
Orlie mláďa
sa vyliahlo 

Začiatok liahnutia bol smut- 
ný. Prvé a druhé vajíčko sa 
„nechytili“. Až z tretieho va-
jíčka sa zázrak zrodenia ži-
vota nakoniec podaril... 
           >>  str. 5
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Púchov bude mať 
nové autobusy MHD
Nedeľný požiar starých pneumatík 
hasilo v Hloži takmer 60 hasičov

Zapožičaný autobus zo Slo 
vinska týždeň jazdil v pú- 
chovských uliciach skúšob- 
ne a bezplatne prepravo- 
val cestujúcu verejnosť na 
zvyčajných linkách mest- 
skej hromadnej dopravy... 
                                   >>  str. 2

Program pre mamy 
bol plný emócií

>>  str. 10

>>  str. 8
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Púchov bude mať nové autobusy MHD

V Púchovskom
magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže: 
Na ZŠ Komenského prerábajú školské dielne  
na triedy pre škôlkarov 
Púchov bude mať nové autobusy MHD 
Akútny nedostatok krvi v regióne nenechal 
ľudí ľahostajnými 
Program „Ako  zrnko maku„  venovaný 
mamám bol plný emócií 
Otvorenie hradnej veže aj sezóny v Lednici 
Stredoškolská súťaž barmanov a čašníkov
Rybárske preteky detí a dospelých
Futbal: Púchov vyhral nad Trnavou  3:1 
Premiéra v piatok 13. mája o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00

Zapožičaný autobus zo Slovinska týždeň jazdil v púchovských uliciach skúšobne a zdarma prepra-
voval cestujúcu verejnosť na zvyčajných linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD). Osvedčil sa 
a spoločnosť Autobusová doprava Púchov, a. s. (ADP), ktorá pre mesto prevádzkuje MHD, plánuje 
rovnaké typy vozidiel v blízkej budúcnosti zakúpiť. O podrobnostiach sme sa porozprávali s Ing. 
Jozefom Danižom, členom predstavenstva ADP.

koľko rokov jazdia v Púchove zná-
me Jašterky a koľko majú najazde-
ných kilometrov?
Jazdia už ôsmy rok a   každá zo šty-
roch Jašteriek má najazdených 350 
- 400 tisíc kilometrov. Ešte nie sú za 
svojou životnosťou, ale vyžadujú 
časté a  nákladné opravy. Motor, 
prevodovka a  náprava sú síce kva-
litné, ale nadstavba už taká nie je. 
Z  dotazníkov nám často vystupujú 
od občanov sťažnosti na rezonancie 
a vibrácie. Tieto spôsobujú rýchlejšie 
opotrebovanie jednotlivých kompo-
nentov. Mesačné náklady na opravy 
každej Jašterky sa v roku 2015 pohy-
bovali od 350 do 600 eur.

Lacnejšou alternatívou oproti 
neustálym opravám starých Jaš-
teriek je teda nákup nových auto-
busov?
Jednoznačne. Okrem šetrenia pro-
striedkov na údržbu je nezanedba-
teľná aj úspora pohonných hmôt. Po 
prvom dni skúšobných jázd máme 
vyhodnotenú spotrebu nafty na 
úrovni 15  litrov na 100  km. Bežne 
máme u Jašteriek spotrebu až 22 - 24 
litrov. Navyše zákazníci dostanú väčší 
komfort – nové autobusy sú na roz-
diel od Jašteriek plne klimatizované, 
majú duálne sklá a lepšie kúrenie.

nové autobusy vyzerajú na po-
hľad menšie. Ide aj o  racionali-
záciu nákladov dopravnej spo-
ločnosti, keďže niekedy vidíme 
Jašterky poloprázdne?
Ranné a poobedné spoje sú kritické, 
preplnené. Mimo špičky autobusy 

naozaj vozia málo zákazníkov. Nový 
autobus má na sedenie len o  jedno 
miesto menej, než Jašterka, ale na 
státie menej približne o 5 až 10 miest.

kto vyrába tieto nové autobusy?
Autobusy vyrába srbská spoločnosť 
Fénixbus, ktorá má výrobný závod 
v  Novom Sade. Homologizáciu za-
bezpečuje slovinská firma v Maribo-
re.

Akej farby budú nové autobusy?
Vybrali sme základnú farbu bielu 
s tým, že sa autobusy polepia nálep-
kami vo farbách mesta Púchov.

koľkých autobusov sa obmena týka?
Tento rok máme plánovanú obmenu 
troch malých autobusov zo štyroch. 
Jašterky ponecháme ako záložné, re-
spektíve sa časť pokúsime odpredať.

Ako je to s financovaním obmeny 
autobusov?
Hotovosť na nákup nemáme a ani 
nechceme žiadať mesto o navýšenie 
jeho príspevku. Osemročný lízing 
Jašteriek končí v  júni a  plánujeme 
nadviazať na investičný plán schvále-
ný mestským zastupiteľstvom v roku 
2013 a  nákup zrealizovať pomocou 
šesťročného lízingu. 

Zmení sa niečo aj v  organizácii 
mhd?
Plánujeme aj zmenu obslužnosti 
podľa  preferencií mesta a  nového 
projektu. Doteraz sme sa prispôso-
bovali jednému supermarketu, kto-
rý nám čiastočne dotoval prepravu 

osôb. Podľa nového projektu bude 
doprava organizovaná z  nového 
centra – parkoviska pred železnič-
nou stanicou.

mesto Púchov je podieľnikom vo 
vašej spoločnosti. Aké sú vaše 
vzťahy s mestom?
Od vstupu mesta Púchov do našej 

spoločnosti sú vzťahy s  mestom 
dobré. My sa snažíme prispôsobovať 
požiadavkám mesta, pretože aj keď 
je mesto minoritným vlastníkom, zá-
roveň je objednávateľom našich slu-
žieb a  naším hlavným zákazníkom. 
Pre nás platí známe: náš zákazník – 
náš pán.

Zhováral sa slavomír Flimmel

Ing. Jozef Daniž ukazuje nové uniformy vodičov.
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Akútny nedostatok krvi v regióne 
vás nenechal ľahostajnými

krv nezostáva v regióne
„Situácia sa v našej nemocnici v 
poslednej dobe dosť vyhrotila. Ne-
ustále pribúdajú úrazy, nové onko-
logické ochorenia, ľudia sú ťažko 
chudokrvní a spotreba krvných de-
rivátov je veľmi vysoká,“ povedala 
o vysokej spotrebe darovanej krvi 
primárka Marta Kavecká. Jeden z dô-
vodov, prečo je v Nemocnici s polikli-
nikou v Považskej Bystrici málo krvi, 
je jej poloha. Nachádza sa približne v 
strede medzi dvoma veľkými krajský-
mi nemocnicami v Trenčíne a Žiline, v 
ktorých pôsobí Národná transfúzna 
služba. Obe krajské zdravotnícke za- 
riadenia majú k dispozícii mobilnú 
odberovú jednotku navštevujúcu i 
náš región a odvážajúcu darovanú 
krv napríklad z Púchova do Trenčína. 
„Chcela by som všetkých potenciál- 
nych darcov z nášho regiónu po-
prosiť, aby zvažovali situáciu. Ak aj 
ľudia majú niekoho v považskobyst-
rickej nemocnici, nech nás kontak-
tujú a pomôžu zásobovať aj menšie 
nemocnice v období, keď to najviac 
potrebujú,“ uviedla Kavecká. 

Aj poradia, aj odoberú
Odbery vykonávajú v Považskej Bys-
trici každý utorok a piatok medzi 6:30 

V piatok 6. mája do redakcie zatelefonovali z Hematologicko-transfúzneho oddelenia v Nemocnici 
s poliklinikou v Považskej Bystrici s prosbou o šírenie informácie o akútnom nedostatku všetkých 
krvných skupín. Našu internetovú výzvu si počas víkendu pozrelo viac ako 22-tisíc ľudí. S diktafó-
nom sme preto vyrazili do odbernej ambulancie, aby sme sa presvedčili, koľkých z vás nenechala 
naliehavá výzva ľahostajnými.

a 9.00 hod. Krv môžu 
darovať zdravé osoby s 
dostatočnou hydratá- 
ciou a deň pred odbe- 
rom by nemali konzu-
movať mastné jedlo. Pri 
pochybnostiach o svo-
jom zdravotnom stave 
je možné zájsť za svojím 
obvodným lekárom, 
ktorý vysvetlí najzáklad-
nejšie údaje o možnosti-
ach darovania krvi. „Ak 
si ľudia nie sú istí a prí-
du so svojou zdravot-
nou dokumentáciou ku 
nám na oddelenie, vie-
me všetkým vysvetliť či 
ide o dočasnú alebo prí-
padne trvalú kontraindikáciu. Zdra-
vým ľuďom odoberieme krv hneď na 
mieste,“ vysvetlila Kavecká. 

Prišli i prvodarci
V utorok 10. mája prišlo na Hemato-
logicko-transfúzne oddelenie do Po-
važskej Bystrice s cieľom darovať krv 
asi 50 darcov, no zo skôr uvedených 
dôvodov ju zdravotné sestry nemohli 
odobrať všetkým. „Chcela by som po-
ďakovať všetkým, ktorí na výzvu za-
reagovali a prišli na naše oddelenie. 

Veľmi si to vážime, pretože práca v 
nemocnici je vo veľkej miere závislá 
na tom, koľko ľudí príde krv daro-
vať a koľkí budú ďalším spoluobča-
nom takto pomáhať,“ poďakovala 
Kavecká. Medzi darcami sme zastihli 
i študentky Obchodnej akadémie v 
Považskej Bystrici. Jedna z nich nám 
povedala o dôvode, prečo prišla da-
rovať krv: „S kamarátkou zo školy 
sme prišli, aby sme aj my pomohli. O 
výzve nám povedal náš učiteľ účtov-
níctva, ktorý sem chodí pravidelne.“ 

Dňa 11. 4. 2016 sme v čísle 14 Pú-
chovských novín zverejnili článok s 
nadpisom „Nie je znalec ako znalec“, 
ktorého autorom je Ing. Daniel Lako, 
predseda Ekonomickej komisie pri 
MSZ, v  ktorom boli zverejnené ne-
pravdivé a zavádzajúce informácie 
o osobe znalca pána Ing. Jozefa 
Prekopa. V článku uvedené skutko-
vé tvrdenie, že pánovi Ing. Jozefovi 
Prekopovi bola odobratá licencia po 
kontrole odbornosti vystavených 
znaleckých posudkov, resp.  že za ab-
solútne neodborne spracovaný zna-
lecký posudok, predmetom ktorého 
bolo ocenenie plotu okolo kúpalis-
ka v Púchove, mu zobrali licenciu, je  

v celom rozsahu nepravdivé.
Vydavateľ Púchovských novín 
týmto uverejňuje opravu týchto 
nepravdivých skutkových tvrdení 
a  uvádza opravnú pravdivú infor-
máciu, že pánovi Ing. Jozefovi Pre-
kopovi nebola odobratá licencia 
znalca z  dôvodu neodborne vy-
hotoveného znaleckého posudku, 
predmetom ktorého bolo ocene-
nie plota okolo kúpaliska v Púcho-
ve a rovnako pán Ing. Jozef Prekop 
nebol zo zoznamu znalcov vyčiark-
nutý ani z dôvodu neodborného 
spracovania iného znaleckého po-
sudku, ktorý v rámci výkonu svojej 
znaleckej činnosti vyhotovil.

Oprava
minulý týždeň bol rozhodnutím 
jediného spoločníka mestského 
športového klubu, s. r. o. menova-
ný do funkcie prokuristu Ing. Šte-
fan ondrička.
Nový prokurista MŠK je ročník na-
rodenia 1981, býva v  Púchove, je 
ženatý a  má tri deti. Vyštudoval Fa-
kultu priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
v Púchove. Púchovčania ho poznajú 
ako futbalistu a úspešného podnika-
teľa v stavebníctve.
MŠK spravuje futbalový štadión, 
krytú plaváreň, letné kúpalisko, te-
nisové kurty, skatepark a v minulom 
období prevzal pod seba tiež zimný 
štadión a  športovú halu. Mesto  má 

zámer rozširovať mládežnícku zá-
kladňu všetkých svojich športov a 
nový prokurista bude mať za úlohu 
organizačne zabezpečiť rozvoj mest-
ských športov zvýšenou investičnou 
činnosťou MŠK.                                 -red-

Nový prokurista MŠK 

Na lavičke pred odberovou miestnos-
ťou čakali ďalší darcovia. Oslovili sme 
jedného z nich s otázkou, koľkokrát 
už bol darovať krv. „Ja som bol už 29-
krát a dostal som bronzovú plaketu. 
Chcem pomáhať ľuďom, pokiaľ to len 
bude možné. Snažím sa chodiť 4-krát 
do roka,“ uviedol pravidelný darca 
krvi. „Keby každý, kto môže darovať 
krv, prišiel aspoň 2 razy do roka, tak 
nemáme problémy s jej nedostat-
kom,“ povedala na záver s prosbou v 
hlase Marta Kavecká.     -pam-
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Na slovíčko s poslankyňou Jarmilou Andreánskou

Čo sa vám, ako poslankyni podarilo realizo-
vať vo vašom volebnom obvode i meste v 
tomto volebnom období?
Som hrdá na to, že sa mi doteraz podarilo 
zachovať si svoju tvár a neprezliekať kabáty 
podľa toho ako vietor fúka. A teší ma, že peni-
aze, ktoré boli zabezpečené v mestskej kase z 
minulých období, poslúžia na opravu škôl, ako 
bolo plánované. Mrzí ma, že sa na ten účel úpl-
ne bezdôvodne ešte nepoužili, ako aj že sa ne-
plánuje začať rekonštrukcia všetkých zvyšných 
škôl naraz, hoci na to finančné zdroje sú.

Čo sa chystáte najbližšie realizovať v rámci 
vášho volebného obvodu a mesta?
Mojou snahou bude, aby sa nerobila iba jedna 
základná škola, ale všetky zostávajúce ZŠ na-
raz: Komenského, Gorazdova, Slovanská, ale aj 
ZUŠ-ka. Ďalej budem rada, ak sa podarí zreali-
zovať v rámci obvodu čokoľvek z návrhov, ktoré 
sme s kolegom Miroslavom Kubičárom predlo-
žili. Ide o opravy chodníkov, riešenie nových 
parkovacích miest, vybudovanie cvičebnej plo-
chy pre seniorov...

Čo je podľa vás „najpálčivejšia“ téma, do 
ktorej by ste sa chceli pustiť čím skôr?
Najpálčivejšou témou boli a sú všetky naše 
školy. Som zhrozená a  sklamaná z  toho, čo sa 

deje vo všetkých mestských spoločnostiach. 
Nepáči sa mi personálna politika, nárast za-
mestnancov, do očí bijúce rodinkárstvo a pro-
tekcionizmus, nezmyselné zmeny prokuristov, 
konateľov, redaktorov. To, čo robil niekedy je-
den, teraz robia traja.                                       -pam-

Ďalším mestským poslancom, resp. poslankyňou, ktorú sme pozvali na 
slovíčko, je Jarmila Andreánska z volebného obvodu číslo 4.
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okrem toho, že máj je mesiacom lásky, v Púchove je i mesiacom jazdy na bicykli do práce. do práve prebiehaj-
úceho ročníka národnej kampane „do práce na bicykli“ sa prihlásilo 37 tímov, čo je oproti roku 2015 nárast o 
22 súťažných skupín v našom okresnom meste. 

Podľa priebežných výsledkov figuroval Púchov po-
čtom najazdených kilometrov celkovo na 10. mieste 
zo 60-tich zapojených samospráv. Do pedálov „šľa-
pe“ 127 jednotlivcov, ktorým sa po tretine  pracov-
ných dní v súťažnom mesiaci podarilo najazdiť viac 
ako 5 500 km. „Snažím sa zapojených vyzývať, aby 
najazdené kilometre dopĺňali priebežne. Niektorí 
mali zo začiatku technický problém s dopĺňaním 
údajov do systému, ale to sme už vyriešili,“ pove-
dal o púchovských cyklistoch koordinátor projektu 
v Púchove Miroslav Bučko. On sám je príkladom a 
do práce jazdí na bicykli. Priebežne aktualizovaná 
tabuľka výsledkov ukazuje pri jeho mene viac ako 
13 odjazdených kilometrov. „Výsledky súťaže nie sú 
rozhodujúce. Dôležité je poukázať na rozvoj cyklis-
tickej dopravy a vyzvať samosprávy na Slovensku, 
aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické 
druhy dopravy v meste, ako je cyklistika.“ uviedol 
Bučko. „Podľa počtu kilometrov sme už dávno 
prekročili údaje z minulého roku. Len za moje 
pracovisko, Základnú školu mládežnícka, jazdia 
tri tímy.“ Projekt „Do práce na bicykli“ vyvrcholí na 
prelome mája a júna, kedy zapojení cyklisti doplnia 
do systému všetky údaje a ten následne vyhodnotí 
súťaž v jednotlivých kategóriách. O celkových vý-
sledkoch kampane vás budeme informovať.                        
                 -pam-

Púchov na bicykli priebežne na 10. mieste

Vedeli ste? 
Sympatickou tvárou  
kampane „Do práce  

na bicykli“  v Púchove  
je minuloročná  

majsterka  
Česko-Slovenska  

v MTB tour  
Viera Paganíková,  

pedagogička  
ZŠ Mládežnícka. 

