad očakávania dobre. Plynule sme po ňom 
prešli na začiatok pretekovej sezóny. Výsledky 
boli svojim spôsobom veľmi dobré, vzhľadom 
na to, že išlo o prvú sezónu v mladom klube. 
Dievčatá sa na pretekoch umiestňovali v prvej 
tretine štartového poľa jednotlivých kategórií. 
Išlo o náročnú sezónu, rozbiehali sme klub, 
naberali nových členov. Pri celkovom pohľade 
však panuje spokojnosť. Sezónu sme ukončili 
úspešne zorganizovanými pretekmi - Finále v 
interpretačnom korčuľovaní a Adult 2016.“ 

ktoré okamihy ročníka boli najvýraznejšie? 
„Od polovice sezóny sme fungovali bez hlav-
ného trénera. O to viac ma tešia výsledky a 
prístup dievčat. Jedným zo zlomových bodov 
boli tréningy pod vedením p. Agnesy Búřilo-
vej. Je to bývalá trénerka nášho veľmi úspeš-
ného bývalého pretekára p. Jozefa Sabovčíka. 
Naše tréningy viedla počas jedného týždňa v 
januári. Nesmiem opomenúť úspechy našich 
zverenkýň. Musím vyzdvihnúť výkony Timey 
Pivkovej, ktorá na pretekoch v Trenčíne skon-
čila na tretej priečke. Lucia Horvátová na me-
dzinárodnom preteku v Maďarsku (Budapešť) 
vyhrala vo svojej kategórii, čo bol najväčší 
úspech klubu v sezóne. Veľmi dobrý výsledok 
zaznamenala Terézia Viselková v juniorskej 
kategórii na pretekoch v Trenčíne. T. Viselková 
zažila premiérovú sezónu medzi juniorkami 
a Eliška Labantová v kategórii nádeje 8. Obe 
dievčatá to však zvládli veľmi dobre. Jedna z 
našich najmladších pretekárok Alexandra Ri-
došková veľmi dobre zvládla v závere sezóny 
medzinárodné preteky v maďarskom Miškolci. 
Na Majstrovstvá Slovenska sa kvalifikovali dve 
pretekárky, Alexandra Ridošková v kategórii 
nádeje 9 a Terézia Viselková medzi juniorkami.“ 

môžete priblížiť moment odchodu trénera? 
„Z dôvodu zdravotných problémov sme sa 
dohodli na ukončení spolupráce s trénerom z 
Trenčína. V tréningovom procese nám pomá-
hali trénerky z iných klubov. Išlo o sl. Omenino-
vú z Trenčína a p. Srbeckú zo Žiliny, ktorým aj 
touto formou v mene celého SCP veľmi pekne 
ďakujeme. Ako som už spomenula, výsledky 

Divízia krasokorčuľovania SPOR-
TING CLUBU PÚCHOV (SCP) má 
za sebou prvú sezónu. Pri jej bi-
lancovaní sme sa porozprávali s 
tajomníčkou klubu Andreou ri-
doškovou. 

nás aj bez stáleho trénera mimoriadne potešili 
a našim zverencom za túto pre nich nie ľahkú 
sezónu patrí absolutórium!“ 

Čo čaká klub v najbližšom období? 
 „Začiatkom mája začala letná príprava. Ide 
najprv o suché tréningy, baletnú prípravu či 
kondičnú prípravu. Súčasne nabiehame na 
tréningy na ľadovej ploche v Trenčíne na MG 
Ringu. Je dôležité, aby sa deti znovu zoznámili 
s ľadom a postupne sa dostávali do tempa. Na 
pláne máme sústredenia na Slovensku ako aj 
v Českej republike. Ľadová plocha v Púchove 
je k dispozícii od 1. augusta, kedy tu začína 
aj II. ročník päťdňového krasokorčuliarskeho 
sústredenia. Od októbra začína nová sezó-
na 2016/2017, kde chceme byť pripravení na 
sto percent. Do nášho klubu pribudli aj dvaja 
chlapci, čo nás veľmi teší.“ 

Aká je vízia klubu pre nadchádzajúcu sezó-
nu? 
„Do nadchádzajúcej sezóny sme sa dohodli 
na spolupráci s novou trénerskou dvojicou. 
Ide o manželský pár Petra Vrláková a Rastislav 

