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Zo školských dielní materská škola

V Púchovskom
magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže: 
Deň rodiny v Púchove už po siedmykrát 
Talentové skúšky do odborov ZUŠ budú 30. mája
Projekt Do práce na bicykli sa blíži do finále  
ZŠ Mládežnícka má novú maľovanú stenu  
Na ďatla ničiaceho fasády atrapou dravca
Školáci sa učili ako zachrániť ľudský život
Miroslav Galánek býva v CSS na Kolonke už celé 
štvrťstoročie, tu oslávil aj životné jubileum
Legenda československého karate v Púchove
Okresné kolo v atletike žiakov

Premiéra v piatok 20. mája o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00

Po poklese popu-
lačnej krivky, kedy sa 
v Púchove v minulosti 
rušili materské ško-
ly, pribudnú ďalšie 
kapacity pre deti v 
predškolskom veku. 
V bývalých dielňach 
patriacich Základnej 
škole (ZŠ) Komenské-
ho, kde ešte donedáv-
na sídlilo Včelárske 
múzeum, aktuálne 
prebiehajú rozsiahle 
rekonštrukčné práce.  

Ich cieľom je prebudovať staré pries-
tory na dve triedy materskej školy 
(MŠ). „Okrem tried pribudnú i ob-
služné miestnosti. Pričlenia sa so-
ciálne zariadenia, sklady a priestor 
pre pani učiteľky,“ povedala vedúca 
oddelenia výstavby Mestského úra-
du v Púchove Daniela Šicová a do-
dala: „Hlavný vstup bude z nadkry-
tých chodníkov tak, ako doteraz. 
Celý areál bude doplnený o parko-
visko, prístupové plochy a detské 

ihrisko.“ Na Vodárskej ulici pribudne 
päť parkovacích miest, ktoré sa už  
intenzívne pripravujú. Na stavenisku 
sa pracuje od 10. mája a realizáciu 
stavby vysúťažila stavebná firma 
Hollstav s. r. o., ktorá v Púchove vy-
budovala i mini námestie pri Základ-
nej umeleckej škole. 

„V prvej fáze búrame všetky prieč-
ky a zostane iba skelet budovy. 
Vymeníme všetky rozvody, teda 

kúrenie, vodoinštaláciu a elektro-
inštaláciu. Následne nainštalujeme 
nové tepelné izolácie podláh, pote-
ry, nové podlahy. V druhej etape sa 
vymenia okná, zateplí sa strecha i 
steny a nakoniec aj úprava okolia,“ 
informoval stavbyvedúci Marián 
Janek. Vysúťažená cena rekonštruk-
cie budúcich priestorov MŠ je 165 
000 €, ktorej časť vo výške 80 000 € 
uhradí dotácia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenske 

republiky. Všetky práce sú napláno-
vané na štyri mesiace a stavebník 
by chcel dodržať termín ukončenia 
rekonštrukcie, ktorý je naplánovaný 
na 1. septembra. Mesto môže dve 
nové triedy otvoriť i o mesiac neskôr. 
Každopádne pribudne v kapacitách 
púchovských materských škôl 30 
nových miest. Personálne a organi-
začne bude tieto priestory zastrešo-
vať MŠ na Požiarnej ulici číslo 1292.                     
       -red-

Konateľom PTSMP Miloš Svoboda
Vo výberovom konaní na funkciu 
konateľa Podniku technických slu-
žieb mesta, s. r. o., ktoré sa uskutoč-
nilo 12. 5. 2016, bol úspešný Ing. 
Miloš Svoboda. Ten od novembra 
2015 už pôsobí ako prokurista tejto 
spoločnosti a od apríla 2016 aj ako 

dočasný konateľ PTSM. Úspešného 
uchádzača ešte musí do funkcie ko-
nateľa spoločnosti schváliť v súlade so 
zákonom O obecnom zriadení Mest-
ské zastupiteľstvo Púchov. Stane sa 
tak pravdepodobne na jeho najbliž-
šom zasadnutí v júni.

Ing. Miloš Svoboda sa narodil v roku 
1960, je ženatý, býva v  Púchove. Vy-
študoval Fakultu riadenia Vysokej 
školy ekonomickej v Bratislave (1984), 
v  minulosti pôsobil ako manažér 
v spoločnostiach Vinto Karkó a Tech-
no Port, s. r. o.
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Deň rodiny v Púchove: Najvzácnejší je spoločne strávený čas
Aby deti otcov mali, aby mali  mamy
Pravidelne ho organizuje občianske 
združenie (OZ) „S láskou k človeku“ 
manželov Daškovcov a v tomto roku 
sa k nemu pripojili saleziáni, Cirkevná 
základná škola (CZŠ) Svätej Margity 
v Púchove, Centrum voľného času 
Včielka, Farský úrad v Púchove a Mes-
to Púchov. 
Program odštartovala už v sobotu 
večer Svätá omša v rímskokatolíckom 
kostole Všetkých svätých v Púchove. 
„Hlavnými myšlienkami dnešného 
dňa je odpustenie a solidarita a boli 
by sme veľmi radi, keby sme pro-
stredníctvom tohto dňa vstúpili do 
novej etapy v našom živote, aby sme 
si navzájom odpustili,“ prihovorila 
sa prítomným na pešej zóne Lenka 
Dašková. „Druhou myšlienkou je so- 
lidarita a v našom meste by sme ju 
chceli uviesť do praxe najmä tí, ktorí 
sa cítime spokojní, šťastní, ktorí 
máme kompletné rodiny a nič nám 
nechýba, aby sme si všímali a mali 
otvorené najmä srdcia pre rôznym 
spôsobom trpiace rodiny,“ pokračo-
val úvodným slovom predseda OZ S 
láskou k človeku MUDr. Jozef Daško.
Z pódia všetkých privítal i primátor 
mesta Rastislav Henek s vyznaním: 
„Rodina je pre mňa to najdôležitej-
šie v hodnotovom rebríčku. Vždy bu-
deme podporovať dobrú vec a mys-
lím si, že rodina je to najdôležitejšie. 
Rodina je základná bunka aj v štáte, 
aj v meste.“ Následne spolu s man-
želkou a synmi všetkým prítomným 
spoločne zapriali pekný deň. 