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

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

3. - 5. 6., hornÉ koČkovce
- na pôvod. mieste - ulica Hečkova
- na pôvod. mieste - ulica Kukučínova

Nahlasovanie objednávok pristavenia 
kontajnerov pre bytové spoločenstvá 
od 2. - 30. 5. 2016: 
Ing. Ladislav halas, 
kontakt: 0905 770 140 alebo mail: 
halas.ptsmpu@slovanet.sk.

Harmonogram rozmiestnenia 
veľkokapacitných kontajnerov
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Orlie mláďa
sa vyliahlo
Začiatok liahnutia bol smutný. Prvé 
a druhé vajíčko sa „nechytili“. Až z 
tretieho vajíčka sa zázrak zrode-
nia života nakoniec podaril. Zatiaľ 
je všetko v poriadku, ale je to len 
začiatok. Dúfam, že sa mi podarí 
úspešne vychovať aspoň toto jedno 
mláďatko. Mláďa je prvé dni slepé. V 
prírode samica sama príde na to, že 
po vyliahnutí mláďaťa, ho treba do 
určitého času začať kŕmiť. V  zajatí 
nemusí mať dostatočne vyvinuté 
materské pudy, tak samicu musím 
naučiť kŕmiť ja. Po 4 - 5 dňoch, keď 
mláďa začína vidieť, samo sa do-
žaduje potravy od matky. Mláďaťu 
som ešte nedal meno, pretože sa 
pohlavie ešte nedá určiť. Istotu bu-
dem mať zhruba o 3 - 4 týždne. Aj 
keď sa vyliahlo len jedno mláďa, 
považujem to za dobrý začiatok 
v  mojom chove nášho najkrajšieho 
dravca - orla skalného. 
Všetkým, ktorí mi držali palce, ďaku-
jem.

šťastný „otec“ Vlado Rojko

O symbolické otvorenie „hradnej 
brány“ v roku 2016 sa postarali 
Trombitáši, bratia Štefánikovci z 
Lúk, Bludní rytieri v stredovekých 
kostýmoch s dobovou kuchyňou, 
dokumentarista Jakub Cíbik a veľ-
ký počet návštevníkov, ktorí prišli 
i zo zahraničia. Na svoje si prišli i 
deti, ktoré si mohli vyskúšať streľbu 
lukom, zahrať si dobovú spoločen-
skú hru „Mlyn“ či pokúsiť sa vyrobiť 
vlastnú keramiku na hrnčiarskom 
kruhu. 
Približne po dvoch rokoch bol ob-
novený prístup na hradnú vežu, 
rekonštruovanú v spolupráci ob-
čianskeho združenia Historicko-ast-
ronomická spoločnosť, Obce Ledni-
ca, Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a Úradu práce sociálnych vecí 
a rodiny. „Sme veľmi radi, že sme 
sem zavítali. Je krásna sobota a 
voľný čas sme využili veľmi prí-
jemne,“ povedal o návšteve hradu 
jeden z českých turistov. 
„Hlavnú konzerváciu hradu by 
sme chceli dokončiť do dvoch ro-
kov a potom by sme tu chceli mať 
pravidelnú službu pre návštevní-
kov, sprievodcov a nejaké drob-
né suveníry,“ povedal o plánoch 

s hradom jeho kastelán a riaditeľ 
Trenčianskeho múzea Peter Mar-
tinisko a zároveň ďalších návštev-
níkov pozval:„Do konca novembra 
bude možné dostať sa na hrad v 
pracovné dni medzi 8.00 a 15.00, 
počas vybraných víkendov a na-
príklad v máji je to každý víkend.“ 
Na Lednický hrad zavítal i predse-
da Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška, ktorý ocenil 
12-ročnú prácu na obnove a kon-
zervácii stredovekého objektu: 
„Chcem všetkým, ktorí pracova-
li na obnove hradu veľmi pekne 

poďakovať! Veľakrát to bolo iba 
za „Pán Boh zaplať“, ale vidieť tu 
nadšenie a odovzdanie sa pre ten-
to hrad a prácu, ktorou tu chceli 
zachovať niečo pre budúce gene-
rácie. Bodaj by takých ľudí bolo 
oveľa viac.“ Symbolického opätov-
ného sprístupnenia vyhliadky sa zú-
častnil i starosta obce Lednica Kamil 
Karas. Aj on ocenil dlhoročnú prácu 
na hrade nad obcou slovami:„Vďaka 
prácam na hrade máme čo ponúk-
nuť turistom, ktorí zavítajú do obce. 
Lednický hrad je dominantou obce 
vsadený do krásnej prírody.“   -pam-

Podobne, ako iné obchodné re-
ťazce, i spoločnosť Tesco sa roz-
hodla prostredníctvom svojich 
zákazníkov podporiť vybrané 
projekty v regióne. Od 11. mája 
môžu zákazníci hypermarketu 
v Púchove a Lednických Rovni-
ach hlasovať za jeden z troch 
projektov v kampani „Vy rozho-
dujete, my pomáhame“.

Za každý nákup v spomínanej 
predajni získa zákazník žetón, 
prostredníctvom ktorého môže 
hlasovať za jeden z troch pro-
jektov. Víťaz s najväčším po-
čtom odovzdaných žetónov zís-
ka finančnú  podporu vo výške 
1 300 €. O priazeň bojuje Mesto 
Púchov v spolupráci s občian-
skym združením Mŕtva kosť, 
snažiac sa o revitalizáciu od-
dychovej zóny pri Púchovskej 
skale. Predmetom projektu je 
vyčistenie oddychovej plochy, 
výmena a oprava poškodených 
lavičiek a stolov, odvodnenie 
priestranstva, vybudovanie 
murovaného ohniska na grilo-
vanie a novej informačnej ta-
bule. 

Ďalším prihláseným projektom 
je „Leto so SEMom“, vďaka kto-
rému miestne Spoločenstvo 
evanjelickej mládeže zorgani-
zuje 6 táborov pre deti a mlá-
dež. Cieľom táborov sú vyvá-
žené pohybové a intelektuálne 
aktivity - zážitkové aktivity, 
aktivity na formovanie názo-
rov, postojov a hodnôt v živote. 
Zamerané sú na spoznávanie 
Biblie a Boha, na prehĺbenie 
vzťahov účastníkov.

O priazeň zákazníkov sa uchád-
za i najstaršia materská škola v 
Púchove, sídliaca na Požiarnej 
ul. 1292/5. Získané financie by 
predkladatelia projektu použili 
na podporu zdravia a zdravého 
životného štýlu detí. Chceli by 
umožniť rodičom zmysluplne 
tráviť voľný čas v školskej zá-
hrade športovými aktivitami na 
bezpečných hracích prvkoch. 
Kto získa uvedené financie 
bude jasné 8. júna 2016. 

-pam-

Vy rozhodujete,
hypermarket 
pomáha

Otvorili vežu i celý hrad pre verejnosť
Aj okres Púchov sa môže pochváliť stredovekým hradom. Nachádza sa nad obcou 
Lednica, kde v sobotu 7. mája zahájili letnú turistickú i pracovnú sezónu.
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schválený upravený
€ € € % 

A. Bežné príjmy spolu 12 301 871 13 058 088 13 554 069 103,80%
Daňové príjmy spolu 9 031 900 9 130 900 9 318 052 102,05%

Dane z príjmov a kapitálového majetku fyzických osôb 4 780 000 4 879 000 4 994 975 102,38%
Daň z nehnuteľností 3 552 400 3 552 400 3 564 469 100,34%
Dane za tovary a služby 699 500 699 500 757 869 108,34%
Sankcie v daňovom konaní 0 0 739 100,00%

Nedaňové príjmy spolu 815 600 1 092 080 1 395 413 127,78%
Príjmy z vlastníctva 316 400 337 472 355 787 105,43%
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 165 500 355 147 338 550 95,33%
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... 3 000 3 153 1 344 42,63%
Iné nedaňové príjmy 330 700 396 308 699 732 176,56%

Granty a transfery 2 454 371 2 835 108 2 840 604 100,19%
Tuzemské bežné granty a transfery 2 414 371 2 700 278 2 705 773 100,20%
Zahraničné granty 40 000 134 830 134 831 100,00%

B. Kapitálové príjmy spolu 347 800 439 498 373 788 85,05%
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 5 000 5 000 10 795 215,90%
Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 107 000 107 000 100,00%
Transfery v rámci verejnej správy 0 107 000 107 000 100,00%
Tuzemské kapitálové granty 342 800 327 498 255 993 78,17%

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

PRÍJMY SPOLU 12 829 671 14 115 133 14 205 441 100,64%

PRÍJMY r. 2015
ROZPOČET PLNENIE k 31. 12. 2015

č. r. Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma (euro)
1 PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) 14 205 442
2 v tom: daňové príjmy (100) 9 318 052
3            nedaňové príjmy (200) 1 406 209
4            granty a transfery (300) 3 203 597
5            príjmové finančné operácie (400, 500) 277 584
6            z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 277 584
7                       prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
8 VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) 12 628 060
9 v tom: bežné výdavky (600) 11 427 104
10            kapitálové výdavky (700) 441 888
11            výdavkové finančné operácie (800) 759 068
12 Prebytok hotovostný (r. 1 - r. 8) 1 577 382
13 Prebytok po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r. 1 - r. 5 - r. 8 + r. 11) 2 058 866
14 Zmena  stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r. 15 - r. 16) -98 948
15             stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 622 226,00
16             stav vybraných  pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka 721 174,00
17 Zmena  stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r. 19 - r. 18) 96 356
18          stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 2 704 101,00
19          stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka 2 800 457,00
20 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r. 14 + r. 17) -2 592

21 Prebytok v metodike ESA 95  (r. 13 + r. 20) 2 056 274

Výsledok hospodárenia mesta podľa metodiky ESA95

Zdroj: MsÚ Púchov 
* ESA95 - Európsky systém národných účtov (European System of Accounts 1995) 

Zdroj: MsÚ Púchov
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Plán výstavby vodnej elektrárne (VE) 
Nosice bol stanovený nasledovne: 
dokončenie projektu sa plánovalo 
na január 1949, uvoľnenie stavby pre 
montáž na apríl 1953, lehota dodávok 
strojov na december 1952 a  lehota 
uvedenia VE do chodu na jún 1954. 
Podľa smelších alebo skôr prehna-
ných plánov sa mala priehrada do-
končiť v októbri 1953. Počas výstav-
by sa ale vyskytli problémy, ktoré jej 
výstavbu značne predĺžili. Na stavbe 
priehrady sa v  najväčšej miere po-
dieľali mladí ľudia, ktorých postupne 
vysielal Ústredný zväz mládeže v Bra-
tislave, z toho bol v roku 1949 odvo-
dený aj názov – Priehrada mládeže. 
Hlavná časť sa skladá z  priehradného 
múru, vypúšťacieho zariadenia, VE 
a odpadového kanálu.

5 km prieskumných sond
Poloha priehrady bola vybraná s prih-
liadnutím na plán optimálneho ener-
getického využitia toku, pridržiavajúc 
sa už vybudovaných a  plánovaných 
stupňov na Váhu. Miesto výstavby 
ovplyvnilo vhodne sa zužujúce údo-
lie s príkrymi svahmi, riedke osídlenie 
a  hospodársky takmer nevyužiteľné 
údolie, miestami až kilometer široké. 
Výber priehradného miesta ovplyvni-
lo energetické a  topografické hľadis-
ko: vzdutie a poloha nižšie položenej 
dolnokočkovskej zdrže, železničnej 
trate a  železničného mosta pri Nosi-
ciach, a miesto vhodného odvedenia 
veľkej vody v čase výstavby priehrady. 
Malo sa jednať o prvý „vysoký“ stupeň 
na Váhu. Nevyhnutné sondovacie, 
topografické práce a fotogrametrické 
merania celého územia budúceho 
vodného diela sa začali v  roku 1947 

a  dokončené boli až v  roku 1950. 
Prvotný topografický a  geologický 
prieskum neobjavil žiadne závažné 
komplikácie a  len ukázal správnosť 
rozhodnutia realizovať zakladanie 
funkčných objektov priehrady na ke-
sónoch, ktoré umožňovali betonáž 
pod vodou. Celkovo sa vyhĺbilo až 5 
000 m geologických sond, tunelov a 
šácht na niekoľkých miestach.

Zemetrasenie stavbu neohrozí
V  statickom riešení vodného diela 

sa o  vplyve seizmických otrasov ne-
uvažovalo, pretože opakované ze-
metrasenia v tejto oblasti zrejme ne-
nadobudnú takú intenzitu, aby mohli 
ohroziť bezpečnosť Priehrady mláde-
že. Geologickí znalci už v  decembri 
1949 vydali vyhlásenie, podľa ktorého 
priehradné miesto nie je zvolené po 
geologickej stránke najvýhodnej-
šie, jeho poloha bola najskôr určená 
z energetických a stavebno-prevádz-
kových dôvodov. V máji 1950 geoló-
govia usúdili na základe prieskumu, 

S energetickým využitím Váhu pri Púchove sa začalo už v 30. rokoch 20. storočia, 
a to výstavbou vodného diela pri Ladcoch a Dolných Kočkovciach. Rozvoj priemyslu 
po druhej svetovej vojne, nielen v tomto regióne, sa stal výzvou pre energetikov 
ako zabezpečiť pre rastúcu výrobu zdroj elektrickej energie.

Fotografia starého železničného mostu medzi Nosicami a nimnickým bre-
hom Váhu a zakladanie prvých pilierov priehrady pod ním.

Vľavo: Mladé brigádničky pózujú na titulke Života (1952). 

Vpravo: Ing. František Smrček, od r. 1932 viedol výstavbu vodného diela v 
D. Kočkovciach, od r. 1940 v Ilave a od r. 1949 vodného diela Nosice (Prie-
hrada mládeže). 

Výstavba Priehrady mládeže 1949 - 1958:
Plánovanie

že stavbu VD je veľmi ťažké umiestniť 
na plánované miesto. Preto bola os 
priehrady posunutá o 72,5 m v smere 
toku rieky v riečnom kilometri 205,0. 
Dôvodom bolo nerovnomerne stlači-
teľné podložie v pôvodne plánovanej 
lokalite. Prieskum bol vykonávaný aj 
v  miestach plánovaného odpadové-
ho kanála v smere od hydrocentrály. 
Vrty boli hĺbené vo vzdialenosti 100 
m od seba striedavo na ľavej a pravej 
strane, spolu 80 vrtov v celkovej dĺžke 
1 283 m.                                     P. makyna
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Polícia informujeOpitý mladík bez vodičského si sadol za 
volant traktora, hrozia mu dva roky

Dopravní policajti z Považskej Byst-
rice vzniesli obvinenie pre prečin ma-
renia výkonu úradného rozhodnutia a 
prečin ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky voči  23-ročnému Jozefovi  
z okresu Púchov. Obvinený krátko po 
deviatej hodine večer  jazdil na malo-
traktore domácej výroby bez evidenč-
ného čísla mimo obec Zubák, pričom  
bol zastavený a kontrolovaný policaj-
nou hliadkou Obvodného oddelenia 
Púchov. 

Pri kontrole  bolo zistené, že vodič  
vozidlo viedol v čase, keď mu bola 
činnosť vedenia motorového vozidla 
zakázaná po dobu 40 mesiacov. Vodič  
sa podrobil  dychovej skúške, pričom 
nafúkal 1,94 promile alkoholu.  Obvi-
nenému hrozí trest odňatia slobody až 
na dva roky. 

V záujme bezpečnosti ostatných 
účastníkov cestnej premávky budú 

policajti v Trenčianskom kraji naďalej 
odhaľovať takýchto nezodpovedných 
vodičov, ktorí nerešpektujú rozhodnu-
tie súdu alebo iného štátneho orgánu 
o zákaze činnosti  a opätovne pred jaz-
dou požijú alkoholické nápoje a sadnú 
si za volant.  Polícia takéto kontroly na 
zistenie požitia alkoholu vodičmi bude  
naďalej vykonávať v celom Trenčian-
skom kraji. 