Vrlák zo Žiliny. Sú to bývalí úspešní pretekári 
a v súčasnosti skúsení tréneri, ktorí so svojimi 
zverencami dosahujú vynikajúce výsledky na 
domácich i zahraničných pretekoch. V našom 
klube začínajú trénovať od letnej prípravy. 
Verím, že nasledujúca sezóna prinesie najmä 
zlepšovanie výkonnostnej úrovne. Je to rozdiel 
oproti dosiahnutým výsledkom, tie odrážajú 
zväčša len aktuálnu formu. Prvoradý je pro-
gres vo výkonoch pretekárov. Pracujeme aj na 
psychickej pripravenosti detí. Preto sme v roku 
2015 nadviazali spoluprácu so športovým psy-
chológom a mentálnym trénerom. Stále platí, 
že krasokorčuľovanie chceme robiť profesio-
nálne.“ 

chceli by ste sa v závere sezóny niekomu 
poďakovať za spoluprácu?
„Samozrejme ďakujeme mestu Púchov a MŠK 
za ústretovosť pri poskytovaní ľadovej plochy, 
CVČ Včielka za poskytovanie priestorov pre 
baletnú a kondičnú prípravu, taktiež Púchov-
ským novinám a televízii, ktoré prezentujú 
našu činnosť. Našim partnerom - slovenský 
výrobca doplnkov výživy Kompava, ktorý nás 
podporuje pri rôznych akciách, stredisko spol. 
Kryowell, ktoré nám poskytuje svoje služby z 
hľadiska regenerácie v Trenčíne. Samozrejme 
veľká vďaka patrí aj spriateleným klubom v 
blízkom okolí – Krasoklub Púchov, Krasoklub 
Trenčín a žilinské kluby. Našim podporova-
teľom, a to spoločnostiam Domin s. r. o., La-
bant s. r. o. a Auto MP s. r. o.. A v neposlednom 
rade všetkým našim zverencom a ich rodičom. 
ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM.“

Zhováral sa t. schügerl
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Postup volejbalistov 
na MSR bez prehry

Naše „A“ družstvo s prehľadom vyhralo v Komárne všetky 
stretnutia, jedine hráčom Nového Mesta nad Váhom, sa poda-
rilo uhrať jeden set, čo však vzhľadom na nekompletné zlože-
nie a už istý postup nebolo vôbec rozhodujúce. Dokonca ani 
Komárnu sa pred dobrou kulisou, ktorú vytvorili povzbudzuj-
úci rodičia a fanúšikovia nepodarilo uhrať ani set. Chlapci až 
na malé zaváhania podali bojovný výkon a asi najviac    by sa 
dal vyzdvihnúť výkon Patrika Pišoju, ktorý predvádzal pri hre 
v poli zákroky, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani skúsený do-
spelý hráč.
„B“ družstvo síce v tejto sezóne nedosiahlo najlepšie výsledky, 
ide však o hráčov spadajúcich vekovo ešte do mladšej kate-
górie, z ktorých mnohí trénujú menej ako rok, čo sa napriek 
ich talentovanosti nepochybne odzrkadlilo na výsledkoch 
zápasov s vekovo staršími a vyhratejšími súpermi. Nachádza 
sa tu však veľa talentovaných hráčov, ktorí na budúci rok „A“ 
družstvo nepochybne doplnia.

I. Štefko

„A“ družstvo mladších žiakov odohralo celú majstrov-
skú súťaž bez prehry, keď vyhrali všetkých 20 stretnu-
tí v súťažnom ročníku 2015/2016 a postúpili na MSR, 
ktoré budú dňa 20.6.2016 v Bratislave. Posledné maj-
strovské stretnutia odohrali dňa 8.5.2015 v Komárne, 
za účasti Púchova „A“,“B“, Komárna, Vrábeľ a Nového 
Mesta nad Váhom, pričom Trenčín mal v záverečnom 
kole voľno.

Stalo sa tak po takmer polročnom jednaní medzi VŠK a zástupcami mesta 
Púchov. Vedenie mesta na čele s pánom primátorom Henekom a pánom 
Lakom sa opakovane stretlo s vedením VŠK a prerokovalo danú transfor-
máciu. Tieto jednania vyústili do zaradenia transformácie do programu 
mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26. apríla 2016 a na ktorom 
poslanci po dôkladnom prehodnotení takmer jednomyseľne odsúhlasili 
zaradenie mládežníckeho chlapčenského volejbalu pod MŠK    Púchov po-
čínajúc od 1. júla 2016.  
Poslanci tým dali najavo, že majú prehľad a záujem o športovú činnosť  
mládeže, že im záleží na masovom rozvoji športu a taktiež čo najlepšej re-
prezentácie mesta Púchov, pretože dobré športové výsledky svedčia nielen 
o snahe trénerov a v neposlednom rade i hráčov, ale aj o podpore zo strany 
mesta Púchov, v ktorom mal šport vždy zelenú.
Veľká vďaka teda patrí všetkým poslankyniam a poslancom, ktorí opráv-
nene zaradili mladých volejbalistov pod MŠK, kde bude ich športový rast 
ešte kvalitnejší, čo sa odzrkadlí na ešte lepších výsledkoch a reprezen-
tácii mesta Púchov, rovnako aj vedeniu mesta na čele s pánom primá-
torom R. Henekom, začo im v mene našej športujúcej mládeže ďakujeme. 