Neustále zväčšujúcemu sa publiku 
na pešej zóne sa prihovorila i riadi-
teľka CZŠ sv. Margity Ľubica Mišíko-
vá:  „Deti musia nielen vedieť, že sú 

Organizácia spojených národov vyhlásila 15. máj v roku 1993 za Medzinárodný deň rodiny. Tento 
rok pripadol uvedený dátum na nedeľu a aj v Púchove patril už siedmykrát za sebou rodine.

milované, ale to aj cítiť. V súčasnej 
hektickej dobe je najdôležitejší čas, 
ktorý s nimi strávime.“ 

Kultúrny program odštartoval na pó-
diu Tanečný klub Evita a nasledovali 
ho deti z CVČ Včielka, ktoré predvád-
zali svoje umenie najmä blízkym pod 
javiskom. Do spoločných rodinných 
aktivít sa mohli okrem detí zapojiť i 
rodičia. V areáli CZŠ bol pripravený 
slalom na kolobežke, streľba kušou 
na divú zver, skákanie vo vreci, maľo-
vanie rodinných príslušníkov, jazda na 
koni, nafukovací hrad, zostreľovanie 
kýblikov vodnou pištoľou a iné aktivi-
ty. Detským očiam neuniklo ani malé 
teliatko a jahniatka, ktoré sa pásli v 
ohrade. 
Na tvárach bolo vidieť úsmevy detí a 
ich rodičov. Niektorých z nich sme sa 
opýtali, prečo navštívili toto podu-
jatie. „Prišla som kvôli rodine. Bez 
rodiny nie je možné fungovať. Mám 
rodinu, ktorá funguje a sme šťast-
ná família, aj preto chcem rozdávať 
ďalej, “ povedala nám pani Janka s 
úsmevom na tvári.  „Prišli sme sem 
s deťmi, aby sme boli spolu ako ro-
dina. Tento rok nám je síce trochu 
zima, v minulosti sme tu hrávali ro-
dinný futbal,“ odôvodnila svoju prí-
tomnosť seba a svojich blízkych pani 
Mirka. 
Za organizátorov nám Lenka Dašková 
ozrejmila, prečo pripravujú podujatie 
pre rodiny: „S touto myšlienkou sme 
prišli preto, že sme videli veľa podu-
jatí pre deti, manželov i starších, ale 
akcií, ktoré by spájali celú rodinu, 
neboli žiadne. Prikláňame sa aj k li-
turgickej oslave Turíc - nie vždy toto 
podujatie pripadne na 15. mája. 

Máme z toho radosť spolu so všetký-
mi spoluorganizátormi, keď vidíme, 
že sa aj rodičia zabávajú s deťmi.“ 
Náš rozhovor zakončil predseda OZ S 
láskou k človeku Jozef Daško úprim-
nými slovami: „Mnohí na naše mesto 
hľadia z vonku ako na pekné a vybu-
dované mesto. Ale mnohí domáci to 

tak nevnímame a to kvôli vzťahom, 
ktoré nie sú úplne v poriadku. Preto 
organizujeme aj tento deň, aby pri-
šli všetky skupiny ľudí a navzájom 
spolupracovali a vytvárali niečo pre 
všetkých. Potom aj Púchovčania 
budú hovoriť, že mesto je pekné, veď 
všetci sme tu veľká rodina.“        -pam-

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

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  30 % 
zľava 

do 31. 5. 2016

Novootvorený salón krásy

 * bez objednávky
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Čvirikajúce vrabce v hlave Rada Vargu

vzhľadom k tomu, že Rado Varga v 
Púchovských listoch mne a môjmu 
manželovi Pavlovi Crkoňovi už nie-
koľko rokov venuje nemalú medi-
álnu pozornosť, som sa rozhodla 
reagovať na článok „V meste sa stále 
dohadzujú nové  fleky“, ktorý bol 
publikovaný v Púchovských listoch 
č. 17, a ktorý obsahuje aj vetu:  „...už 
aj vrabce na streche si totiž čvirikajú 
o potenciálnej horúcej uchádzač-
ke o toto dobre platené miesto. Má 
ňou byť Henrieta Crkoňová...“.  

Ak by bol Rado Varga novinárom 
ovládajúcim novinársku etiku, overil 
by si informácie ešte pred ich zverej-
nením a nemenil by lži za fakty, kto-
ré podsúva občanom nášho mesta. 
Môj profesijný životopis ako aj moje 
telefónne číslo nie je tabu, nakoľko 
som sa verejne uchádzala o post 
ústavného činiteľa. Vďaka mojej 
kandidatúre na post predsedu NKÚ 
som mala možnosť byť niekoľko 

týždňov priamo konfrontovaná no-
vinárskou obcou, či už z printových 
alebo audiovizuálnych médií. A 
môžem len potvrdiť, že seriózny no-
vinár si skutočnosti, o ktorých píše, 
overí. O to viac ma zaráža fakt, že 
Rado Varga ako bývalý šéfredaktor 
týždenníka, ktorý roky prispieval k 
vytváraniu verejnej mienky v Púcho-
ve, sa spolieha len na to, čo vrabce 
čvirikajú. 

Dovolím si touto cestou dať na pra-
vú mieru klamstvá Rada Vargu týka- 
júce sa nielen môjho profesijného, 
ale aj súkromného života, o ktorom 
sa tiež Rado Varga v minulosti verej-
ne zmieňoval.  Rado Varga, ktorý sa 
hrá na Púchovčana, ma okrem iné-
ho verejne „vykričal“ za môj trvalý 
pobyt v Trenčíne. K tomu môžem 
dodať len toľko že, jediným dôvo-
dom na zmenu bola ochrana mojej 
dcéry Katy, aby bola ušetrená týchto 
neprofesionálnych výpadov voči na-
šej rodine.