Na cestách Púchovského okresu sa 
v 18. kalendárnom týždni stala jediná 
dopravná nehoda. Došlo k nej v sobotu 
7. mája o 13.30 hodine na parkovisku 
na Námestí slobody. Vodička vozidla 
Ford Escort počas cúvania na parkovis-
ku narazila prednou časťou svojho vo-
zidla do zaparkovaného vozidla Nissan 
X-Trail. Pri dopravnej nehode sa nikto 
nezranil, skúška na alkohol bola nega-
tívna.                 

KR PZ Trenčín 

V evidencii Okresného dopravného 
inšpektorátu bolo ku koncu apríla 
tohto roku v Púchovskom okrese cel-
kom 23.192 vozidiel. Najviac z nich 
– 15.728 bolo osobných motorových 
vozidiel. 

Druhou najpočetnejšou skupinou 
vozidiel v okrese Púchov boli ná-
kladné prívesy, ktorých bolo koncom 
apríla 2169, nákladných automobilov 
bolo 1928. Dopravný inšpektorát evi-
doval v okrese Púchov 291 malých 
motocyklov, 809 motocyklov a 147 
štvorkoliek. 

Len v apríli pribudlo do evidencie 
dopravného inšpektorátu v Púchov-
skom okrese celkom 85 vozidiel. Z 
nich bolo 45 osobných motorových 
vozidiel, 16 nákladných prívesov, 7 
nákladných návesov, šesť náklad-
ných vozidiel – ťahačov návesu, ale aj 

štyri motocykle a jedna štvorkolka. V 
rovnakom období vyradili policajti z 
evidencie v okrese Púchov 41 vozidi-
el, z nich bolo 34 osobných motoro-
vých vozidiel. 

V evidencii dopravných inšpektorá-
tov bolo v Trenčianskom samospráv-
nom kraji koncom marca celkom 
308.103 vozidiel, z toho bolo 219.786 
osobných motorových vozidiel. Na 
celom Slovensku bolo k 30. aprílu 
evidovaných na dopravných inšpek-
torátoch celkom viac ako 2,855 mili-
óna vozidiel, z nich bolo 2,05 milióna 
osobných motorových vozidiel. Len v 
mesiaci apríl pribudlo do evidencie 
dopravných inšpektorátov na Slo-
vensku 7314 osobných motorových 
vozidiel. Informoval odbor dopravnej 
polície Prezídia Policajného zboru.  
                    pok  

V okrese evidujú 15.728 osobných áut

Rozsiahly požiar zachvátil v nedeľu (15. mája) v sko-
rých ranných hodinách skládku pneumatík v spoloč-
nosti sídliacej v miestnej časti Beluše Hloža. Ako in-
formoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, požiar 
nahlásili v nedeľu krátko pred pol piatou ráno. Ho-
reli pneumatiky na ploche asi 50 x 40 metrov. Požiar 
vznikol v areáli spoločnosti, ktorá pôsobí v obci už 
dlhé roky a venuje sa recyklovaniu starých pneuma-
tík na gumové rohože.  

Na mieste zasahovalo 24 profesionálnych hasičov 
z Púchova, Považskej Bystrice, Dubnice nad Váhom, 
Trenčína, Nového Mesta nad Váhom so 14 kusmi ha-
sičskej techniky.  Na mieste zasahovali aj príslušníci 
Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru 
zo Žiliny. Na zásahu sa podieľali aj tri desiatky dobro-
voľných hasičov z Dobrovoľných hasičských zborov v 
Beluši, Hloži, Lednických Rovniach, Púchova, Mojtína 
a Košece s desiatimi kusmi techniky. 

„Pracovníci Kontrolného chemického laboratória 
zo Slovenskej Ľupče vykonávali na mieste monito-

ring ovzdušia s tým, že počas monitoringu neboli 
namerané žiadne hodnoty, ktoré by prekračovali po-
volené limity. Pri udalosti nebol nikto zranený, požiar 

Požiar starých pneumatík hasilo v Hloži takmer 60 hasičov

Požiar starých pneumatík v Hloži poriadne vystrašil Belušanov. Dym našťastie obyvateľov neohrozil.
FOTO: Milan Podmaník 

bol lokalizovaní okolo 8.30 hodiny,“ doplnil Petrík s 
tým, že zásah hasičov bude trvať oveľa dlhšie. Príči-

ny vzniku požiaru bude po 
skončení zásahu a sprístup-
není požiaroviska skúmať 
odborník. 

Podľa starostu Beluše 
Jána Prekopa dobrovoľní 
hasiči zabezpečovali auto-
mobilmi kyvadlovú dopra-
vu vody z hydrantov v obci. 
„Požiar nahlásili krátko po 
pol piatej ráno, operačný 
dôstojník nariadil informo-
vať obyvateľov obce pro-
stredníctvom obecného 
rozhlasu, aby si pozatvárali 
okná. Obrovský čierny dym 
išiel smerom na sídlisko, no 
mali sme šťastie, že bol vy-
soký tlak a dym sa sídlisku 
vyhol,“ skonštatoval Prekop.  
V čase uzávierky tohto čísla 

Púchovských novín ešte pokračoval zásah hasičov, 
ktorí pomocou špeciálnej tehcniky rozhŕňali a dohá-
šali tlejúce pneumatiky.                 pok

Po lokalizácii požiaru hasiči ešte dlhé hodiny rozhŕňali pomocou špeciálnej tech-
niky penuamtiky a dohášali taviacu sa gumovú hmotu.   FOTO: Milan Podmaník

V Hloži v nedeľu zasahovalo takmer 60 hasičov s 27 
kusmi hasičskej techniky. 
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Psychická odolnosť jednotlivca je 
ovplyvnená geneticky, výchovou 
v rodine a spoločenských vplyvmi. 
Genetiku v tejto oblasti ovplyvniť ne-
vieme a na spoločenské faktory má 
človek minimálny vplyv. Povinnos-
ťou rodičov je udržiavať priaznivú at-
mosféru v rodine. Mali by dať deťom 
pocit bezpečia, možnosť vyjadrovať 
ku všetkým problémom a vštepiť im 
systém morálnych hodnôt. Dosiahnuť 
to možno len osobným príkladom. 
Dôležité je, koľko času dieťaťu venuje-
me. Výsledky posledných prieskumov 
sú alarmujúce. Priemerná dĺžka slov-
ného kontaktu rodiča s dieťaťom vy-
chádza na necelých 10 minút za deň. 
Na dieťa musia byť neustále kladené 
požiadavky primerané jeho schop-
nostiam a veku, aby sa mohlo rozvíjať, 
má mať oporu v citovej oblasti. 

Ak chceme účinne čeliť stresu, musí-
me predovšetkým poznať sami seba a 
svoje možnosti: 
- správny odhad svojich síl
- vyhýbať sa konfliktným situáciám
- usilovať sa udržať si optimistický 
výraz tváre
- vypúšťať negatívne informácie

AUtoreGULAČnÉ cvIČenIe
Je mnoho spôsobov a techník ako 
naladiť psychiku pozitívne. Jednou z 
nich je psychická autorelugácia.
I. etapa: Na začiatku cvičenie vy-
konávame pokiaľ možno v rovnakej 
miestnosti a na rovnakom mieste 
bez prítomnosti ďalších osôb, pri tl-

neodstráni.
Pretrvávajúce napätie je odstraňo-
vané metódou „bilancie rušivých 
zážitkov dňa“. Snažíme sa postupne 
si vybaviť udalosti, ktoré naše napätie 
vyvolali. Už identifikácia príčin stavu 
má vplyv na zlepšenie relaxácie. Me-
tóda bilancie sa týka situácií, ktoré 
stratili aktuálny význam, ak sú po-
sudzované s rozumom a odstupom. 
Ak ide o významné rušivé vplyvy, 
vykonávame s nimi manéver vypnu-
tia. Tieto udalosti prestávajú behom 
cvičenia „existovať“. Ak máme nejakú 
„starosť“, je pre začiatočníka veľmi 
ťažké vykonávať relaxáciu kvalitne. V 
dobe nácviku je preto lepšie relaxovať 
vtedy, keď nás nič významné neohro-
zuje. Neskoršie trénujeme relaxáciu 
aj za sťažených podmienok. Počas 
psychickej autoregulácie ide v prvom 
rade o vylúčenie všetkých myšlienok 
a predstáv, nereagujeme na slucho-
vé podnety. Po „zrušení“ vonkajšieho 
prostredia a predstáv, ostáva posled-
ná úloha, ktorou sa duševná relaxácia 
dovršuje, tzv. citové preladenie. Ak sa 
nám to nepodarí, treba hľadať chyby 
v nedokonalom vykonávaní cvičenia. 
kladné citové ladenie v konečnej 
fáze relaxácie je spoľahlivou kontro-
lou kvality psychickej relaxácie (nie-
kedy stačí aj neutrálny emočný stav s 
úplným vylúčením úzkosti). 

Nácvik relaxácie trvá oveľa kratšie a 
výsledky sú lepšie, ak sa nácvik vy-
konáva pod dohľadom odborníka. 
                                     mUdr. viliam Bršiak

Ochrana 
pred duševným
stresom

nia presunutá pozornosti na ďalšiu 
partiu tela nezrušíme. Predstava tiaže 
a uvoľnenia hlavy sa opakuje 3 krát za 
sebou, pretože je najdôležitejšia. Kaž-
dá predstava tiaže začína pri nádychu 
a na konci výdychu je najvýraznejšia. 
Po niekoľkých cykloch týchto cvikov 
prekontrolujte, či nezostala niektorá 
časť vášho tela v stave napätia. Ak je 
to tak, niekoľko cvikov pridajte. Celko-
vý pocit svalového uvoľnenia a tiaže 
je tak výrazný, že musíte vynaložiť 
určité úsilie aj k najjednoduchšiemu 
pohybu. Relaxačné cvičenie má trvať 
najviac 30 minút, neskôr sa ho snaží-
me skracovať. Po skončení cvičenia 
sa môžeme pretiahnuť, niekoľko-
krát zhlboka nadýchnuť, prípadne 
opláchnuť tvár vodou. O relaxáciu sa 
nesmieme usilovať. Úsilie a relaxácia 
sa navzájom vylučujú. Ak je pre vás 
relaxácia príjemným zážitkom, ste na 
správnej ceste. 
II. etapa: o niekoľkých autorelaxá- 
ciách sa svalová relaxácia skvalitňu-
je a objavuje sa duševné uvoľnenie, 
ktoré je blízke predspánkového stavu. 
Vynárajú sa spontánne rôzne pred-
stavy, ale snažíme sa nekoncentrovať 
na ne pozornosť. Úlohou je predstavy 
nepotlačovať voľou, ale spontánne 
opúšťať, aby sme zachovávali stav 
predstavovej a myšlienkovej „prázd-
noty“. Nesmieme byť netrpezliví a 
postupovať násilne. Ťažkosti vznikajú 
najmä vtedy, keď relaxácii predchád-
zal konflikt, máme neukončenú čin-
nosť a iné stresové situácie. Svalová 
relaxácia, duševné napätie zníži, ale 

menom svetle a izbovej teplote (20 
– 24 °C) v ľahu na chrbte na podlož-
ke bez vankúša. Uvoľníme si odev a 
zatvoríme oči. Samotný ľah napätie 
neodstráni. Prejavuje sa nepravidel-
ným dychom, chvením očných viečok 
a napätím svalstva tváre, prípadne 
končatín, prehĺtaním slín a pod. Na 
začiatku cvičenia 1 – 3 minúty ležať 
so zavretými očami, akoby sme sa 
na cvičenia ani nechystali. Predohrou 
svalovej relaxácie je zmena dychu: 
nádych vykonávame do brucha, t. j. 
vystrkujeme pri nádychu dolnú časť 
brucha, čo najnižšie pod pupkom. Po 
niekoľkých dychových cykloch pri-
pojíme ďalšiu zmenu medzi koncom 
každého výdychu a začiatku nádychu 
urobíme 5 – 10 sekúnd prestávku (pri 
prestávke nesmie vznikať pocit nedo-
statku kyslíka). Po niekoľkých cykloch 
sa výraznosť dýchacích cvikov poma-
ly oslabuje a prechádzame k dýcha-
niu, ktoré nevyžaduje toľko úmyselnej 
kontroly, pretože sa blíži dychu odpo-
čívajúceho človeka. 

Pred začatím vlastnej relaxácie sa 
pri spomalenom nádychu vykoná 
slabší sťah svalstva v krížovo - bed-
rovej oblasti (v mieste dotyku panvy 
s podložkou). Pri výdychu sa napätie 
svalov uvoľní a zároveň sa vlna tohto 
uvoľnenia nechá „rozliať“ do celého 
tela. Nasleduje vyvolávanie predstavy 
tiaže a svalového uvoľnenia oboch 
nôh, trupu, horných končatín a po-
tom svalstva tváre. Treba dbať na to, 
aby sa vyvolaný pocit tiaže a uvoľne-

Ochrana pred stresom je založená 
na dvoch základných princípoch: 
1. zvyšovanie psychickej odolnosti
2. znižovanie intenzity faktorov stresu

Pasáž - Púchov, 0905 160 700 
facebook.com/haircenterpm

kozmetika
4-D mihalnice
manikúra / pedikúra
masáže

mezoterapia
diamantová dermobrázia
ultrazvuková liposukcia
skin scrubber

  30 % 
zľava 

do 31. 5. 2016

Novootvorený salón krásy
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Program pre mamy bol plný emócií
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek si uctili všetky deti, ktoré navštevujú folklórne a 
hudobné súbory tým, že pravidelne a poctivo niekoľko mesiacov nacvičovali program, ktorý počas nedeľného májového 
popoludnia venovali všetkým mamám prostredníctvom verejného vystúpenia. Autorský folklórny program s názvom „ 
Ako zrnko maku“ mala pod režisérskou taktovkou pegogička a folkloristka Žaneta Littová.  Emotívny bol nielen samotný 
program, ktorý deti z folklórnych súborov Púchovček, Biela voda a Ľudovej hhudby Lachovček nacvičili, ale aj jeho záver, 
keď sa rozbehli za dojaté mamy s kvetom a objatím.                                                                                                                                  -red-

1,80€/ks 5,90€/m1,40€/ks

obrubník zatrávňovacia
dlažba

zámková
dlažba

Púchov 0908 404 393
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

AKCIA DO 31.5.2016
2

Terénne dobrodružstvo v Lúkach 27. až 29. mája

Ak v uvedené dni zavítate k športo-
vo-hasičskému areálu pod „baňou“ 
v Lúkach, nebudete ľutovať. Už pi-
atykrát sa tu uskutoční podujatie 
OFFROAD LÚKY ADVENTURE. Už 
samotný názov naznačuje skutočný 
zážitok a dobrodružstvo. „Na štart 
sa postaví takmer stovka terénnych 
vozidiel a ešte v piatok podvečer sa 
predvedú v „ľahšom“ teréne v obci, 

cez ktorú spoločne prejdú,“ povedal 
Ľuboš Boško z Offroad klubu Lúky. 
Diváci sa môžu tešiť na strmé svahy, 
bahenné brody a možno i kotrmel-
ce univerzálnych terénnych vozidiel, 
štvorkoliek s klietkami a rôznych špe-
ciálov. 

„okrem domácich púchovských a 
slovenských posádok k nám zaví-

tajú i jazdci a autá z Českej republi-
ky a možno aj z Ukrajiny,“ upozornil 
na účasť Boško. V kultúrnom progra-
me vystúpi už v piatok večer kapela 
Mistral a od soboty rána budú prete-
kári súťažiť cez bodovaný trial-úsek, 
časovky a výjazdy rôznej náročnosti. 

Po večernej tombole si tvrdšiu mu-
ziku užijú fanúšikovia hitov českej 

rockovej kapely v prevedení skupiny 
Kabát – Rocktherapy. Sobotňajší pro-
gram vyvrcholí o 23.00 ohňostrojom.

V nedeľu dopoludnia pretekári do-
jazdia druhé súťažné kolo a budú vy-
hlásené výsledky celej súťaže. Bodku 
za terénnym podujatím v Lúkach dá 
program určený deťom a voľné jazdy.
   -pam-

Máte už plány na posledný májový týždeň? Ak nie, pozývame vás na motoristickú show v Lúkach. Svoje jazdecké ume-
nie predvedú počas posledného májpvého víkendu posádky terénnych vozidiel. Okrem motorových strojov je pripra-
vený i kultúrny program.
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Materská škola je inštitúcia, v ktorej 
prebieha zámerná, cielená a cieľave-
domá socializácia jedinca i skupín. 
Tiež je v nej profesionálne a odborne 
zabezpečený proces edukácie. Táto 
inštitúcia je určená pre deti od 3 ro-
kov až po vstup do základnej školy. 
Je teda prvou školou, ktorú dieťa 
navštevuje a vzhľadom na to, je v 
tomto prípade vhodné hovoriť o po-
čiatočnej edukácii. 
Materská škola nenahrádza rodinnú 
výchovu a ani ju nedopĺňa. Realizuje 
to, čo nikdy nebude z personálneho, 
odborného, kvalifikačného, technic-
kého a technologického hľadiska v 
spôsobilosti rodiny.
Základnou charakteristikou a cieľom 
počiatočnej edukácie je rozvíjať 
osobnosť dieťaťa tak, aby každý jedi-
nec bol schopný adekvátne nažívať 
v konkrétnom sociálnom prostredí. 
Tento všeobecný cieľ sa dosahuje 
pomocou rôznych edukačných pro-
striedkov, používaním špecifických 
metód a stratégií a v premyslených 
edukačných podmienkach.