                                                                                                             Paeddr. Štefko Ivan

Transformácia mládežníckeho 
volejbalucpod MŠK Púchov 
odsúhlasená poslancami
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PohotovostnÉ sLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

rÝchLA ZdrAvotná Pohotovosť 
155 

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

4605 319
detská Pohotovosť  

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

4605 200
spojovateľka 4605 111, 4605 120 

ZUBná Pohotovosť 
042/ 46 053 13  

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

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

PredAJ BYtY, nehnUteĽnostI
Predám stavebný pozemok, 1473 m², Dolná Brezni-
ca, 16 eur/m², dohoda možná. RK nevolať! Tel. 0915 
527 866. I-106
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
Prenajmeme obchodné priestory v centre mesta 
Púchov, Moravská ulica, 76 m², volať od 18.00 do 
20.00 h. Tel. 0918 828 362. I-104
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 238 
168. I-101
ZAmestnAnIe
Hľadáme šikovných murárov a šífnikov na pomocné 
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
rÔZne
Hľadám niekoho na doučenie nemčiny. Tel. 0902 
091 543. I-105

Advent  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

kvetInárstvo - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

sPomIenk A

Čas plynie, zastaviť sa 
nedá, na nášho syna za-
budnúť sa nedá.
Už len kytičku kvetov na 
hrob mu môžeme dať
a s láskou a bolesťou v srd-
ci na neho spomínať.

10. mája 2016 si pripomí-
name 7 rokov,  čo nás navždy opustil
mgr. Peter mArtIŠ.   

S láskou spomínajú rodičia a bratia. 

ALEXANDRA HOTEL, s. r. o. v Púchove prijme do 
TPP/prípadne brigádnikov  na pozíciu čašník s 
nástupom ihneď.  Viac info: hotel@alexandra-
hotel.sk.  Tel. 0917 107 895. I-100

sPomIenk A

V tichej spomienke a s lás-
kou v srdciach sme si dňa 
8. mája 2016 pripomenuli 
1.  výročie, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, ded-
ko a pradedko
miroslav kmoŠenA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

sPomIenk A

To, že sa rana hojí, je len 
klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť 
ostala a tiché spomínanie.

Dňa 11. mája 2016 uplynú 
4 roky od odchodu
nášho drahého otca, dedka
vlastimila koLLárA.   

S láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami.

sPomIenk A

6. mája sme si pripomenuli 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
babka a prababka
dorota cekULová.    

Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéra s manželom a vnučky 
s rodinami.

sPomIenk A

Ako ticho žil, tak ticho 
odišiel, skromný vo svo-
jom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote.
Dotĺklo Tvoje dobré srdieč-
ko, ďakujeme Ti za všetko, 
náš dedko a otecko...
Dňa 9. 5. 2016 si pripomíname 3. rok, čo nás na-
vždy opustil úžasný človek, otec a dedko
Jozej krAJČI zo Starých Nosíc.   

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

srdeĆnÉ oĎAkovAnIe

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, kvety 
a spoluúčasť na poslednej rozlúčke s naším 
manželom a otcom
václavom voJtekom.

Smútiaca rodina.

PoĎAkovAnIe
Ďakujeme zo srdca všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym,  ktorí sa prišli rozl-
účiť s naším milovaným bratom
Jánom cAPákom,
ktorý nás náhle opustil dňa 22. 4. 2016.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, 
ktorými ste sa snažili zmierniť našu bolesť.

Sestra Mária, brat Jozef s manželkou Jarkou a 
deťmi Jojom a Katkou.
Naše poďakovanie patrí aj p. kaplánovi Mgr. 
Ľubomírovi Matúškovi za dôstojnú rozlúčku a 
spoločnosti Advent za profesionálne poskyt-
nutie služieb v týchto ťažkých chvíľach.

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 7. mája sme si pripo-
menuli smutné 10. výročie 
smrti nášho drahého manžela a otca
Františka rovenskÉho.

S úctou a láskou spomína celá rodina.

sPomIenk A
S tichou spomienkou k Tvo-
jmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za 
Teba modlíme. Čas veľmi 
rýchlo plynie, no spomienka 
na Teba z našich sŕdc nikdy 
nevymizne.
Dňa 8. mája 2016 sme si pri-
pomenuli 10. výročie, čo nás 
navždy tragicky opustila milovaná manželka a 
mamina hanka BIsAhová.  
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú manžel Jozef, dcéra Nikol, 
syn Paťo s manželkou a celá smútiaca rodina.

Transformácia mládežníckeho 
volejbalucpod MŠK Púchov 
odsúhlasená poslancami
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