Moji rodiča, ktorí, žiaľ, zomreli v mo-
jom mladom veku, ma vychovávali k 

tomu, že domov si nosíme v srdci, že 
domov je tam, kde máš svoje srdce. 
Vďaka láske môjho manžela, ako aj 
vďaka srdečnosti s akou ma prija-
la jeho rodina a jeho priatelia Pú-
chovčania, som si toto mesto zami-
lovala. Púchov je navždy môj „nový 
domov“, ktorý tvoria nielen moji naj-
bližší, ale i priatelia, ktorých mi osud 
v Púchove  doprial. V Púchove som 
stretla  ľudí nielen otvoreného srdca, 
ale i otvorenej mysle. Domov nie je 
pre mňa administratívna adresa ako 
píše Rado Varga. Pre mňa (ako napí-
sal slovenský klasik) „domov sú ruky, 
na ktorých smieš plakať“, to je pre 
mňa Púchov.

A čo sa týka môjho doterajšieho 
profesijného života, dovolím si napí-
sať, že bol plný krásnych výziev. My 
všetci sme už dnes súčasťou európ-
skeho priestoru a tak, pokiaľ mi to 
okolnosti dovoľovali, som neodmie-
tala ani pracovné výzvy v zahraničí. 
V súčasnosti pôsobím v audítorskej 
spoločnosti. Rado Varga o mne na-
písal, že mám ambíciu pôsobiť na 
pozícii hlavnej kontrolórky mesta 

Púchov. Píše, že ide o „dobre plate-
né miesto“. Na rozdiel od Rada Var-
gu, optika akou vidím svet ja, nie je 
optika videnia sveta len cez peniaze. 
V prvom rade úlohu hlavného kon-
trolóra mesta či obce vnímam ako 
úlohu dôležitej osoby pre systém sa-
motný. Lebo hlavný kontrolór je ten, 
čo diagnostikuje a zároveň lieči cho-
roby systému a odhaľuje tých, čo na 
systéme parazitujú. Ale vzhľadom 
k tomu, že som vo svoje súčasnej 
profesii spokojná, Rado Varga môže 
spokojne spávať. Na funkciu hlavné-
ho kontrolóra mesta sa nechystám, 
nikdy som túto možnosť nezvažova-
la a nikdy ma ani s touto ponukou z 
mesta nikto neoslovil. 

Dospela som preto k záveru, že in-
formácie uvedené v predmetnom 
článku sú účelovo podsúvané obča-
nom mesta. A vrabce o potenciálnej 
horúcej uchádzačke o toto dobre 
platené miesto nečvirikajú na stre-
che, ale čvirikajú v hlave Rada Vargu.

so želaním všetkého dobrého 
henrieta crkoňová

Vážení Púchovčania, 
milí priatelia,

Určite sa mnohí z čitateľov Pú-
chovských novín po prečítaní 
tejto rekcie opýtajú: 
O čo ide? Na čo reaguje znalec 
pán Mrenica?

Reaguje na to, že bývalý primátor 
M. Michalec opäť spochybňuje 
nález Najvyššieho kontrolného 
úradu SR a znalecký posudok, 
ktorý vyhotovil uznávaný zna-
lec Jaroslav Mrenica. Znalecký 
posudok vyčísľuje hodnotu TKR 
(káblov televíznych rozvodov v 
celom meste Púchov), ktorú bý-
valý primátor Michalec odpredal 
bez znaleckého posudku a bez 
verejnej súťaže firme Swan. Roz-
diel hodnoty, ktorú určil znalec 
v dobe predaja TKR a skutočnej 
hodnote za ktorú pán Michalec 
predal TKR by bola cca 742.000 
EUR v neprospech mesta Pú-
chov. 
V tejto veci je na Generálnu 
prokuratúru SR podané trestné 
oznámenie a GR to postúpila na 
Špeciálnu prokuratúru so sídlom 
v Pezinku. Ďalej vec budú skú-
mať vyšetrovatelia. 

-red-
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Hromadná jarná výsadba zelene 
v meste bude pokračovať jesennou 
Rozsah, v akom sa zeleň na konci apríla vysadila, nemá v Púchove obdobu množstvom preinvestovaných peňazí, 
množstvom stromov a kríkov, i veľkosťou plochy. Dohromady bolo vysadených 161 stromov a 204 kríkov. Zakáz-
ku realizovala firma Púchovská záhradnícka, s. r. o., ktorá zvíťazila v elektronickej aukcii najnižšou ponúknutou 
cenou 20 700 eur (predpokladaná hodnota zakázky bola stanovená na 26 500 eur). Financie na realizáciu mesto 
získalo recipročne od Železníc Slovenskej republiky za zrealizované výruby stromov, ktoré bolo nutné vykonať v 
rámci rekonštrukcie železničnej trate na území mesta Púchov.
Arborista a dendrológ Richard Pe-
kara, ktorý na projekte hromadnej 
jarnej výsadby s pracovníkmi mesta 
od začiatku spolupracoval, uvádza: 
„Sedemdesiat percent zelene sme 
vysadili v intraviláne Púchova, 
zvyšok v extraviláne.“ Nadmorská 
výška, v ktorej sa mesto nachádza, 
teda tzv. vegetačný stupeň, predur-
čuje, aby mohli v uliciach Púchova 
rásť listnaté aj ihličnaté dreviny vo 
vyrovnanom pomere 1:1. Podľa  R. 
Pekaru má takáto voľba skladby ze-
lene niekoľko dôvodov: „Listnaté 
stromy nasávajú z okolia exhaláty 
s prachom a lepšie ich absorbujú. 
Kombinujú sa s ihličnanmi aj zo 
zdravotných dôvodov, čo si ľudia 
veľakrát priamo neuvedomujú. “ 