Podoby tvorivosti v mŠ Lienka 
Materská škola Lienka je dvojtriedna 
MŠ so záujmom rozvíjať v širšej mie-
re spoluprácu pedagógov, rodičov a 
verejnosti. Uvedomujeme si, aké je 
dôležité vytvárať partnerské vzťahy 
učiteľov a rodičov pre optimálny roz-
voj osobnosti dieťaťa a dobrej kvality 
jeho života.
Preto uskutočňujeme aktivity ako  
“otvorenie dverí MŠ“ pre rodičov v zá-
ujme skvalitňovania a pestovania po-

Materská škola Lienka, 1. mája 1348/28, Púchov
email: j.kovarova123@gmail.com, tel.: +421 42 463 12 02

zitívnych vzťahov a objavovania, spo-
znávania života ich detí a získavania 
poznatkov o stratégiách a metódach 
edukačného procesu.
Za pozornosť stojí „Stretnutie starých 
rodičov a vnúčat,“ ktoré je spojené s 
milými veršíkmi, pesničkami, diva-
dielkami venovaných z lásky starým 
mamám, starým otcom, prípadne 
iným členom rodiny. Takéto stretnutia 
spájame s tvorivými dielničkami, kde 
deti v spolupráci so svojimi milými ná-
vštevníkmi vytvárajú rôzne výrobky. 
Napríklad vytvárajú šarkanov s využi-
tím rôznorodého materiálu, obdobne 
vytvárajú výtvory z ovocia a zeleniny 
či ikebany, ozdoby z jesenných plo-
dov, tráv a kvetov.
Spoluprácu rodiny a školy rozvíjame 
aj tvorivými dielničkami v predvia-
nočnom i predveľkonočnom období. 
Spočíva v ozdobovaní medovníkov, 
vytváraní svietnikov a vianočných 
ozdôb z rôznorodého materiálu. Ma-
teriál i námety majú rodičia vopred 
pripravené. 
Nie je dôležité ako sa výtvor vydarí, 
všetky sú nádherné, pretože sú vytvá-
rané s láskou a radosťou z príjemného 
spoločného pobytu detí, rodičov a 
učiteliek v priestoroch materskej ško-
ly. Deti predstavia rodičom obľúbené 
hračky a svojich kamarátov.
Budovanie dobrých vzťahov rodičov a 
učiteľov je veľmi zložité a veľmi kreh-
ké. Možno k dobrým vzťahom stačí 
ukázať, že pedagóg je nielen profe- 
sionál, ale aj rovnaký človek ako oni - 
so svojimi radosťami a starosťami.
  elena chybová, učiteľka mŠ Lienka

Fakulta v Púchove má nové vedecké centrum 
Fakulta priemyselných technológií so 
sídlom na Kolonke (Univerzity A. Dub-
čeka v Trenčíne) otvorila nové vedec-
ké centrum pre výskum a diagnostiku 
materiálov. Špeciálne pracovisko bolo 
vytvorené s pomocou prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie, v rámci operačného programu 
„Výskum a vývoj.“ 
Rektor Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka Jozef Habánik vysvetľuje:  
„Cieľom tohto nášho výskumné-
ho centra je pomocou špičkového 
prístrojového vybavenia dosahovať 
unikátne výsledky vo vede a výsku-
me. Ale nielen pre školy a univerzity, 
ale aj pre priemyselnú prax. Aby na 
základe výsledkov výskumu tohto 
centra fungovali nové technológie, 
výrobky a služby  s vyššou pridanou 
hodnotou. Aby aj zamestnanci, ktorí 

pracujú v takýchto spoločnostiach a 
firmách dosahovali vyššie ohodno-
tenie, kvalifikáciu, zručnosti a kom-
petencie.“
Podľa J. Habánika je vo všeobecnosti 
veľmi dôležité prepojenie  akademic-
kej obce s priemyselnými partnermi. 
Len tak má podľa neho Slovensko 
nádej, že sa postupne z takzvanej  
„montážnej dielne“ Európy, či sveta 
postupne transformuje v inovačnú ve-
decko-výskumnú kapacitu. 
Otvorenie centra 20. apríla sprevá- 
dzala konferencia „Transfer technológií 
do praxe“, ktorej sa zúčastnili pred-
stavitelia vedení ôsmich technických 
fakúlt vysokých škôl zo Slovenska a 
Českej republiky, zástupcovia vedec-
kovýskumných inštitúcií a predstavite-
lia viac ako dvadsiatich priemyselných 
spoločností.                                            -tm-
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Astronomická udalosť roka 
sledovaná aj v Púchove
Planéta Merkúr v pondelok 9.mája 
popoludní prešla pred slnečným 
diskom, kde bola viditeľná ako malá 
čierna bodka. Prechody cez slnečný 
kotúč sú špecialitou Merkúra a Venu-
še, keďže ich obežné dráhy sú bližšie 
k Slnku, než obežná dráha Zeme. 
Merkúr sa dá takto pozorovať iba 
približne trinásťkrát za sto rokov. Na-
posledy sme mohli pozorovať takýto 
úkaz v novembri 2006, kedy však nie 
sú optimálne podmienky na pozoro-
vanie. V roku 2003 bol sledovaný Mer-
kúr pred Slnkom v máji – podobne, 
ako tento rok. V budúcnosti môžeme 

úkaz sledovať najbližšie v  roku 2019, 
ale znovu bude v novembri. Unikátny 
jav sa dal pozorovať až do západu Sln-
ka. Pozorovanie bolo prístupné verej-
nosti, vítané boli najmä deti, ktoré si 
mohli svoje pozorovania tiež výtvarne 
spracovať. Centrum voľného času or-
ganizovalo následne v nedeľu Deň ro-
diny na pešej zóne na námestí. Tu vy-
hodnotilo a ocenilo najkrajšie detské 
kresby astronomického pozorovania.
Informácie nám podal pracovník CVČ 
Marián Rečičár, predseda Púchovské-
ho eko-astro klubu, ktorý celú akciu 
organizoval.                                              -sf-

Ukončenie bolo neformálne a veľmi 
srdečné – zazneli piesne v podaní 
domáceho  folklórneho súboru KO-
NOPA. Nové stretnutia a poznatky 
určite poslúžili k obohateniu našej 
činnosti. 
Touto cestou ďakujem starostovi 
Obce Dohňany Milanovi Panáčko-
vi za „strechu na hlavou“, prípravu 
podujatia, milé prijatie a úžasnú 
atmosféru. Poďakovanie patrí aj or-
ganizátorom, riaditeľke Považského 
osvetového strediska Mgr. Daniele 
Čižmárovej, všetkým účinkujúcim a 
hosťom za ich čas, trpezlivosť a pre-
krásne ukážky tradícií, folklóru, ľud-
skosti a spolupatričnosti. 

Krajská prehliadka sa konala 14. 
apríla 2016 v malebnej partizánskej 
obci Lubina. Okrem našich dvoch 
súťažných kolektívov sa jej zúčast-
nil kolektív ZPOZ pri Mestskom 
zastupiteľstve Trenčianske Teplice 
s programom „Prijatie občana pri 
príležitosti jeho životného jubilea 
70 rokov“ a kolektív ZPOZ pri Obec-
nom  zastupiteľstve Bzince pod Ja-

vorinou s programom „Individuálne 
uvítanie dieťaťa do života“. Každý 
zo zúčastnených kolektívov upútal 
niečím svojským, výnimočným. Od-
borná komisia po posúdení aspek-
tov jednotlivých ukážok a s ohľadom 
zaradiť na celoslovenskú prehliadku 
rôznorodé druhy slávností rozhodla, 
že Trenčiansky kraj bude na celoslo-
venskej prehliadke reprezentovať 
Obec Bzince pod Javorinou.

Niet dôvodu sa za niečo hanbiť, že 
sme nepostúpili na celoslovenskú 
prehliadku, aj keď deti boli sklama-
né. Veď vedomie, že sme v nich utvr-
dili, že ak chcú byť kompletnejšími 
osobnosťami, jednotlivcami, musia 
vedieť odkiaľ pochádzajú, k čomu 
patria, čo ich formuje. Prispela k 
tomu aj ich účasť na oboch  prehli-
adkach.

Vážiť si kultúru, znamená vážiť si 
seba samého. 
    

Irena kováčiková
členka regionálnej rady ZPoZ

Z regionálnej a krajskej  prehliadky programov Zborov pre občianske záležitosti sledovaná aj v Púchove

Poslaním regionálnej prehliadky, 
ktorá sa konala 14. apríla 2016 v 
Dome kultúrnych tradícií v Dohňa-
noch, bolo umožniť kolektívom Zbo-
rov pre občianske záležitosti (ZPOZ) 
prezentáciu a konfrontáciu občian-
skych slávností s cieľom zvýšiť ich 
kvalitu, poskytnúť možnosť načer-
pať nové inšpirácie a odovzdať si sk-
úsenosti v organizovaní a realizácii  
tejto nesmierne citlivej témy v práci 
ZPOZ. Zároveň poskytla umelecký 
a estetický zážitok aj pre nečlenov 
Združenia Zborov pre občianske zá-
ležitosti. Tohto roku sa navyše spojila 
s pripomenutím jubilejného 25. vý-
ročia vzniku Združenia Zborov pre 
občianske záležitosti Človek – člove-
ku v Slovenskej republike.
Rozhodnutím zorganizovať prehliad- 
ku s uvedenou tematikou regionál-
na rada podala svojim členom, reč-
níkom, recitátorom, hudobníkom 
a ostatným účinkujúcim pomocnú 
ruku. Ponúkla im, i prostredníctvom 
prehliadky programov ZPOZ s ukáž-
kami programov, cenné informácie, 
praktické rady a nové inšpirácie.

Organizátorom prehliadky bola Re-
gionálna rada ZPOZ okresov Púchov, 
Považská Bystrica, Ilava. Konala sa v 
spolupráci s Považským osvetovým 
strediskom v Považskej  Bystrici a 
Obcou Dohňany. Jej koncepcia bola 
vypracovaná v zmysle Koncepcie 
XXIV. Celoslovenskej prehliadky pro-
gramov ZPOZ vyhlásenej Ústrednou 
radou Združenia ZPOZ Človek – člo-
veku v SR pod názvom „Obrady v 
živote“. Zameraná bola na občianske 
obrady a slávnosti v rámci celého 

spektra činnosti ZPOZ.
So žiadosťou o účasť sme oslovili 
všetky obecné a mestské úrady v 
našej pôsobnosti. Na výzvu sa do 
prehliadky prihlásili dva súbory - 
ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve 
Dohňany a ZPOZ pri Obecnom za-
stupiteľstve Lysá pod Makytou.

ZPOZ Dohňany sa pravidelne po-
dieľa na realizácii podujatí rôzneho 
charakteru. V obci aktívne pracuje 
detský folklórny súbor Konôpka. 
Jedným z podujatí je i podujatie 
zamerané na zvykoslovné slávnosti 
veľkonočné – Vynášanie Moreny a 
vítanie jari, s ktorými sa deti predsta-
vili na prehliadke. 
Členovia ZPOZ Lysá pod Makytou si 
do prehliadky pripravili zvykoslovné 
slávnosti – Od Kataríny do Lucie, kde 
účinkovali deti predškolského a škol-
ského veku. Autormi boli Mgr. Stani-
slava Kačíková (vedúca DFS Javo-
rinka), Veronika Pleváková (tanečná 
pedagogička) a Jozef Kačík (tanečný 
pedagóg).

Keď dozneli posledné tóny, doho-
vorilo sa, bolo treba rozhodnúť o 
postupujúcom kolektíve. Odborná 
komisia v zložení  Viera Hudecová, 
tajomníčka ÚR ZPOZ Človek - člove-
ku v SR, Martin Lednický, predseda 
krajskej rady ZPOZ a Monika Pšenčí-
ková, členka krajskej rady ZPOZ, po 
dôkladnom rozbore oboch ukážok 
a po porade prijali „šalamúnske roz-
hodnutie“ - na krajskú prehliadku 
odporučila oba súťažné kolektívy 
z Dohňan aj Lysej pod Makytou. A 
urobila dobre. 

„Obrady v živote“

Na krajskú prehliadku programov Zborov pre občianske záležitosti 
postúpili  oba súťažné - z Dohňan aj Lysej pod Makytou.
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Deti materských škôl predviedli svoje nadanie v Talentáriu 
Centrum voľného času Včielka v Pú-
chove pre všetky MŠ v okrese Púchov 
každoročne pripravuje a organizuje 
prehliadku talentov - Talentárium ma-
terských škôl.  Jej hlavnou myšlien- 
kou  je  hľadanie a rozvoj talentov u 
našich najmenších a  podpora týchto 
talentov.  
Tento rok sa konal v poradí už osem-
násty ročník tejto súťaže a svoj ta-
lent prišli do CVČ Včielka 19. 4. 2016 
predviesť deti z MŠ Mládežnícka, MŠ 
Chmelinec, MŠ Nosice,  MŠ Dohňany, 
MŠ Požiarna 1292, MŠ Slovanská, MŠ 
Lednica, MŠ Streženice i MŠ Mesteč-
ko.  Celkovo 26 detí prezentovalo svoj 
talent v speve, tanci, hre na husliach, 
klavíri, v recitácii a maľovaní výtvar-
ných prác, ktorých témou bola tento 
rok: Moja najobľúbenejšia rozprávka. 
Každé dieťa dostalo medailu a každá 
škôlka bola za svoju prezentáciu od-
menená diplomom a drobnosťami. 
Ďakujeme pani učiteľkám, i rodičom, 
ktorí pripravili deti  na túto prehliad-
ku. Teší nás váš záujem a to, že nám z 
detí vyrastajú budúci umelci.
Alena strýčková, cvČ včielka 

Plavci úspešní v II. kole Slovenského pohára 
V dňoch 23. – 24. apríla 2016 sa ko-
nalo II. kolo FPD Slovenského pohára 
žiakov v Košiciach za účasti sloven-
skej plaveckej špičky kategórie „B“ 
/2004 – 2005/ a „C“ /2006 – 2007/. 
Púchov reprezentovalo päť plavcov: 
Lea Kmošenová, Nina Hlubíková, 
Petronela Maráčková, Ina Jurgová a 
Mário Hanták. 
Najhodnotnejší výkon dosiahla Lea 
Kmošenová, druhé miesto v disci-
plíne 100 m voľný spôsob s časom 
1:07,29 dosiahla 463 bodov, čo ju 
zaradilo do Útvaru talentovanej 
mládeže Slovenska. Bronz si vyplá-
vala na 100 m motýlik  (1:17,79), 4. 
miesto na 200 m motýlik (3:13,41), 5. 

miesto 200 m voľný spôsob (2:30,37). Aj ostatní pretekári sa ukázali vo výbornej forme a vylepšili si osobné rekordy. 
Mário Hanták obsadil 4. miesto na 200 m motýlik (3:11,41), 8. miesto 100 m motýlik, Petronela Maráčková 7. miesto 
200 m motýlik, Ina Jurgová 7. miesto 200 m a 8. miesto 100 m prsia a Nina Hlubíková sa umiestnila v prvej polovici 
výsledkovej listiny.  Mladých plavcov čakajú pred M SR ešte krajské majstrovstvá v Nových Zámkoch a medzinárodné 
preteky v Poprade, kde si svoje časy budú mať možnosť ešte vylepšiť.                                      dana strelčíková – trénerka
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Pozývame vás 

na koncert hudobnej skupiny 
DUO ARAMIS, 
ktorý sa bude konať v kultúrnom dome 

v Lúkach 22. mája 2016 od 15.00  
Vstupné: 5 €

Predpredaj vstupeniek v predajni u Heleny 
Duníkovej v Lúkach. 
Kontakt: 042/4691515, 0905 456 904 
E-mail: hd@obchodomhd.sk
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Výstava výtvarných prác detí Rok na slovenskej dedine
16. ročník výstavy výtvarných prác žia-
kov so zdravotným znevýhodneným 
niesol názov „Rok na slovenskej dedi-
ne“. Deti sa vo svojich dielach zamerali 
na slovenskú ľudovú kultúru. Poduja-
tie otvorila riaditeľka Spojenej školy v 
Púchove Viera Turzová, ktorá privítala 
deti a zástupcov školských zariadení 
z celého Trenčianskeho kraja, ale i zo 
žilinského a nitrianskeho regiónu. Pri-
mátor mesta Púchov Rastislav Henek 
všetkých pozdravil a deti ešte povzbu-
dil: „Som rád, že sa v tento krásny 
slnečný deň môžem zúčastniť tejto 
vernisáže. Pozrel som si všetky diela 
a chcem poprosiť deti – Pracujte na 
sebe ďalej, pretože tu vystavujete 
krásne práce!“ Súčasťou programu 
bolo i krátke divadielko s názvom  „Bez 
práce nie sú koláče“, prednes básní a 
slovenské ľudové piesne. Vernisáž vy-
vrcholila oceňovaním detí z Púchova, 
Prievidze, Partizánskeho, Dubnice nad 
Váhom, Nového Mesta nad Váhom, 
Považskej Bystrice, Ilavy, Bytče, Tren-
čianskej Teplej, Handlovej a Trenčína.                                                            
      -pam-