Štefánička je najvzácnejšou ulicou
Jedna z „najzelenších“ ulíc v meste 
je Štefánikova, na ktorej v apríli pri-
budlo najviac zelene. R. Pekara vy-
svetľuje: „Štefánička je, čo sa týka 
zloženia a kompozície zelene, asi 
najvzácnejšou ulicou. Vysádzaná 
bola v povojnovom období Ba-
ťovým záhradníkom, nájdeme tu 
dreviny ázijskej a severoamerickej 
dendroflóry. Krátkoveké dreviny 
na Štefánikovej ulici bolo treba 
kvôli zlému zdravotnému stavu vy-
píliť. Aj preto sme napr. oproti det-
skému domovu zasadili dlhoveké 
stromy - u nás unikátny sekvojovec 
mamutí i topoľ balzamový. Násled-
ne sa dosádzali krovité dreviny s 
väčšou alebo menšou potrebou 
slnka, aby sa zachovala kompo-
zícia a celkový charakter ulice.“  
Pre Štefánikovu ulicu sú charakteri-
stické oválne zastrihnuté mohutné 
kríky, ktoré tu vydržali niekoľko de-
saťročí bez viditeľného poškodenia: 
„Je to tis – treťohorný relikt, ktorý 
je prakticky nezničiteľný. Európska 
drevina, ktorá prežila všetky doby 
ľadové. Je veľmi vitálna a znáša rez 
v ktoromkoľvek období,“ prezrádza 
dendrológ.

myslelo sa aj na alergikov 
Alergiou na peľ trpí snáď už každé 

malé dieťa. Pri výbere nových stro-
mov mesto zohľadňovalo aj túto 
okolnosť: „Alergénom je napríklad 
breza. Vysádzala sa i tá, pretože 
je to dôležitá drevina v záhradnej 
architektúre. Ale vysadili sme bre-
zy so severoamerickým a ázijským 
pôvodom, ktoré majú posunuté 
obdobie kvitnutia. Znamená to, 
že peľ stromov v meste sa nebude 
tak silno koncentrovať do jedného 
obdobia. Takéto stromy sme tiež 
nevysádzali pod okná panelákov, 
ale oveľa ďalej.“ 

Znižujú prašnosť, zmierňujú horúčavy
 Význam stromov a celkovo zelene je 
v súčasných mestách nepopierateľ-
ný, no napriek tomu veľa ľudí úplne 
nerozumie dôvodom jej ochrany a 
neustáleho rozširovania. Arborista R. 
Pekara vysvetľuje: „Stromy znižujú 
prašnosť a zadržujú exhaláty pri 
cestách. V lete zmierňujú horúča-
vy a v prípade extrému v podobe 
intenzívneho dažďa vedia zadržať 
veľa vlahy a vlhkosti. Mali by sa 
nad tým zamyslieť všetci, pretože 
výskyt rakoviny sa neustále zväč-
šuje, nehovoriac o priemyselných 

mestách, ako je Púchov. Ak sa na to 
nebude myslieť teraz, potom môže 
byť už neskoro. Som presvedčený aj 
o tom, že najväčší výskyt infikova-
ných kliešťov v okolí Púchova spô-
sobil priemysel, ktorý tu drží akúsi 
tepelnú kupolu a preto sa im tu tak 
darí.“ 

Pri zeleni aj 50 rokov dopredu
Niektoré nové dreviny boli vysadené 
v tesnej blízkosti starších a väčších. 
Aj preto smerovala na Richarda Pe-
karu logická otázka: Nevytlačí na 
takej malej ploche starý strom nový 
alebo naopak? „Počíta sa s tým, že 
nová výsadba za tri roky nahra-
dí staré stromy, ktorým už končí 
životnosť tak, aby tu nevznikla 
akási diera na zelenej ploche. Pri 
projektoch výsadby zelene by sa v 
mestách malo uvažovať až 50 ro-
kov dopredu, aby bola zachovaná 
kontinuita i pre deti našich detí. V 
Púchove je takýmto prípadom a 
dôkazom napríklad gaštanová alej 
pri Váhu i stromy v parku pri Žup-
nom dome.“  
Okrem samotného mesta sa veľkej 
obnovy zelene dočkajú aj mestské 
časti: „Chceme pokračovať na je-
seň. Plánujeme výsadbu v Horných 
Kočkovciach i ďalších častiach Pú-
chova,“ uzatvára Pekara.             -red-

„Vysadili sme ambrovník styra-
xový, z ktorého si severoame-
rickí indiáni vyrábali žuvačky. 
Pribudol pagaštan páví, ktorý je 
odolný voči škodcovi ploskáči-
kovi pagaštanovému. Unikátom 
je sekvojovec mamutí zo Sever-
nej Ameriky, ktorý u nás bude 
dorastať do výšky asi 17 metrov. 
Zo Severnej Ameriky je to cédro-
vec zbiehavý, z podrastov sú vy-
sadené kaliny a vavrinovce. Zau-
jímavosťou je tujovka japonská, 
čo je endemit z japonského ost-
rova Honšú. Na Hoenningovom 
námestí pribudli rododendrony. 
Pri základnej umeleckej škole 
sme vysadili kivi, ktoré našťastie 
vydržali nedávne mrazy, pretože 
pochádzajú z Kaukazu.“

Richard Pekara
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Vyskytujú sa vo vašom okolí miesta, ktoré sú podľa vás zanedbané? Informovať o nich môžete 
priamo mestský úrad v Púchove prostredníctvom počítačovej aplikácie s názvom „Odkaz pre sta-
rostu.“ Na rovnomennej internetovej adrese s koncovkou „.sk“ môžete následne sledovať spôsob 
riešenia a čas, za ktorý sa situácia vyrieši.
Jednoduchý postup
Webovú stránku, ktorá na Sloven-
sku funguje od januára 2010, spra-
vuje Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť. No len pred niekoľkými 
týždňami podpísal s Mestom Pú-
chov dohodu o spolupráci. Po jed-
noduchej registrácii môže každá, 
len trochu počítačovo zdatná oso-
ba prispieť svojim podnetom. Stačí 
problém pomenovať, zaradiť ho do 
vybranej kategórie, na mape určiť 
miesto a priložiť fotografickú doku-
mentáciu. Ak ste všetky uvedené 
body zvládli, svoj podnet odošlete a 
administrátor projektu ho skontrolu-
je. Tá istá osoba váš podnet zašle aj 
samospráve a spolu s ďalšími ľuďmi 
môžete na internete sledovať, ako 
bude váš problém riešený. 

Podnet vyriešili do piatich dní
K 17. máju bolo na webstránke 
www.odkazprestarostu.sk zare-
gistrovaných 9 podnetov od ob-
čanov Púchova. Z toho dva boli už 
vyriešené, päť podnetov malo status 
„v riešení“ a ďalšie dva boli vo fáze 
odoslania samospráve. Vyriešený bol 
napríklad podnet od osoby s menom 
Martin, ktorého žiadosť zverejnená 
30. apríla znela: „Dobrý deň, chcel 
by som Vás poprosiť o vyriešenie 
problému s neporiadkom, ktorý 
zostal po asfaltovaní chodníka pri 
škôlke na Obrancov mieru. 30 me-
trov od nového chodníka zostal 
riadny neporiadok na parkovisku 
pred bytovkou 1154, ale aj v tráve. 
Ďakujem.“ O päť dní neskôr, teda 5. 
mája, bola pod odkazom zverejne-

ná odpoveď od vedúcej oddelenia 
dopravy a služieb Aleny Vavrovej: 
„Nečistoty boli odstránené počas 
realizácie dokončovacích prác tak, 
ako aj pri ostatných objektoch.“ Vy-
riešenie podnetu bolo zdokumento-
vané aj prostredníctvom fotografie 
vyčistenej lokality. 

odkaz uľahčuje komunikáciu
Primátor mesta Rastislav Henek takú- 
to možnosť interaktívnej spolupráce 
s občanmi kvituje: „nie každý má v 
dnešnej dobe čas zavolať na mest-
ský úrad, prípadne ho osobne na-
vštíviť s podnetom, ktorý ho trápi. 
Aplikácia odkaz pre starostu je vý-
razným uľahčením pri vzájomnej 
komunikácii medzi samosprávou 
a občanmi. Za jednotlivé podnety 

od občanov ďakujeme. Priebežne 
sa nimi zaoberáme a ak spadajú 
do našej kompetencie a možností, 
čo najskôr nasleduje riešenie.“  

sledujte riešenia online
Posledný občiansky podnet projektu 
„Odkaz pre starostu“ pre Púchov za-
evidoval administrátor 11. mája. Pán 
Jozef upozorňuje na nerešpektovanie 
vodorovného značenia pri parkovaní 
na ulici Za cintorínom, čo majú spô-
sobovať vodiči výrobnej prevádzky i 
nadlimitný počet ich áut. V súčasnosti 
sa v prípade tohto podnetu zisťuje, 
kto je za riešenie situácie zodpoved-
ný. Veríme, že aj tento projekt a vší-
mavosť ľudí prinesie ovocie v podobe 
vyriešenia všetkých zaevidovaných 
podnetov v meste Púchov.            -red-

Riešenie odkazov pre starostu už aj v Púchove

Komisia o aktívnych senioroch, maturitných vysvedčeniach i ZUŠ-ke
V pondelok 16. mája, sa zišli členo-
via komisie vzdelávania, kultúry a 
sociálneho zabezpečenia. Na pro-
grame bola medzi inými i Správa o 
činnosti Okresnej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska (OO JDS) 
a Správa o činnosti Základnej ume-
leckej školy (ZUŠ) v Púchove. 

Podľa slov predsedkyne JDS Púchov 
Antónie Gabkovej narástol počet 
členov ich organizácie oproti minu-
lému roku o 20 osôb na 635 členov. 
Pod okres spadá 9 organizácií, pri-
čom najväčšia je púchovská so 110 
členmi. Ďalšie sa stretávajú v Horných 
Kočkovciach, Dolných Kočkovciach, 

Lúkach, Dohňanoch, Hornej Breznici, 
Zubáku, Lednických Rovniach a Ly-
sej pod Makytou. Okrem turistických 
aktivít venujú dôchodcovia svoj čas 
kultúrnym aktivitám, spolupráci so 
školami, pomoci obciam, opatere hro-
bových miest významných dejateľov i 
zachovávaniu zvykov. „28. augusta 
2015 sme boli opäť usporiadateľmi 
náučno-turistického zrazu seniorov 
stredného Považia. Za účasti 125 
seniorov a 33 °C teplotách sa usku-
točnil výstup na dohňanskú roz-
hľadňu,“ povedala Gabková o jednej 
zo seniorských aktivít.
Jedným z prerokovávaných bodov 
bola i organizačná príprava odovzdá-

vania maturitných vysvedčení absol-
ventom stredných škôl. Podľa vedú- 
cej odboru školstva a sociálnych vecí 
Viery Češkovej by mali úspešní ma-
turanti z Gymnázia v Púchove dostať 
vysvedčenia v divadle 27. mája a ab-
solventi Strednej odbornej školy ob-
chodu a služieb v Púchove v Malom 
Župnom dome 30. mája. Dátum odo-
vzdávania maturitných vysvedčení 
absolventom Strednej odbornej ško-
ly na Ul. Terezy Vansovej v Púchove 
bude ešte upresnený.
Zástupca riaditeľky ZUŠ Peter Stupav-
ský predniesol prítomným údaje o 
aktivitách uvedenej školy za školský 
rok 2015/2016. Podľa nich navšte-

vuje ZUŠ 734 žiakov, ktorých vedie 
34 pedagógov v troch odboroch: 
tanečnom, výtvarnom a hudobnom. 
Umelecká škola má i tri pobočky, a 
to v Záriečí, Lednických Rovniach a 
Beluši. Medzi najúspešnejšie koncerty 
zaradil Stupavský vianočný koncert v 
rímskokatolíckom kostole v Púchove 
a novoročný koncert v púchovskom 
Divadle.  „Aj vďaka týmto a ďalším 
koncertom, je stále veľký záujem 
o hudobný odbor, čo sa o niekto-
rých iných ZUŠ-kách na slovensku 
v súčasnosti nedá povedať,“ skon-
štatoval mestský poslanec a pedagóg 
umeleckej školy Ivan Sadloň. 