Úspešný Bod kultúry_Župný dom pokračuje aj v ďalšom roku

v múzeu pribudnú exponáty a ex-
pozície
V minulom roku sa v uvedenej budo-
ve rozbehol projekt s názvom „Bod 
kultúry_Župný dom“ (BK_ŽD), kde  
OZ Puchovo dedičstvo v spolupráci 
s OZ Mŕtva kosť a Mestom Púchov 
vybudovalo nový spoločensko-vzde-
lávací priestor. Ten využívajú aj ďalšie 
subjekty na organizáciu diskusných, 
hudobných a tzv. herných večerov, 
výstav a vernisáží, cestovateľských a 
vzdelávacích prednášok, kreatívnych 
workshopov, blšákov, premietanie 
filmov a ďalších podujatí. „Ďakujeme 
poslancom a vedeniu mesta opäť za 
vloženú dôveru. Podobne, ako v mi-
nulom roku, investujeme aj v tomto 
roku schválenú dotáciu do renovácie 
priestorov Župného domu a ďalšie-
ho rozšírenia a obohatenia Púchov-
ského múzea,“ povedal predseda OZ 
Puchovo dedičstvo Peter Hrbáček. 
„V tomto roku máme v pláne reno-
vovať nedostatočné a neefektívne 
osvetlenie expozícií v múzeu. Chce-
me pokračovať v budovaní nových 
expozícií a dopĺňaní už existujúcich. 
Budeme organizovať ďalšie výstavy, 
prostredníctvom ktorých „vytiahne-
me niečo nové“ z dejín tohto regió- 
nu.“ Od septembra 2015 do apríla 
2016 sa v podkroví a múzeu Župné-

ho domu podarilo zorganizovať viac 
ako 40 podujatí, pravidelne trikrát do 
týždňa sprístupniť exponáty múzea 
pre verejnosť i školy. „Púchovské 
múzeum využívajú aj školy a tým 
sa snažíme ísť maximálne v ústrety. 
Expozície im sprístupňujeme i mimo 
otváracích hodín a snažíme sa, aby 
bol zabezpečený odborný výklad,“ 
doplnil Hrbáček. 

k „Podivnému barónovi“ na kávu
Zástupcom mesta v projekte BK_ŽD a 
iniciátor širšieho využívania župného 
domu pre verejnosť je viceprimátor 
Roman Hvizdák, ktorý zhodnotil jeho 
fungovanie v pilotnom roku: „Som 
veľmi spokojný s tým, ako sa projekt 
rozbehol. Spolupracujem so zodpo-
vednými ľuďmi, ktorí si úlohy vytý-
čené v rámci Dozornej rady Župného 
domu plnia na 100%.“ 

Mestskí poslanci na prvom zasadaní 
zastupiteľstva v tomto roku schválili 
aj priestor pre vytvorenie novej ka- 
viarne v historickej budove. O novinke 
nám viac povedal Roman Hvizdák: „s 
ďalšími mladými ľudmi, ktorí majú 
vzťah k dejinám Púchova, pripravu-
jeme koncept prepojenia kaviarne 
s kníhkupectvom, čím prinášajú do 
Župného domu ďalší benefit v po-

dobe spoločenských aktivít. okrem 
kaviarne s názvom „Podivný ba-
rón“ sa v meste rozbiehajú ďalšie 
dobrovoľnícke projekty a Župný 
dom zastrešuje i projekt s názvom 
dobrovoľník mesta Púchov.“

Veľké množstvo rôznorodých podu-
jatí pre všetky vekové kategórie zor-
ganizovalo v budove župného domu 
občianske združenie Mŕtva kosť. Jeho 
členovia pripravujú rôzne „akcie“ i v 
exteriéri, ako bol napríklad minulo-
ročný hudobný festival „Woodstock“ v 
Mostišti alebo tradičný „Rozprales“ na 
Lachovci venovaný deťom. „Ľudia sa 
môžu tešiť minimálne na letné kino 
v parku, ktorý poskytuje výborné 
zátišie pre exteriérové akcie. V sep-
tembri privítame v našom meste už 
po druhý krát cestovateľský festival 
Horomil s unikátnymi hosťami a 
premietaním zaujímavých krátkych 
filmov. Od jesene by mali pokračo-
vať v dvojmesačnom odstupe aj obľ-
úbené herné večery či tvorivé dielne 
„Kreativnô“. Milovníci kníh si prídu 
opäť na svoje počas novembrového 
knižného trhu a pre nadšencov viny-
lov by mal byť k dispozícií aj hudob-
ný trh. Do konca roka by sme taktiež 
radi ešte zorganizovali ďalší diskus-
ný večer zo série „Vývrtka“. Priestor 

by sme radi dali aj odborným pred-
náškam v spolupráci s Fakultou pri-
emyselných technológií v Púchove. 
Okrem týchto podujatí by sme radi 
využili priestor aj prostredníctvom 
aspoň jedného bábkového pred-
stavenia pre deti a pravdepodobne 
nejakého folkového či akustického 
koncertu,“ povedal o plánoch predse-
da OZ Mŕtva kosť Andrej Rafaj. 

BK_ŽD vytvára priestor pre všetkých 
obyvateľov Púchova, ktorí by chceli 
usporiadať nejaké umelecko-kultúr-
ne podujatie. „Kamaráti z okolitých 
miest, ale aj z ďalších kútov Sloven-
ska nám len závidia, že máme v 
meste takýto komunitný priestor k 
dispozícii, ktorý ponúka bohaté or-
ganizačné možnosti. Aj preto sme 
všetci otvorení novým podujatiam, 
s ktorými príde ďalší subjekt alebo 
osoba,“ dodal Rafaj. 
Členovia organizácií pracujúcich v 
Župnom dome sa zhodujú, že pú-
chovský divák je trochu špecifický a 
to, čo platí v Žiline či v Bratislave, ne-
platí v našom meste. Napriek tomu 
všetci veria, že po otvorení novej ka- 
viarne si nájdu cestu do tohto priestoru 
aj ďalší ľudia a budúci ročník projektu 
bude ešte úspešnejší ako ten predošlý. 
                                                        -pam-

Na aprílovom zasadaní Mestského zastupiteľstva poslanci odhlasovali pridelenie dotácie športovým a kultúrno-spolo-
čenským subjektom pôsobiacim v Púchove. Medzi nimi bolo i občianske združenie (OZ) Puchovo dedičstvo, ktorému 
poslanci predĺžili i dobu prenájmu historickej budovy Župného domu.  
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streda 18. 5.
19.30 h, trABAntom do PosLednÉho dYchU
Najznámejší český cestovateľ súčasnosti Dan Přibáň podnikol svoju doposiaľ naj-
náročnejšiu expedíciu. Posádky dvoch žltých trabantov, Fiatu alebo Malucha, Če-
zety, Jawy a dokonca aj dvoch invalidných vozíkov vyrazili z australského mesta 
Perth, a behom polročnej dobrodružnej výpravy prešli Východný Timor, Indoné-
ziu, Malajziu a Zhajsko.
MN 12 rokov, ČR/SR, 96 min, dokument, dobrodružný. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
                  
Piatok 20. 5.
17.30 h,  trABAntom do PosLednÉho dYchU
19.30 h  sUsedIA nA odstreL 2
A vraj blesk nikdy neudrie dvakrát na to isté miesto… Svoje o tom vedia zúfalí 
manželia Radnerovci. Len nedávno sa im podarilo zo susedného domu vyštvať 
skupinu večne žúrujúcich vysokoškolákov, aby ich tam zakrátko vystriedala oveľa 
nebezpečnejšia dievčenská verzia. Režisér Nicholas Stoller filmom nadväzuje na 
svoju megaúspešnú, susedských podpásoviek plnú komédiu Susedia na odstrel. 
MN 15 rokov, USA, 104 min, titulky, komédia. Vstupné 3,50 €.

sobota 21. 5.
17.30 h, sUsedIA nA odstreL 2
19.30 h, Ako sA ZBAvIŤ nevestY
Muži majú svoj rozum, ženy svoju taktiku. Ako sa zbaviť nevesty sa v novej českej 
a veľmi romantickej komédii budú pýtať Lenka Vlasáková, David Matásek, Andrea 
Kerestešová alebo Jana Švandová. Hlavnou postavou je moderná dynamická 
žena v podaní Lenky Vlasákovej, ktorá rieši „trable s láskou“, životom a jednou ne-
pohodlnou nevestou. 
MN 12 rokov, ČR, 89 min, česká verzia, komédia. Vstupné 3,50 €.

nedeľa 22. 5.
17.30 h, Ako sA ZBAvIŤ nevestY

Pondelok 23. 5.
19.30 h  AGávA, 
NOVINKA KINO ZA „BABKU“, t. j. 2 €!

KINO

KULTÚRA
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.   

Štvrtok 26. 5., učebňa č. 2, 18.00
AL-Anon 
Spoločné stretnutie ľudí, ktorí pomocou 12- krokového programu hľadajú cestu 
k vnútornej vyrovnanosti. 

nedeľa 29. 5., veľká sála, 15.30
nedeĽA s roZPrávkoU: ZLAtá rYBkA 
Zlatá rybka prináša poučenie o tom, že lakomosť a chamtivosť sa nevypláca! Ve-
selé bábkovo-činoherné predstavenie, ktoré vzniklo na motívy klasickej ruskej 
ľudovej rozprávky. Účinkuje: DIVADLO ZO ŠUFLÍKA, Žilina. Vstupné 2 €.

Utorok 31. 5., veľká sála, 19.00
vĚrA ŠPInArová A AdAm PAvLÍk BAnd     
Věra Špinarová patrí ku stáliciam rockovej a populárnej hudby. A pre svoj nena-
podobiteľný sýty hlas, aj pre temperamentné a vitálne vystupovanie na koncer-
toch sa stala jednou z najobľúbenejších speváčok. Meteor lásky, Raketou na Mars, 
Bílá Jawa 250, Jednoho dne se vrátíš, Tak já Ti mávám... aj v Púchove pre vás! 
Vstupné 17 €, vstupenky už v predaji.

Tieto slová sa stali ústredným motí-
vom spoločnej výstavy troch českých 
a jedného slovenského umelca, ktorá 
je v súčasnosti inštalovaná v priesto-
roch Slovenského domu v Prahe.
V tesnej harmónii tak môžeme vidieť 
dielo Elizabeth Grosseovej, význam-
nej českej akademickej sochárky 
a maliarky, obrazy popredného praž-
ského výtvarníka a  ilustrátora, aka-
demického maliara Zdeňka Netopila, 
ďalej umenie akademického maliara 
zo Strakoníc, grafika a  sklárskeho di-
zajnéra Jiřího Kubelku. O zastúpenie 
slovenskej strany sa postaral Jaroslav 
Martiš, sochár a rezbár z Púchova.
Zoskupenie umelcov, ktoré pod ná-
zvom Československo revival vysta-
vovalo svoje diela po prvýkrát počas 
minulého leta na Trenčianskom hra-
de, vzniklo na základe spoločného 
priateľstva, ktoré umelci prehlbovali 
počas opakovaných stretnutí na vý-
tvarných sympóziách v  Belušských 
Slatinách.

Cieľom štvorice výtvarníkov je pou-
kázať na silu ľudských vzťahov, ktoré 
vznikli medzi Čechmi a  Slovákmi po-
čas spoločnej existencie v jednom štá-
te. Práve tieto priateľstvá, ktoré zostali 
živé najmä v spomienkach staršej ge-
nerácie, boli impulzom pre vytvorenie 
zoskupenia, ktorého želaním je rozšíriť 
svoje rady o  podobne zmýšľajúcich 
umelcov oboch národov.
Výstava v  Slovenskom dome v  Prahe 
bola otvorená vernisážou v pondelok 
25. 4. 2016 a jej začiatok si nenechalo 
ujsť okolo osemdesiat hostí z  Čiech 
i  zo Slovenska. Úvodné slová patrili 
riaditeľovi Slovenského domu v Prahe 
a zároveň predsedovi Svetového zdru-
ženia Slovákov v zahraničí Vladimírovi 
Skalskému. K  príjemnej atmosfére 
otváracieho večera prispel saxofóno-
vými improvizáciami aj frontman sku-
piny Motovidlo Eda Brabec. Originálna 
a atraktívna expozícia potrvá do 21. 
mája 2016.

-red-

V umení hranice neexistujú,  
alebo Česi a Slováci stále spolu

Vstupné 17 € 



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY16

Spišská 
BOROVIČKA

5,70

Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok 9.00 – 17.00 hod.

sobota 9.00 – 11.30 hod.

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

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

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

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

Moravská 680/ Hollého, Autobusová zastávka, 020 01 Púchov

Podnik technických služieb mesta, s. r. o., 
ponúka na odpredaj vysprávkový stroj 
na asfalt tUrBo - 3000 v cene 22 880 eur 
bez DPH. V prípade záujmu kontaktujte 
Ing. Svobodu na tel. č.: 0903 500 630, 
e-mail: ptsmpu@slovanet.sk 

do 31. 5. 2016
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Oblastné futbalové súťaže dospelých

6. liga muži

Dolné Kočkovce nestačili doma na lídra, podľahli 1:3

Rozhodujúci okamih stretnutia Dolných Kočkoviec (v pruhovanom) s lídrom z Plevníka. Keď sa za stavu 1:2 nady-
choval domáci k záverečnému náporu, ušiel im Martin Buday a strelil tretí gól hostí.            FOTO: Milan Podmaník

D. Kočkovce – Plevník 1:3 (1:1)
Proti lídrovi nastúpili domáci s rešpektom a už v tre-

tej minúte mohli prehrávať. Po strele J. Kušniera však 
výborne zasiahol domáci brankár Valach. O osem 
minút neskôr mohli ísť do vedenia Dolnokočkova-
nia, ale chaos pred hosťujúcou bránkou po rohovom 
kope využiť nedokázali. V 20. minúte po domácom 
priamom kope sa odrazená lopta dostala na kopačky 
hráčov Plevníka a po rýchlom protiútoku poslal Mi-
chal Buday hostí do vedenia – 0:1. Už o šesť minút 
neskôr vyšiel domácim nacvičený signál, Ľ. Michálek 
po rohovom kope prihral Pšenákovi, ktorý vyrovnal 
na 1:1. Domáci mohli ísť do vedenia, no stopercent-
nú šancu spálil po polhodine hry Kučík, strela Bajzu 
o štyri minúte neskôr išla tesne vedľa. Po opatrnom 
úvode druhého polčasu udreli hostia, v 50. minúte 
ich poslal do vedenia J. Kušnier – 1:2. Desať minút 
pred koncom snáď iba rozhodca vedel, prečo vylúčil 
domáceho Kučíka. Dolnokočkovania napriek tomu 
tlačili, no po rýchlom protiútoku im ušiel Martin Bu-
day, ktorý rozhodol o zaslúženom víťazstve lídra ob-
lastnej ligy.    

Dulov – Lysá 5:2 (2:2)
Na trávniku posledného Dulova začali hostia ak-

tívne a už po dvoch minútach opečiatkoval brvno 
domácej bránky M. Zlocha. O štyri minúty neskôr 
však domáci zadáci neustrážili Martina Kováča, ktorý 
zužitkoval presnú Bujnochovu prihrávku a poslal do-

mácich do vedenia – 1:0. Dulovčania sa však netešili 
ani desať minút, pretože v 15. minúte sa v pokutovom 
území domácich najlepšie zorientoval M. Panáček a 
vsietil vyrovnávajúci gól – 1:1. V 22. minúte naklonili 
misky váh na svoju stranu domáci po góle D. Hrušku 
– 2:1. Lysania stihli ešte raz odpovedať, v predposled-
nej minúte prvého polčasu domáci neustrážili Lišaní-
ka, ktorý hlavou vyrovnal na 2:2. V druhom polčase 
prevzali iniciatívu domáci a odmenou im boli ďalšie 
tri góly. V 68. minúte po úniku Baláža poslal Dulov 
do vedenia Matin Kováč – 3:2. O šesť minút neskôr 
premenil pokutový kop za faul na Kováča R. Pagáč 
– 4:2. Konečnú podobu výsledku dal päť minút pred 
koncom po úniku Ježo – 5:2.  