-pam-
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Brigádnici, robotníci a klerici
Prvou skupinou pracujúcou na PM 
bola mládež ako brigádnická nekva-
lifikovaná pracovná sila vo veku od 
15 rokov, ktorej nábor sa vykonával 
najmä na území západného Sloven-
ska, a to hlavne v blízkom i vzdialenej-
šom okolí výstavby priehrady. Druhou 
skupinou boli robotníci, zamestná-
vaní na stavbe ako trvalá a  kvalifiko-
vaná pracovná sila v pozíciách mu-
rárov, tesárov, klampiarov, strojárov, 
betonárov a  iných. Nábor takýchto 
pracujúcich na území celého ČSR 
zabezpečoval Hydrostav. Do pozície 
kvalifikovaných pracovných síl neskôr 
prechádzali aj niektorí brigádnici, ktorí 
nadobudli požadované skúsenosti 
a zručnosti. Tretiu skupinu tvorili poli-
tickí väzni a klerici vyhnaní z kláštorov 
počas Akcie K (kláštory). Tí boli na PM 
poslaní na „prevychovanie“.

nedostatok pracovných síl
Hoci sa na výstavbe PM celkovo po-
dieľalo viac ako 55  000 brigádnikov, 
v  priebehu rokov 1950 – 1958 stav-
ba neustále zápasila s nedostatkom 
pracovných síl a  problémami pri 
organizácii práce. Hlavnou príčinou 
nedostatku pracovných síl bola veľ-
ká stavebná činnosť v  kraji (výstavba 
vodného diela Krpeľany – Sučany 
a priehrady na Orave), pre ktorú nebol 
nábor pracovných síl úspešný. Najväč-
ší počet brigádnikov z radov mládeže 
sa dosahoval v letných mesiacoch pre-
to, lebo veľká časť brigádnikov bola 
študujúca mládež. Počet pracujúcich 
ovplyvňovali i sezónne poľnohospo-
dárske práce na agrárnom Slovensku. 
Problémy s nedostatkom pracujúcich 
na stavbe PM sa prejavili v  meškaní 
budovania jednotlivých častí vodné-
ho diela, ako aj stavieb, ktoré s  ním 

úzko súviseli. Optimizmus, s  ktorým 
sa táto stavba zahajovala, postupne 
upadal. 

tvrdý režim, kultúra a šport
Začiatkom roku 1950 nastúpili na PM 
prví brigádnici, ktorých úlohou bolo 
vybudovanie ubikácií a pracovísk pre 
brigády, ktoré majú prísť v  nasleduj-
úcich mesiacoch. Vybudovala sa ro-
botnícka kolónia pre 600 robotníkov 
(dnešné Kúpele Nimnica). Mnoho 
brigádnikov získalo popri zamestnaní 
aj stredoškolské vzdelanie a absolvo-
valo rôzne kvalifikačné kurzy. Medzi 
kolektívmi i jednotlivcami sa využívalo 
„socialistické súťaženie“, ktoré malo 

ovplyvňovať výkony pracovníkov a pl-
nenie výrobných úloh. Podľa denného 
režimu vstávali pracovníci o 5.30, na-
sledovala rozcvička, o 6.00 raňajkovali, 
o 7.00 vztyčovali vlajku pred táborom 
a spievali hymnu demokratickej mlá-
deže, od 7.30 do 16.00 tvrdo pracovali. 
Na obed bola vyhradená poludňajšia 
polhodinka, počas ktorej sa podával 
kúsok chleba so syrom alebo salámou. 
Až po príchode z pracovísk sa podáva-
lo do vojenských šálok niečo varené 
a  teplé. Na stavbe PM sa mládež ve-
novala i mimopracovnej činnosti, tá sa 
využívala na politickú, kultúrnu, zdra-
votnícku,  telovýchovnú a  športovú 
aktivizáciu. Nad tábormi a údolím sa 

Názov vodného diela pri obci Nosice – Prie-
hrada mládeže (PM) sa odvodil od najpočet-
nejšej skupiny pracujúcich na tejto stavbe. 
Politické vedenie krajiny sa rozhodlo využiť 
PM na výchovu odborných a politických ká-
drov pre stavebníctvo a  priemysel z  radov 
mládeže. V  prvom rade tu bola snaha roz-
víjať poznatky a skúsenosti, ktoré sa nado-
budli pri práci s mládežou na Trati mládeže 
v rokoch 1948 – 1949.

Výstavba Priehrady mládeže 1949 - 1958:

postavilo javisko, ktoré slúžilo ako am-
fiteáter. Zdravotná výchova sa zame-
riavala najmä na osvetu o  zásadách 
správnej hygieny a starostlivosti o svoj 
organizmus a prevenciu. Voľný čas vy-
užívali mladí ľudia aj na telovýchovu 
a  šport, preto bol vybudovaný špor-
tový štadión. Jeho plocha sa využívala 
napríklad pri súťažiach v ľahkej atle-
tike, futbale, basketbale a  volejbale. 
Taktiež sa mládežníci mohli zapojiť do 
branného behu, streľby a plávania, na 
ktorého účely bol postavený na Váhu 
provizórny bazén. Dokonca futbalové 
družstvo „Tatran Priehrada mládeže“ 
hralo pravidelnú ligovú súťaž.

Pavol makyna

Ľudia na stavbeĽudia sledovali výstavbu PM ako veľké divadlo. Napr. táto žena v ľudovom odeve 
sledovala športové zápolenie na ihrisku, ktoré sa nachádzalo asi na mieste, 

kde dnes stojí Vodné dielo Nosice.

Mladí brigádnici si pospevujú cestou na pracovisko. Brigádnik 
pri murárskych 

prácach.

Drevený tábor na dnes už zatupenom brehu Váhu 
a výstavba murovaných ubikácií pre robotníkov, 

dnes Kúpele Nimnica.

Napriek ťažkej celodennej
práci sa našiel čas aj zábavu, r. 1951.



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY8 spravodajstvo8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Na trati Považská Bystrica – Púchov došlo v minu-
lom týždni v priebehu 24 hodín k dvom závažným 
incidentom, ktoré mimoriadne ohrozili bezpečnosť 
a plynulosť železničnej dopravy.  V utorok 17. mája 
o 19.40 hod. narazil osobný vlak na železničnom 
priecestí do betónového predmetu, ktorý niekto 
umiestnil do koľajiska.  O deň neskôr, v stredu 18. 
5. o 12.30 hod. popoludní došlo na rovnakej trati 
len v inom mieste k ďalšiemu nárazu vlaku, taktiež 
do časti betónu, uloženého v koľajisku. Silné nárazy 
spôsobili ohnutie pluhu a poškodenie častí rušňov. 
Vlakový personál musel prekážky na trati odstrániť, 
až potom mohli ďalej pokračovať v jazde. Uvedené 
prípady vandalizmu boli nahlásené polícii, ktorá prí-
pady prešetruje. 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opakovane 
upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, 
teda úmyselného poškodzovania majetku. Vandali 
si neuvedomujú, že svojim konaním ohrozujú nielen 
plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale 

hazardujú aj s ľudskými životmi, pri takomto náraze 
rušňa v plnej rýchlosti reálne hrozí vykoľajenie vlaku. 
Preto ŽSR okrem zintenzívnenia kontrol na tratiach aj 
prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na želez-
nici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu 
cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR 
kontaktovala políciu a pomohla tak eliminovať trest-
nú činnosť.                  ŽSR

Polícia informuje

Mestská polícia

Dopravní policajti z Považskej Bystrice vzniesli ob-
vinenie pre prečin marenia výkonu úradného roz-
hodnutia voči 64-ročnému Pavlovi z okresu Púchov. 
Obvinený vodič 17. mája v čase asi o 9.35 hodine  jaz-
dil na motocykli značky KTM bez evidenčného čísla 
po ceste I/49 po Ulici 1. mája v Púchove, pričom  bol 
zastavený a kontrolovaný  policajnou hliadkou Ob-
vodného oddelenia Púchov. Pri kontrole  bolo ziste-
né, že vodič  motocykel viedol v čase, keď mu bola 
činnosť vedenia motorového vozidla zakázaná po 
dobu 18 mesiacov. Obvinenému hrozí trest odňatia 

slobody až na dva roky. 
V záujme bezpečnosti ostatných účastníkov cest-

nej premávky budú policajti v Trenčianskom kraji 
naďalej odhaľovať takýchto nezodpovedných vo-
dičov, ktorí nerešpektujú rozhodnutie súdu alebo 
iného štátneho orgánu o zákaze činnosti  a opätov-
ne pred jazdou požijú alkoholické nápoje a sadnú si 
za volant.  Polícia takéto kontroly na zistenie požitia 
alkoholu vodičmi bude  naďalej vykonávať v celom 
Trenčianskom kraji.  

                 KR PZ Trenčín

Dôchodcovi z okresu Púchov hrozia za marenie 
úradného rozhodnutia dva roky väzenia

Nebezpečná zábavka na koľajniciach ohrozuje 
bezpečnosť dopravy, ale i ľudské životy

Devätnásty kalendárny týždeň bol na cestách Pú-
chovského okresu mimoriadne pokojný. Stala sa tam 
jediná dopravná nehoda, ktorá si nevyžiadala ani 
ľudský život, ani zranenie. 

Nehoda sa stala v Púchove na Okružnej ulici na 
parkovisku pred domom č. 1420. Neznámy vodič pri 
vedení nezisteného osobného motorového vozidla 
pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa vedeniu 

vozidla a nesledovaniu situácie v cestnej premávke, 
poškodil s vozidlom pravú časť osobného vozidla 
značky Fiat Multipla. Po tomto si vodič nesplnil zá-
kladné povinnosti vodiča a účastníka dopravnej 
nehody, z miesta odišiel bez ohlásenia dopravnej ne-
hody polícii. Pri nehode nedošlo k zraneniam osôb, 
skúška na alkohol bola negatívna. 

KR PZ Trenčín

Na okresných cestách bol pokoj, jedna drobná nehoda

Na železničné koľaje medzi Púchovom a Považskou Bystricou (na snímke) položil neznámy páchateľ minulý týž-
deň hneď dvakrát betónové prekážky.          FOTO: Milan Podmaník 

Z bomby sa vykľulo cestárske oblečenie
Na oddelenie mestskej polície nahlásil muž z 

Púchova, že za jedným z obchodných domov v 
Púchove je pohodená taška, v ktorej môže byť 
bomba. Hliadka mestskej polície oznámenie pre-
verila, na mieste našla tašku, v ktorej bolo oran-
žové pracovné oblečenie – nohavice a blúza. V 
taške neboli žiadne doklady ani nič, čo by viedlo k 
vypátraniu majiteľa. 

Za spaľovanie napomenutie
Na hustý dym valiaci sa z priestorov Pod Zá-

brehom upozornil mestských policajtov muž z 
Púchova. Podľa oznámenia niekto niečo spaľo-
val, alebo niečo nekontrolovateľne horí. Hliadka 
oznámenie preverila, na mieste našla muža, ktorý 
na svojom pozemku práve hasil ohnisko. Spá-
chanie priestupku proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta vyriašili mestskí policajti napo-
mínaním. 

Vystrašený pes pohrýzol ženu
Na oddelenie mestskej polície prijali oznámenie 

o voľnom pohybe psa malého vzrastu, ktorý mal 
pohrýzť ženu z Hoštinej. Hliadka zistila, že maji-
teľka bola na nakúpe v obchodnom dome a psa 
priviazala o odpadkový kôš. Pes sa však uvoľnil a 
zo strachu pohrýzol okoloidúcu ženu. Poškodená 
odišla na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia, 
majiteľka psa odišla domov s tým, že na oddele-
nie mestskej polície má priniesť doklady od psa. 
Priestupok je v riešení. 