Horná Poruba - Udiča 3:0 kontumačne
Udičania pricestovali pod Vápeč ida siedmi, a keď 

sa im už v tretej minúte zranil brankár Trško, rozhod-
ca stretnutie predčasne ukončil pre malý počet hrá-
čov na ihrisku. 

Papradno - K. Podhradie 3:0 (2:0) 
V svižnom stretnutí si obe mužstvá vy-

pracovali hneď v úvode strelecké príleži-
tosti. Strelu domáceho Kozáčika už v ôsmej 
minúte vyrazil hosťujúci brankár, na druhej 
strane M. Puček mieril vo výhodnej pozícii 
tesne nad domácu bránku. Vzápätí opäť do-
máci Kozáčik mieril z diaľky tesne vedľa. V 33. 
minúte si hosťujúci brankár ešte zázračne 
poradil s Galkovou hlavičkou, no o pár minút 
podbehol centrovanú loptu a Tóth pohodlne 
do prázdnej bránky skóroval – 1:0. Päť min-
út pred koncom prvého polčasu po peknej 
kombinačnej akcii zvyšoval Lokšík na 2:0. Do-
máci aj v druhom polčase pokračovali v ná-
tlakovej hre a po Fujačekovej strele vykopol 
loptu z prázdnej bránky Mikuš. V 70. minúte 
mohol znížiť hosťujúci Ďatko, mieril však tes-
ne vedľa. Definitívne KO dal hosťom Černošík
päť minút pred koncom stretnutia, keď zužit-
koval krásnu prihrávku Tótha – 3:0. 

Jasenica – Tuchyňa 1:3 (1:2)
Jaseničania začali proti favorizovanej 

Tuchyni bez rešpektu a už v desiatej minú-

te napálil Pecník loptu z priameho kopu do spojni-
ce tyče a brvna. V 22. minúte však domáca obrana 
chybovala a Koťan poslal Tuchyňu do vedenia – 0:1. 
O osem minút neskôr napriahol Koťan a jeho strela 
skončila v hornom rohu domácej bránky – 0:2. V 35. 
minúte si loptu postavil k priamemu kopu Adamík, 
ktorý postavil hosťujúceho brankára do úlohy šta-
tistu – 1:2. Päť minút pred koncom prvého polčasu 
si brankár Tuchyne poradil so strelou P. Jánošíka, v 
68. minúte sa však už Koťan po centri Eliáša nemýlil 
a svojim tretím gólom spečatil zaslúžené víťazstvo 
Tuchyne – 1:3.  

Ilava – Bolešov 1:2 (0:2) nedohrané 
Favorizovaní Bolešovčania začali aktívnejšie a už v 

druhej minúte mieril Závodný do brvna. V desiatej 
minúte sa v trme-vrme v domácej šestnástke naj-
lepšie zorientoval D. Barták a poslal hostí do vede-
nia – 0:1. Desať minút pred koncom polčasu sa do 
streleckej listiny zapísal po peknej individuálnej akcii 
hosťujúci J. Šatka – 0:2. V záverečnej minúte prvého 
polčasu spálil tutovku domáci Kameništiak. Bolešov 
bol aj v druhom polčase lepším mužstvom, napriek 
tomu domáci skorigovali v 58. minúte z pokutového 
kopu, ktorý premenil Ptáček – 1:2. Ptáček bol o chvíľu 
neskôr aj negatívnym „hrdinom“ stretnutia, keď v 
66. minúte inzultoval rozhodcu Brnu. Ten stretnutia 
predčasne ukončil a Ilavčania sa môžu tešiť na „pál-
ku“ od disciplinárnej komisie...  

Malé Lednice – Košeca 4:5 
V Malých Ledniciach sa strieľalo ako pri Verdune, na 

malú radosť zachraňujúcich sa domácich bez bodo-
vého zisku. Domáci mali výbornú úvodnú polhodi-
nu, v 23. minúte otvoril skóre Marek Kardoš a o deväť 
minút neskôr zvyšoval Karol Dudák na 2:0. Minútu 
pred koncom polčasu znížil Peter Mihalik na 2:1. Do-
máci neudržali vedenie a Košečania hneď v úvode 
druhého polčasu dvakrát udreli. V 54. minúte vyrov-
nal z priameho kopu Ivan Fulec – 2:2 a o štyri minúty 
neskôr poslal hostí do vedenia Kašša – 2:3. Domáci v 
70. a 78. minúte otočili gólmi Mareka Kardoš a Jozefa 
Martinku na 4:3, no to na body nestačilo. Desať minút 
pred koncom Mihalik vyrovnal a v poslednej minúte 
strhol víťazstvo na stranu hostí Štepanovič – 4:5. 

1. Plevník 22 16 4 2 61:27 52
2. H. Poruba 22 15 2 5 65:32 47
3. Bolešov 21 14 3 4 52:19 45
4. Tuchyňa 22 13 2 7 47:35 41
5. Košeca 22 12 3 7 68:34 39
6. Papradno 22 11 3 8 41:29 36
7. D. Kočkovce 22 10 2 10 45:42 32
8. Udiča 22 9 4 9 35:56 31
9. K. Podhradie 22 7 6 9 36:35 27
10. Lysá 22 8 1 13 33:45 22
11. Ilava 21 6 2 13 40:49 20
12. M. Lednice 22 5 2 15 26:67 17
13. Dulov 22 4 2 16 26:64 14
14. Jasenica 22 3 4 15 25:66 13
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7. liga muži

8. liga muži

6. liga dorast

4. liga starší žiaci

Výsledkový servis oblastných futbalových súťaží

5. liga starší žiaci

22. kolo: Jasenica – Tuchyňa 2:3 (1:0), Bolešov - H. 
Poruba 1:5 (0:2), D. Kočkovce – Plevník 0:1 (0:0), Udi-
ča - Praznov /Podmanín 4:0 (3:0), Prejta – Pruské 3:3 
(0:0), Dohňany – Lysá 0:4 (0:2), Repka 3, D. Panáček, 
Sverepec mal voľno.
1. H. Poruba 20 16 2 2 81:20 50
2. Udiča 20 14 5 1 68:22 47
3. Plevník 20 14 2 4 59:23 44
4. Pruské 20 11 4 5 56:28 37
5. Tuchyňa 20 12 1 7 41:22 37
6. Lysá 21 8 4 9 54:62 28
7. D. Kočkovce 20 8 2 10 45:41 26
8. Prejta 21 8 2 11 37:47 26
9. Sverepec 20 7 1 12 34:54 22
10. Dohňany 21 6 3 12 38:45 21
11. Jasenica 21 6 3 12 21:48 21
12. Praznov 20 3 4 13 33:78 13
13. Bolešov 20 2 1 17 18:95 7

22. kolo: Jasenica - D. Mariková 4:1, Prečín – Dohňa-
ny 2:7, Domaniža – Plevník 1:13, Ladce – Udiča 2:0, 
Pružina – Sverepec 12:0, Lysá – Košeca 0:3 
1. Udiča 20 18 1 1 101:17 55
2. Košeca 20 15 4 1 104:21 49
3. Plevník 20 14 1 5 124:32 43
4. Ladce 20 14 0 6 69:37 42
5. Dohňany 21 12 4 5 64:32 40
6. Pružina 20 9 4 7 65:53 31
7. D. Mariková 21 8 4 9 48:47 28
8. Domaniža 21 8 2 11 67:87 26
9. Papradno 20 7 2 11 41:52 23
10. Jasenica 20 6 1 13 42:86 19
11. Lysá 20 4 2 14 21:73 14
12. Prečín 21 4 1 16 36:71 13
13. Sverepec 20 0 0 20 4:178 0

17. kolo: Horovce – Lazy 10:1, Toman 5, Šatka 3, 
Ježo, Výbošťok – Taraba, Zubák - Hradčan Lednica 
1:7, Borčice – H. Poruba 1:0
1. H. Poruba 14 9 4 1 69:15 31
2. Mikušovce 14 9 1 4 40:16 28
3. Horovce 15 8 3 4 52:22 27
4. Lazy 15 7 2 6 52:42 23
5. Zubák 15 5 2 8 33:56 17
6. Hr. Lednica 14 4 4 6 37:19 16
7. Borčice 15 1 0 14 13:122 3

Úradná správa ObFZ z 11. 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  7. a 8. 5. 2016.
2. ŠTK berie na vedomie:
a,  informáciu „R“ – G. Cabaja z MFS 7. liga dospelí Ko-
lačín – Podvažie;
b, informáciu „R“ – I. Orálka z MFS 7. liga dospelí Sve-
repec - Dohňany; 
c, informáciu „R“ – P. Bielika z MFS 8. liga dospelí Bo-
diná – Lazy;
d,  informáciu „R“ – R. Hriadela z MFS 8. liga dospelí 
Kameničany – Vrchteplá;
e,  informácie „R“ – M. Brnu z MFS 8. liga dospelí Č. 
Kameň – Prejta;
3. ŠTK kontumuje: MFS 17. kola 8. ligy dospelých TJ 
Horec Bodiná – TJ Jednota Lazy pod Makytou podľa 
SP čl. 11 bodu 2 s priznáva 3 body a skóre 3:0 v pro-
spech TJ Horec Bodiná na základe  SP čl. 52 bodu d 
a f (neoprávnený štart hráča TJ Lazy, odmietnutie 
podrobiť sa konfrontácii).
4. ŠTK odstupuje:  
a, na doriešenie DK - TJ Jednota Lazy pod Makytou 
s návrhom pokuty  70 € (RS/B 10.1.7) - neoprávnený 
štart hráča; 
b, na doriešenie DK vedúceho družstva  dospelých TJ 
Jednota Lazy pod Makytou Jozefa Pivka a kapitána 
družstva Michala Dlobíka ; 
c, na doriešenie DK - TJ Považan Podvažie (7. liga do-
spelí) pre nedodržanie SP čl. 62 a RS/B  3.2 s návrhom 
pokuty 10 € (RS B/10.1.11);
d, na doriešenie KR  - „R“- P. Bielika pre porušenie SP 
čl. 49, bod 9 z MFS 8. liga dospelí Bodiná – Lazy;
e, na doriešenie KR  - „R“- D. Komorníka pre porušenie 
SP čl.74/o ; 
5. ŠTK zamieta: žiadosť TJ Partizán Vrchteplá - nespĺňa 
náležitosti SP čl. 85 
6. ŠTK žiada FO, FK, TJ, aby podnety a návrhy do no-
vého RS pre ročník 2016/2017 zasielali na adresu se-

kretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk do 31. 5. 2016.
7. ŠTK oznamuje FK, FO a TJ, že s účinnosťou od 1. 
5. 2016 je Oblastný futbalový zväz presťahovaný na 
novej adrese: Oblastný futbalový zväz,  Športovcov 
2115/51,  017 01 Považská Bystrica – štadión MŠK 
PB.
8. ŠTK žiada FO,FK a TJ, aby svoje podania na komisiu 
posielali cez ISSF vždy do 18.00 hod. predchádzajú-
ceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie 
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 18.05.2016 (streda) o 15,30 
hod. 
Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a,b 
na 1 m. s. (5 ŽK, 9 ŽK):
D206: Martin Pavlík, 1257523, Jasenica
D207: Marcel Drblík, 1242086, Udiča
D208: Tomáš Majerík, 1150123, Horná Poruba
D209: Juraj Sovík, 1248478, Podmanín
Zastavená činnosť: 
D210: Maroš Malovec, 1181901, Bolešov – 1 s. s. N 
podľa 45/1,2a, 71/2a
D211: Patrik Moravík, 1261335, Jasenica – 1 s. s. N 
podľa 37/3, 71/2a 
D212: Michal Papp, 1141709, Horná Poruba – 1 s. s. N 
podľa 37/3, 71/2a
D213: Miroslav Maslák, 1231312, Lazy pod Makytou 
– 3 týždne N podľa 48/1c,71/2a
D214: Marek Kozík, 1148229, Košecké Podhradie – 4 
týždne N podľa 49/1b,2b, 71/2a
D215: „D“ Juraj Harvánek, 1269325, Udiča – 1 s. s. N 
podľa 45/1,2a, 71/2a 
D216: „D“ Radoslav Cigánik, 1283807, Udiča – 1 s. s. N 
podľa 37/3, 71/2a 
D217: Michal Mácsai, 1208888 – 1 mesiac N podľa 

53/1c,2b, 71/2a,e,g
D218: Jozef Pivko, VD dospelých Lazy pod Makytou 
– N zákaz výkonu funkcie VD do 30. 6. 2016 podľa 
53/3 (D217)
D219: Michal Dlobík, 1234824, Lazy pod Makytou - N 
zákaz výkonu funkcie kapitána do 30. 6. 2016 53/3 
(D217)
DO uložené klubom:
D220: TJ Jednota Lazy pod Makytou – pokuta 70eur 
podľa 64/1a,5,RS 10.1.7
D221: TJ Považan Podvažie – pokuta 10 eur podľa 
64/1a,5, RS 3.2                       
Oznamy DK: 
DK upozorňuje kluby, že písomnú žiadosť o upuste-
nie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia v 
zmysle čl. 41 podáva previnilec. K žiadostiam poda-
ným tretími osobami DK nebude prihliadať.
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem 
rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverej-
nenia ÚS.
Komisia rozhodcov
1.R upozorňuje R Pastorka, D. Komorníka na ÚS KR 
č. 30, bod 5.
2. KR žiada vyjadrenie R Kováčika, D. Jančeka k neú-
časti na MFZ prípraviek v Udiči dňa 7. 5. 2016.
3. KR dôrazne upozorňuje R sledovať ÚS všetkých 
komisií ObFZ a Obsadenie R do piatku do 18.00h. Po 
tomto termíne budú R o zmene informovaní telefo-
nicky.
4. KR upozorňuje R Bielika na SP čl. 49, bod 9.
5. Ospravedlnení:
14. 5. – Pastorek, Lamžo, Hriadel, Eliášek
14. – 15. 5. – Šamaj
15. 5. - Pecuš, Škrovánek a Lamžo do 16.00 h
6. Hľadáme nové záujemkyne a záujemcov o roz-
hodcovskú činnosť v rámci súťaží riadených OBFZ 
PB. Bližšie informácie Vám poskytne Matej Barenčík 
– 0904 005 260 alebo Lenka Pavlačková – 0907 594 
212.

22. kolo: Podvažie - D. Mariková 1:3 (0:2), , Šebešťa-
nová – Kvašov 0:3 (0:0), Lukajka 2,  Pavlis, Pov. Bystri-
ca – Visolaje 6:1 (1:0), Kršík, Podmanín – Praznov 5:1 
(1:1), Pružina – Pruské 1:1 (0:0), Dohňany – Kolačín 1:0 
(0:0), Pavlis, Sverepec mal voľno.
1. Podmanín 20 17 0 3 66:16 51
2. Pov. Bystrica 20 15 3 2 61:20 48
3. Dohňany 21 13 2 6 49:26 41
4. Visolaje 20 11 5 4 46:29 38
5. Pružina 21 9 4 8 40:35 31
6. D. Mariková 20 9 3 8 36:46 30
7. Kolačín 21 7 3 11 48:51 24
8. Sverepec 20 6 5 9 41:43 23
9. Kvašov 20 6 5 9 36:51 23
10. Podvažie 21 6 3 12 28:49 21
11. Pruské 20 5 5 10 27:41 20
12. Šebešťanová 20 6 3 11 31:45 18
13. Praznov 20 1 1 18 25:82 4

18. kolo: Lazy – Kameničany 2:1 (0:1), J. Barninec,. 
Palider, Vrchteplá - Bolešov B 1:0 (1:0), FC Púchov - 
Dynamo Orlové 2:5 (2:3), Melišík, Novosedliak, Miku-
šovce - Č. Kameň 7:0 (2:0), Prejta – Trstie 2:2 (1:1), D. 
Breznica – Bodiná 2:1 (2:0), Bednár,  Kasman. 
1. Lazy 18 12 3 3 68:25 39
2. D. Breznica 18 11 2 5 38:27 35

3. Bodiná 18  10 3 5 36:26 33
4. Mikušovce 18 10 1 7 42:34 31
5. FC Púchov 18 8 3 7 32:30 27
6. Vrchteplá 18 7 3 8 31:33 24
7. Kameničany 18 7 2 9 42:44 23
8. Bolešov B 18 6 4 8 27:38 22
9. Č. Kameň 18 6 3 9 34:38 21
10. Trstie 18 5 6 7 29:40 21
11. Prejta 18 4 4 10 24:53 16
12. Orlové 18 3 2 13 27:48 5
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4. liga muži

Oblastný stolnotenisový zväz pre okresy Považ-
ská Bystrica, Púchov a Ilava oznamuje, že aktív 
organizačných pracovníkov oddielov a klubov 
hrajúcich piatu, šiestu a siedmu ligu sa uskutoční 
v utorok 17. mája v zasadačke na druhom po-
schodí administratívnej budovy (bývalý Národný 
front) na Ulici M. R. Štefánika v Považskej Bystrici. 
Na stretnutí vyhodnotí Oblastný stolnotenisový 
zväz nedávno skončenú stolnotenisovú sezónu a 
na programe bude aj príprava nového súťažného 
ročníka 2016/2017. Podľa predsedu športovo-
technickej komisie zväzu Júliusa Hlubinu budú 
na stretnutí vítaní aj vedúci nových oddielov a 
klubov, ktorí majú záujem prihlásiť sa do 7. ligy. 

Stolný tenis

Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

5. liga muži

Bánovce – Beluša 4:1 (2:1)
Domácich delilo od lídra súťaže pred zápasom se-

dem priečok a rovných 20 bodov. I preto boli Beluša-
nia favoritmi a v podstate už mohli spečatiť postup 
do tretej ligy. Bánovčania však nič nedali na papiero-
vé predpoklady a od úvodnému hvizdu sa pustili bez 
rešpektu do svojho súpera. Domáca aktivita priniesla 
gólové ovocie už v 13. minúte, kedy po peknej kom-
binačnej akcii otvoril skóre M. Svatík – 1:0. Belušania 
sa nestačili poriadne spamätať a už prišla druhá rana. 
Hneď o minútu po prvom góle pridal druhý úspech 
domácich M. Liška – 2:0. Po druhom góle hostia ako 
tak ožili a v 17. minúte znížil z pokutového kopu M. 
Gorelka – 2:1. Belušania potom mali viac z hry, no skó-
rovať už nedokázali. V druhom polčase začali domáci 
náporom a výsledkom bol tretí gól z kopačky Marka 
– 3:1. Bánovčania sa zamerali na udržanie vedenia a 
odolávali tlaku lídra. Štvrť hodinu pred koncom pod-
nikli domáci rýchly protiútok, ktorý zakončil štvrtým 
gólom Olej – 4:1. Belušania herne nepresvedčili, po-
dobné výkony by im po prípadnom postupe do tretej 
ligy asi nestačili... Prehra však Belušanov príliš mrzieť 
nemusí, ich najväčší rival v boji o postup - Malženice, 
totiž senzačne doma podľahol zachraňujúcemu sa 
Prečínu a Belušania môžu oslavovať... 

Zostava Beluše: Ciesar – Gorelka (Strapko), Pavol 
Vavrík (P. Gažo), Kršák, Zapotoka, Novisedlák, Jurga, 
Mišutka, F. Vavrík, J. Gažo, Mikuška (Kucharík). 

Ostatné výsledky 26. kola: ŠK Blava – Partizánske 
2:0, Trenčianske Teplice – Nová Dubnica 2:1, Trenči-
anske Stankovce – Kanianka 4:0, Boleráz – Častkovce 
1:0, Malženice – Prečín 0:2, Domaniža – Vrbové 2:1, 
Šimonovany – Holíč 3:0
1.Beluša 26 18 4 4 58:31 58
2.Malženice 26 14 4 8 54:37 46
3.Domaniža 26 13 6 7 45:42 45
4.Šimonovany 26 13 4 9 41:26 43
5.Bánovce 26 12 5 9 46:32 41
6.Tr. Teplice 26 12 4 10 53:42 40
7.Častkovce 26 13 4 9 42:33 40
8.Vrbové 26 10 8 8 45:46 38
9.N. Dubnica 26 12 2 12 38:44 38
10.ŠK BLAVA 26 10 4 12 48:43 34
11.Tr. Stankovce 26 9 5 12 39:47 32
12.Boleráz 26 8 6 12 35:29 30
13.Prečín 26 9 3 14 41:58 30
14.Partizánske 26 7 8 11 40:52 29
15.Holíč 26 7 6 13 31:41 27
16.Kanianka 26 2 5 19 26:79 11

Horovce – Podolie 0:1 (0:0)
Horovčania boli proti predposlednému mužstvu ta-

buľky favoritom, no opäť sa raz ukázalo, že papierové 
predpoklady sú často obrátené na hlavu. Horovčania 
začali náporom, no Chupáč, Kebis i Borovský nemali 
presnú mušku. Hostia postavili pred šestnástku „au-
tobus“ a domáci sa nevedeli presadiť. Prvú strelu na 
bránku Horoviec vyslali hostia až po polhodine hry, 
Uhlíkova strela však Rajníka v domácej bránke ne-
ohrozila. Po bezgólovom polčase začali domáci ak-
tívne aj druhý polčas, už v úvodnej minúte druhého 
polčasu Chupáč len tesne minul bránku. O šesť minút 
neskôr si na Kučov center vyskočil Škrapko, no jeho 
strela hlavou letela nad bránku. Nedáš – dostaneš sa 
potvrdilo aj v tomto stretnutí. Hneď po Škrapkovej 
šanci urobili domáci chybu v strede ihriska, k lopte 
sa dostal bývalý extraligový hráč Hlaváč, ktorý krás-
nou krížnou strelou prekonal Rajníka – 0:1. Domáci 
po góle zatlačili, vypracovali si niekoľko šancí, no Bo-
rovský a Škrapko hosťujúceho brankára neprekonali. 
Päť minút pred koncom sa zaskvel hosťujúci brankár 
Palkech, ktorý vyrazil Kebisovu strelu na roh. Domáci 
prehrali smoliarsky zápas, o ich prevahe svedčí aj de-
sať rohových kopov. 

Zostava Horoviec: Rajník – Škrapko, Štefanec (Ku-
ric), Balocký, Kebis, Borovský, Milan Loduha, Marek 
Siekel, Svorada, Chupáč, Kučo

Malá Čausa – Streženice 3:0 (2:0)
Ambície Streženičanov uhrať na pôde favorizova-

ného súpera nejaký ten bodík sa začali rúcať už v  5.  
minúte, kedy domácich poslal do vedenia úvodným 
gólom Borik – 1:0. Už o sedem minút neskôr zvyšo-
val Obžera na 2:0. Napriek tomu nehrali Streženiča-
nia odovzdane, bojovali, no nedokázali prekonať 
domáceho gólmana. Odhodlanie im nechýbalo ani 
v druhom polčase, no slabo tlejúcu iskierku nádeje 
pochoval už v 66. minúte tretím gólom domáci Krš-
ko. Boj o záchranu sa tak ešte viac skomplikoval, po 

Futbalisti Podolia (v modrých dresoch) „zabetónovali“ priestor pred svojim pokutovým územím a domáci Horov-
čania nedokázali skórovať.  Horovce tak doma prehrali 0:1.        FOTO: Milan Podmaník 

Belušania môžu napriek výprasku oslavovať postup

prekvapujúcich výsledkoch je spodná časť tabuľky 
mimoriadne vyrovnaná. 

Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský, Ľ. Med-
ňanský, Vavrík, Sagan, P. Štrbák, Miloš Šesták, Michal 
Šesták, Horemuž (Loduha), D. Štrbák, E. Medňanský

Výsledky: Z. Kostoľany – V. Uherce 0:0, Chocholná 
– St. Turá 3:3, Cígeľ – T. Turná 1:0, Ladce – Bvrnište 1:0, 
Uhrovec – Bošany 2:0, Myjava B – Malá Hradná 7:0
1. Myjava B 26 19 4 3 64:18 61
2. Cígeľ 26 16 3 7 49:30 51
3. V. Uherce 26 13 5 8 42:33 44
4. Malá Čausa 26 12 4 10 49:43 40
5. Chocholná 26 10 5 11 52:41 35
6. Ladce 26 9 8 9 31:23 35
7. Horovce 26 9 7 10 44:36 34
8. Uhrovec 26 10 4 12 39:50 34
9. Brvnište 26 9 6 11 38:38 33
10. Streženice 26 10 3 13 41:52 33
11. Z. Kostoľany 26 8 8 10 37:48 32
12. Stará Turá 26 9 5 12 32:50 32
13. Tr. Turná 26 7 9 10 38:42 30
14. Podolie 26 8 6 12 28:35 30
15. Bošany 26 7 9 10 29:44 30
16. Malá Hradná 26 5 8 13 25:55 23
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Futbal mládež:  „Dvanástka“ zvládla šesťbodový zápas v Senci
Pred začiatkom jarnej časti bolo jednou z hlavných priorít futbalového klubu mŠk Púchov udržanie starších žiakov 
do 15 rokov v I. lige. na prvoligovú príslušnosť „pätnástky“ sa totiž viažu aj všetky ďalšie žiacke kategórie a takisto 
prideľovanie licencie Grassroots. Zdá sa, že tento cieľ sa podarí naplniť. Púchovský výber do 15 rokov totiž triumfoval v 
existenčnom zápase v senci 2:0 a výrazne zvýšil odstup od posledného miesta tabuľky, na ktorom sa nachádza práve 
senec. Popri tomto výsledku potešili aj víťazstvá starších dorastencov a bodové zásahy oboch žiackych družstiev. 

Od Tatier k Dunaju 2, 
na bicykli

aj napriek skleróze multiplex

26. kolo II. ligy staršieho dorastu 
(U19) 
Fk Lokomotíva trnava – mŠk Pú-
chov 2:5 (0:1)
Góly MŠK Púchov: Veteška, Gabaj, 
Hrnko, Zavadzan, Strnad
Zostava MŠK Púchov: Pilný – Hran-
čík (Gabaj), Rosina, Buček (Marman), 
Hafera, Šimko, Hrnko, Veteška, Čer-
vený (Strnad), Vojtek, Zavadzan
Starší dorastenci pokračujú v sérii 
dobrých výsledkov. Na pôde Loko-
motívy Trnava sa ujali vedenia v 39. 
minúte po presnom zásahu Lukáša 
Vetešku. Domáci síce tesne pred 
vypršaním hodiny hry vyrovnali, no 
akoby tým odštartovali púchovský 
gólostroj. Gabaj v 63. minúte to-
tiž vrátil hostí do vedenia a Hrnko 
o tri minúty neskôr upravil na 1:3. 
Trnava ešte zápas zdramatizovala, 
v 77. minúte bolo 2:3. Záver však 
už patril Púchovčanom, ktorí v 80. 
minúte znovu viedli o dva góly po 
zásahu Zavadzana. Ofenzívny va-
bank Trnavy ešte hostia potrestali 
v poslednej minúte, keď striedajúci 
Strnad stanovil konečné skóre 2:5. 
Starší dorast je v tabuľke šiesty, na 
konte má 44 bodov pri pozitívnom 
skóre 40:30. 

26. kolo II. ligy mladšieho dorastu 
(U17) 
Fk Lokomotíva trnava – mŠk Pú-
chov 4:2 (2:2)
Góly: Kvaššay, Bartoš
Zostava: Vaňo – Ciesar (Granzer), Be-
lica, Borovička, Kvaššay, Bartoš, So-
cha, Živčic, Černoško, Kendy, Hurta

Mladší dorast nedotiahol do konca 
výborne rozohraný zápas v Trnave. 
Púchovčania totiž dvakrát vyhrávali, 
keď v 17. minúte skóroval Kvaššay a 
potom v 21. minúte aj Bartoš. Domá-
ci však do polčasu vyrovnali a dvomi 
gólmi v druhom dejstve rozhodli o 
zisku troch bodov. Púchov v tabuľke 
- 11. priečka, 30 bodov,  skóre 47:48.

24. kolo I. ligy st. žiakov (U15)
Šk senec – mŠk Púchov 0:2 (0:1)
Góly: Vápeník, Fano
Zostava: Bračík – J. Brezina, Pavlovič, 
Michalik, S. Krajčík, Mičúch, Gabčo 
(Fano), Haviar, Vápeník (Vajdík), Sakala 
(A. Gabriš), Králik (Kováčik)
„Pätnástke“ priam fantasticky vyšiel 
existenčný duel v Senci. V priamom sú-
boji sa totiž stretli dva tímy namočené 
do boja o záchranu a hralo sa doslova 
o „šesť bodov.“ Púchov mal fantastický 
úvod, keď už v druhej minúte otvoril 
skóre Matej Vápeník. Stav sa potom 
dlho nemenil, hostia si dobre strážili 
náskok a čakali na ďalšiu šancu. Tréner 
M. Šimáček mal šťastnú ruku, keď v 51. 
minúte poslal do hry Michala Fana. 
Striedajúci Fano sa mu totiž o tri min-
úty neskôr odvďačil gólom, po ktorom 
na tabuli svietil stav 0:2. Púchovčania 
už vedenie udržali a veľmi výrazne sa 
priblížili k záchrane v súťaži. Púchov sa 
nachádza na 11. priečke so 17. bodmi,  
pri skóre 21:50. 

24. kolo I. ligy st. žiakov (U14)
Šk senec – mŠk Púchov 3:1 (0:1)
Gól: Jandušík
Zostava: Čiernik – Hanes, Belás, M. 

Drahuta, Macko (Klúčik), Jandušík, 
Šlesar, Jurík, Reksa, Baláž, Mikoláš
Aj „štrnástka“ strelila veľmi rýchly 
gól, keď už v 2. minúte poslal Pú-
chov do vedenia Jandušík. Vedenie 
vydržalo do polčasu. V druhom dej-
stve kraľoval Senec, ktorý tromi gól-
mi strhol víťazstvo na svoju stranu. 
Tabuľkové postavenie Púchova sa 
nezmenilo, naďalej je to 13. miesto 
so ziskom 11 bodov a skóre 16:93.
 
24. kolo I. ligy ml. žiakov (U13) 
mŠk Púchov – Šk senec 8:4 (3:2)
Góly: Chleban 2, Kurej 2, D. Gabriš, P. 
Brezina, Jesenský, Hošták
Zostava: Pacek, Martiš – Kurej, Kl-
účik, Ondrišík, Cíbik, Lupták, Mich. 
Mynář, Bajza, Zlocha, Chleban, P. 
Brezina, Bednárik, Hošták, Pečeňa, 
D. Gabriš, Kres, Porubčan, Haviar, 
Moravčík, Jesenský, Obšivan
„Trinástka“ taktiež zaknihovala ví-
ťazstvo. Sencu doma nastrieľala 
osem gólov a zaslúžene si pripísala 
tri body. Púchov je v tabuľke naďalej 
na 14. priečke, na konte má 6 bodov 
so skóre 73:434.

24. kolo I. ligy ml. žiakov (U12) 
mŠk Púchov – Šk senec 4:4 (2:1)
Góly: Krasňan, Minárech, Porubčan, 
Mozsi
Zostava: S. Drahuta, Minárech – 
Mozsi, Zlocha, Brezáni, Kadák, Solík, 
Mušák, D. Krajčík, Porubčan, Obši-

van, Mich. Mynář, Jurík, Šurian, E. 
Drahuta, Krasňan, Tuček, Chleban, 
Janíček, Hošták, D. Gabriš, Kutnár
Mladí Púchovčania do 12 rokov 
viedli 3:1 aj 4:2, no sľubný náskok 
neudržali a body sa delili. Hostia 
vyrovnali dve minúty pred koncom 
a domácim mladíkom trochu skazili 
dojem z inak vydareného stretnutia. 
„Dvanástka“ je v tabuľke symbo-
licky dvanásta s 20 bodmi a skóre 
157:238. 

Foto: Facebook MŠK Púchov U15.

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:
27. kolo II. ligy dorastu: MŠK 
Púchov – FC Baník Horná Nitra 
Prievidza&Handlová, v sobotu 
21. mája od 10:00 (U19) a od 
12:30 (U17)
dohrávka 23. kola I. ligy star-
ších žiakov: MŠK Púchov – FC 
Spartak Trnava, v stredu 18. 
mája od 14:00 (U15) a od 16:00 
(U14)
25. kolo I. ligy starších žiakov: 
MŠK Púchov – FK Inter Bratisla-
va, v nedeľu 22. mája od 10:00 
(U15) a od 12:00 (U14)
25. kolo I. ligy mladších žia-
kov: FK Inter Bratislava – MŠK 
Púchov, v nedeľu 22. mája od 
14:30 (U13) a od 16:30 (U12)                                    
     
-tsch-



šport 21

Futbal: Striedavé výsledky MŠK Púchov
Púchovskí futbalisti majú za sebou anglický týždeň. V stredu doma zdolali v tabuľke druhú Trnavu „C“ 
pomerne jasne 3:1. V nedeľu podľahli na pôde o záchranu bojujúcich Topoľčian po poriadnej dráme 3:4. 
Púchovčania zostali v tabuľke na peknej 4. priečke, kde nazbierali 47 bodov. 

29. kolo III. ligy západ: 
mFk topvar topoľčany – mŠk 
Púchov 4:3 (2:1)
Góly: 2., 75., 90.+ Rama Salim, 29. 
Militosyan – 12. Riška, 56. Gajdo-
šík, 90. Zavadzan
Žlté karty: 25. Grman, 89. Števko, 
90. Rama Salim, 90. Hovsepyan – 1. 
Brezničan, 28. Kopiš, 80. Riška, 90. 
Vanák, 90. Zavadzan
Rozhodovali: Valentová – Birkus, 
Jančok
Návšteva: 200 divákov
Topoľčany: Straňák – Grman, Šte-
vko, Luzin, Rama Salim, Nehari (84. 
Minich), Ventúra, Militosyan, Ko-
mara, Kučera, Rybánsky (76. Hov-
sepyan)
Púchov: Strelčík – Paliesek, Riška, 
Brezničan (46. Mynář), Vanák – Ko-
piš (76. Zavadzan) – Zuziak (60. 
Pastorek), Gamboš, Svorada, Pilát 
– Gajdošík

Nedeľňajšie popoludnie v To-
poľčanoch ponúklo mimoriadne 
rušný súboj. Domáci ako rezerva 
fortunaligovej Senice nastúpili aj s 
Ventúrom či Komarom, ktorí majú 
na konte minúty v najvyššej súťa-
ži. Už prvá minúta priniesla jeden 
z dôležitých okamihov zápasu. 
Brezničanovi totiž pri rozohrávke 
odskočila lopta a faulom tesne 
pred šestnástkou zatiahol zá-
chrannú brzdu. Loptu si na exek-
úciu štandardky postavil Rama Sa-
lim, strelu tečoval múr a na šťastie 
domácich skončila lopta v šibenici 
brány – 1:0. Púchovčanov rýchly 
gól nezaskočil a rýchlo odpove-
dali. Pilát v 12. minúte centroval z 
rohu na bližšiu žrď a kapitán Riš-
ka hlavičkou vyrovnal – 1:1. V 28. 
minúte fauloval pred šestnástkou 
Kopiš a domáci Militosyan mal k 
dispozícii priamy kop. Naložil s 
ním výborne a druhýkrát prekonal 
Strelčíka – 2:1. 

Hostia kontrovali v 56. minúte. 
Marek Gajdošík si z pravej strany 
posunul loptu na hranicu pokuto-
vého územia a vyslal tvrdú strelu, 
na ktorú bol domáci brankár pri-
krátky – 2:2. Rušný priebeh pokra-
čoval, vládli aj emócie, v zápase 
bolo udelených celkom deväť žl-
tých kariet. Topoľčany potrebovali 
v boji o záchranu vyhrať a tlačili sa 
dopredu. V 75. minúte rozohrali 

Púchovčania štandardku, o loptu 
však prišli, domáci založili brejk 
a Rama Salim prekonal Strelčíka 
– 3:2. Priam neuveriteľné okami-
hy ale priniesla posledná minúta 
stretnutia. Púchov vrhol všetko do 
útoku a dočkal sa odmeny. V 90. 
minúte sa po centri z rohu najlep-
šie zorientoval v šestnástke strie-
dajúci Zavadzan a strelou k žrdi 
priblížil hostí k zisku bodu – 3:3. 
To však nebolo všetko. Posledná 
minúta a nadstavený čas priniesli 
štyri žlté karty a ešte aj jeden gól. V 
tretej minúte nadstavenia vystre-
lil Rama Salim z 20 metrov, lopta 
bola tečovaná v spleti hráčov, čo 
zmiatlo Strelčíka, ktorý už nestihol 
zasiahnuť – 4:3. Veľká dráma skon-
čila radosťou Topoľčian a veľkým 
smútkom Púchovčanov, ktorých 
od bodov delilo len niekoľko sek-
únd. 

28. kolo III. ligy západ: 
mŠk Púchov – Fc spartak trnava 
„c“ 3:1 (1:0)
Góly: 29. Gajdošík, 52. Pilát, 90. 
Pastorek – 67. Riška (vlastný) 
Žlté karty: 56. Letko – 35. Herák, 
84. Dzíbela
Rozhodovali: Sárai – Ábel, Tarabus
Návšteva: 120 divákov
Púchov: Letko – Paliesek, Riška, 
Brezničan, Vanák – Kopiš – Zuziak 
(81. Pastorek), Gamboš, Bartoš (61. 
Zavadzan), Pilát – Gajdošík (46. 
Svorada)
Trnava „C“: Orichel – Krajčovič, 
Dzíbela, Ravas, Kovársky, Hlavna, 
Pikulík, Magdolen (61. Duračka), 
Herák (46. Horváth), Juhász, Ujlaky 
(46. Mišura)

Aktívnejšie začali Púchovčania. 
Krídelník Zuziak už po niekoľ-
kých sekundách skúšal strelecké 
šťastie, namieril však vedľa brány. 
Hra sa potom upokojila a upadla 
do priemeru. V závere prvej štvr-
ťhodiny odpovedali streleckým 
pokusom hostia, no Herák nemi-
eril presne. Tesne pred uplynutím 
polhodiny oživil zápas nečakaný 
moment. Gajdošík sa nebojácne 
dral za dlhou loptou, Trnavčania 
vzadu zazmätkovali a práve Ma-
rek Gajdošík v 29. minúte presnou 
strelou otvoril skóre – 1:0.  Hostia 
sa spamätali až v závere polčasu. 
Hlavnov pokus však zlikvidoval 

Letko a Ujlaky tesne pred polčaso-
vým hvizdom mieril vedľa. 

Druhá Trnava bojuje o prvenstvo 
v súťaži, pravda, do druhej ligy 
postúpiť nemôže, keďže tam už 
účinkuje trnavské „béčko.“ Hostia 
sa snažili zvrátiť nepriaznivý prie-
beh a cez prestávku dvakrát strie-
dali. Bolo im to však málo platné, 
keďže Pilát v 52. minúte nachytal 
brankára Orichela a jeho nenápad-
ný pokus prešiel až do siete – 2:0. 
Na opačnej strane potom začala 
pred Letkom horieť tráva. Hostia 
mali v rozmedzí niekoľkých minút 
tri dobré šance, no buď stál proti 
Letko, alebo mali strelci vychýlenú 
mušku. Preto musel nechtiac „po-
môcť“ až domáci kapitán Michal 
Riška. V 67. minúte si totiž Riška 
do brány nešťastne zrazil center 
Mišuru a Letko bol prikrátky – 2:1. 
Hostia dosiahli vytúžený kontakt-

ný gól a ešte viac sa tlačili dopredu. 
Kovársky však v 72. minúte zblízka 
v skrumáži neuspel. Púchovčania 
začali postupne využívať otvore-
nú obranu a vytvárali si brejkové 
príležitosti. V jednej z nich pri zá-
verečnom vabanku Trnavy unikol 
v poslednej minúte Svorada, ktorý 
sa zachoval vskutku nesebecky a 
prihrávkou pred odkrytú bránu vy-
zval na gól Pastorka – 3:1. 

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:

30. kolo III. ligy západ: 
MŠK Púchov – FC DAC 
1904 Dunajská Streda „B,“ 
v sobotu 
21. mája od 17:00

t. schügerl
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V regionálnom kole 
MINI volejbalu úspešní 
žiaci ZŠ Gorazdova
Ani v regionálnom kole kole mladších 
žiakov v Mini volejbale, ktoré sa konalo 
12. mája 2016 v Trenčíne, nenašli žia-
ci ZŠ Gorazdova premožiteľa. Všetky 
zápasy vyhrali zhodne 2:0 a z prvého 
miesta postúpili do krajského kola, 
ktoré sa bude konať opäť v Trenčíne   
19. mája. V školskej súťaži nás od účas-
ti na MS delí posledné kolo, pričom v 
klubovej už majú chlapci účasť na MS 
v mini volejbale mladších žiakov v Po-
prade zabezpečenú. Najväčší potenci-
ál máme práve
v družstvách mladších žiakov (mini 
- 2003 a mladší, midi - 2002 a mladší) 
ktoré tvoria podstatnú časť športových 
tried na ZŠ Gorazdova.
Družstvo ktoré nás v najmladšej kate-
górii reprezentuje, tvoria: Cíbik Stano, 
Turčáni Matej, Kvasnica Richard, Gabko 
Radovan, Maslák Alexej, Pivko Marek a 
Mazák Mário.
Verím, že chlapci svoju snahu zúročia 
aj pekným umiestnením. V dnešnej 
dobe je veľmi dôležité viesť mládež 
ku športu a pohybovej aktivite a vy-
tvárať im v tomto smere podmienky, 
ale rovnako dôležité je aj dosahovať 
dobré výsledky, ktoré pre nich budú 
motivujúce. 

Ivan Štefko st., tréner 

Hoci počet zlatých medailí nebol taký ako v minulos-
ti, Púchovčania na stupňoch víťazov nechýbali. Maj-
strom Slovenska v cvičení kobudo s dlhou zbraňou 
sa stal Tomáš Čvirik, asi historicky najmladší držiteľ 
čierneho pásu v karate a hnedého pásu v kobudo na 
Slovensku.
V kobude cvičia spojené viaceré vekové kategórie a 
toto bolo príčinou, prečo aj v kobude najúspešnejší 
dorastenec na majstrovstvách Slovenska – Michal 
Kunst z Púchova stál na stupňoch víťazov v kobude 
dvakrát ( cvičenie s dlhou zbraňou a cvičenie s krát-
kou zbraňou ) až na treťom mieste, keď pred ním sa 
umiestnili seniori Szabo z Levíc a Kočiš zo Šale. V kata 
skončil na druhom mieste a potvrdil oprávnenosť 
svojej nominácie na MS WUKF v Dubline. Nomináciu 
potvrdil aj Tomáš Čvirik, ktorý síce skončil v kata až na 
treťom mieste, ide však o veľmi silne obsadenú kate-
góriu.
Martin Čvirik, dlhoročný reprezentant Slovenska a no-
minant na MS WUKF v Dubline sa pre chorobu majs-
trovstiev nemohol zúčastniť a nám zostáva len dúfať, 
že bude do Majstrovstiev sveta v poriadku. V zápasení 
ďalej získali v mladších žiakoch strieborné medaily 
Filip Máček a Ninka Jandušíková a Viktória Rosinová 
získala bronz. 
To čo najviac potešilo na výkone mladších pretekárov 
nebola len slušná technika, ale bojovnosť a nasade-
nie, ktoré preukázali na poslednej pred prázdninovej 
súťaži.

František komora, tréner

Majstrovstvá Slovenska v karate a kobudo – Pezinok 2016
V sobotu 14. mája sa uskutočnili tohoročné majstrovstvá republiky v tradičnom karate a 
kobudo. V hale, ktorá bola doslova natrieskaná divákmi a pretekármi, sa potvrdil trend 
púchovského karate – odchod staršej (mimoriadne úspešnej generácie) a nástup novej. 

Tomáš Čvirik cvičí s palicou Kon.
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kÚPA BYtY, nehnUteĽnostI
• Kúpime záhradku, pozemok, príp. aj s chatkou v 
okolí Púchova. Tel. 0944 624 088. I-112
 
PredAJ BYtY, nehnUteĽnostI
• Predám stavebný pozemok, 1473 m², Dolná Brez-
nica, 16 eur/m², dohoda možná. RK nevolať! Tel. 
0915 527 866. I-106
• Predám záhradu 500 m² a pozemok 600 m² 7 km 
od Púchova. Tel. 0949 755 154. I-113

PrenáJom BYtY, nehnUteĽnostI
• 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 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, 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 PonÚkA
• Hľadáme šikovných murárov a šífnikov na pomoc-
né 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
• Spoločnosť GOMS, s. r. o. so sídlom v Púchove 
– Horné Kočkovce prijme do zamestnania pra-
covníkov v profesiách: ZÁMOČNÍK, ZVÁRAČ, KO-
VOOBRÁBAČ-SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONT-
KÁR s praxou min. 2 roky. Kontakt: 0905 981 955,  
042/445 09 38. I-107
• Prijmeme čašníčky a čašníkov na brigádu do 
Queen´s Pub Púchov. Tel. 0904 353 123. I-108
• Motorest Beluša na D1 smer Bratislava prijme 
kuchára(-ku). Tel. 0907 642 053. I-109
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme 
do pracovného pomeru v nepretržitej prevádzke 
brigádnika (aj študent) v skrátenom prac. Pome-
re (4 hod.) a na trvalý pracovný pomer (7,5 hod.) 
pracovníka na pozíciu pomocná sila, pracovník na 
výdaj stravy, pokladník. Bližšie informácie na tel. 
0907 826 577. I-110
• Prijmem brigádnikov na zber ovocia na Sloven-
sko. Ubytovanie a strava zaistené. Tel. 0902 202 
752. I-114
• Spoločnosť GIMAX prijme do pracovného po-
meru referenta pre služby. Náplň práce – kom-
plexná administratívna agenda pre dočasne 
pridelených zamestnancov (nástupy, výstupy, 
podklady pre mzdy a pod.), ostatné administ-
ratívne práce. Požadujeme: zručnosti pri práci s 
PC (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet) 
na úrovni pokročilý, ukončené stredoškolské vz-
delanie, vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič, 
samostatnosť, zodpovednosť, komunikačné a 
organizačné schopnosti, flexibilitu. Prax v oblasti 
personalistiky výhodou. Žiadosti a štruktúrovaný 
životopis spolu so súhlasom a evidenciu osob-
ných údajov vo firemnej databáze zasielajte na 
mailovú adresu: alzbeta.husarova@gimax.sk naj-

Advent  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

kvetInárstvo - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

sPomIenk A
Dňa 16. 5. 2016 si pripomíname 6 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko, pradedko
Peter mIkULA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. 
S láskou spomína manželka a celá rodina.

sPomIenk A
Už len kytičku kvetov na 
hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a 
s láskou spomínať.
Dňa 19. 5. 2016 si pripomí-
name tretie výročie úmrtia
našej drahej manželky, 
mamy a babky
emílie GerBeLoveJ z Dolných Kočkoviec. 
S láskou spomíname. 
Manžel a deti s rodinami.

srdeČnÉ PoĎAkovAnIe
Ďakujeme všetkým pria-
teľom, známym, kolegom 
zo ZŠ a MŠ Slovanská a 
žiakom, ktorí sa prišli dňa 
7. 5. 2016 rozlúčiť s našou 
milovanou
Jarmilou FRANEKOVOU.   
Ďakujeme za prejavy 
sústrasti, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš žiaľ. 
Zároveň ďakujeme pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku a dychovej hudbe.
Smútiaca rodina.

PohotovostnÉ sLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

rýchLA ZdrAv. PohotovosŤ 155
 

Pre dosPeLých 4605 319
po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite

 
detská PohotovosŤ 4605 200 

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

ZUBná PohotovosŤ 042/ 46 053 13 

neskôr do 25. 5. 2016. Kontaktovať budeme len 
uchádzačov, ktorých pozveme na osobný poho-
vor. Uchádzači, ktorí postúpia do druhého kola, 
budú podrobení testu zručnosti práce s PC (Word, 
Excel, Internet). I-111

rÔZne
• Hľadám niekoho na doučenie nemčiny. Tel. 0902 
091 543. I-105

sPomIenk A
Tam niekde v diaľke je 
miesto nebeské, to miesto, 
kde znejú spevy anjelske.
Dni utekajú, roky pribú- 
dajú, no v srdciach našich 
spomienky zostávajú.
Dňa 20. 5. 2016 si pripomí-
name 10. výročie, čo nás 
navždy opustila naša milovaná mama, svokra a 
babka Jožka hUŤŤová. 
S láskou spomínajú dcéra a nevesta s rodinami.

sPomIenk A
Už len kyticu kvetov Ti na 
hrob môžeme dať, zapáliť 
sviečku a s láskou na Teba 
spomínať.
Dňa 11. 5. 2016 sme si pri-
pomenuli 5. výročie, čo 
nás navždy opustil manžel, 
otec a dedko
michal mAJoroŠ.   
S láskou spomína celá rodina.

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

• SČK: Akútny nedostatok krvi! Príďte darovať krv do 
NsP Považská Bystrica na Hematologicko-transfúz-
ne oddelenie vždy v utorky a piatky od 6.30 do 9.00.  
Tel.: 042/430 42 17, 0901 918 717. Každý, kto príde 
darovať krv autom, môže v deň darovania po preu-
kázaní sa preukazom darcu krvi, pri rampe parkovať 
v areáli zdarma.

• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 30. 5. 2016 od 14.00 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster Námestie slobody). Právne 
poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na práv-
ne problémy zdravotne postihnutých a starších 
občanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu 
radu, môže sa prihlásiť do 20. 5. 2016 na adrese: 
Ján Petro, Obrancov mieru 1152/5, Púchov, tel.: 
0949 103 709. K prípadu, v ktorom chcete radu, je 
potrebné doniesť už existujúce podklady.
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