Evidovaná miera nezamestnanosti v Púchov-
skom okrese klesla v apríli medzimesačne o 0,14 
percenta na úroveň 4,75 percenta. Už tradične 
bola najnižšia v Trenčianskom samosprávnom 
kraji a piata najnižšia na Slovensku. 

V okrese Púchov evidovali na úrade práce v apríli 
1324 uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 683 
žien. Z celkového počtu uchádzačov o zamestna-
nie v Púchovskom okrese bolo v apríli 192 neza-
mestnaných mladších ako 25 rokov a celkovo 354 
mladších ako 30 rokov. Starších ako 55 rokov bolo 
v apríli evidovaných na púchovskom úrade práce 
249 nezamestnaných.  

V Trenčianskom samosprávnom kraji bola v 
apríli najvyššia miera nezamestnanosti v okre-
se Prievidza, kde dosiahla úroveň 9,54 percenta. 
Nasledovali okresy Partizánske (8,01 percenta), 
Považská Bystrica (7,04 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (6,74 percenta), Ilava (5,94 percenta), 
Nové Mesto nad Váhom (5,74 percenta), Trenčín 
(5,42 percenta) a Myjava (5,05). Púchovský okres 
s evidovanou mierou nezamestnanosti 4,75 per-
centa bol v Trenčianskom samosprávnom kraji 
jediným, kde nezamestnanosť klesla pod päť per-
cent.  

V Trenčianskom kraji klesla nezamestnanosť v 
apríli na úroveň 6,85 percenta, medzimesačne sa 
znížila o 0,19 percenta. Po Bratislavskom  a Trnav-
skom kraji bola priemerná miera nezamestnanos-
ti v Trenčianskom kraji tretia najnižšia. Priemerná 
evidovaná miera nezamestnanosti klesla v apríli 
na Slovensku o 0,25 percenta na úroveň 9,64 per-
centa. Najvyššia priemerná miera nezamestna-
nosti bola v apríli na Slovensku v okrese Rimavská 
Sobota (26,43 percenta), najnižšia v okrese Galan-
ta (4,04 percenta). ÚPSVaR

Nezamestnanosť v okrese 
Púchov v apríli opäť klesla
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Podávanie kvalitného výkonu pri 
každej činnosti je ovplyvnené množ-
stvom vnútorných a vonkajších fak-
torov. Zamestnanie vodiča na prvý 
pohľad pôsobí ako pohodlné. Nie je 
to však tak, pretože má mnoho záťa-
žových faktorov (nedostatok pohybu, 
dlhé sedenie vo vynútenej polohe, 
prevaha statického zaťaženia, otra-
sy, vibrácie a psychické zaťaženie), 
ktoré sú príčinou zmien podporno-
-pohybového aparátu a ciev. Výskyt 
kŕčových žíl na dolných končatinách 
a artritických zmien je v tejto profesii 
častejší. Trvalé psychické preťaženie 
spojené s narúšaním prirodzeného 
biorytmu a nesprávne stravovacie ná-
vyky sa podieľajú na vzniku psychoso-
matických chorôb a akútne psychické 
zlyhanie môže zapríčiniť nehodu.

Väčšina vodičov je presvedčená o 
správnosti ich štýlu vedenia vozidla. 
Veria „osvedčeným“ receptom napr. na 
urýchlenie odbúravania alkoholu spán-
kom alebo odstráneniu únavy fajčením. 

Typ a vlastnosti osobnosti
Okrem telesných a zmyslových pred-
pokladov pre túto prácu sú dôležité 
osobnostné predpoklady. Ideálny typ 
vodiča by sa mal v premávke preja-
vovať vyrovnaným a zodpovedným 
správaním, aktívnym, ale nie agresív-
nym konaním. Najvhodnejší je typ 
osobnosti označovaný ako sangvinik, 
ktorý je charakterizovaný ako silný, 
pohyblivý a vyrovnaný. Zjednoduše-
ne povedané – cholerik má sklon k 
neuváženým reakciám, flegmatik k 
prehliadaniu faktov a u melancholika 
je častá nesústredenosť. Takto jasne 
vyhranené typy sa vyskytujú zriedkavo 
a väčšinu ľudí možno charakterizovať 
ako zmiešané typy. 

Iné delenie typov osobnosti je podľa 
prevládajúcich vzorov správania na typ 
A a typ B. Typ  A vo svojej výraznej po-
dobe pociťuje trvalý nedostatok času, 
je neschopný uvoľniť sa a spravidla má 
vyššiu úroveň agresívnych prejavov. 
Snaží sa vykonať viac činností v čoraz 
kratšom čase. Tento spôsob správania 
sa javí pri vedení vozidla ako rizikovej-
ší. Prevládajúci ty správania B je menej 
súťaživý, spravidla viac uvoľnený a me-
nej pociťuje časový tlak. 

Unavení si za volant nesadajte 

Varovné príznaky únavy: 
• Opakované odpútavanie myšlienok 
od vedenia vozidla
• Neschopnosť spomenúť si na po-
sledné odšoférované kilometre
• Prehliadanie značiek
• Voľnejší pohyb po ceste
• Opakované zívanie
• Vážne problémy udržať otvorené oči
• Mikrospánok je posledná výstraha 
pred nehodou
Jediný účinný  prostriedok na od-
stránenie únavy je spánok.
 
Činnosti odpútavajúce 
pozornosť pri vedení vozidla: 
• Nastavovanie rádia
• Sťahovanie okna
• Zapínanie bezpečnostných pásov 
počas jazdy
• Siahanie na vzdialenejšie predmety
• Jedenie a pitie
• Fajčenie  (vrátane hľadania cigariet), 
zapaľovania, odklepávanie popola
• Telefonovanie
• Pohybujúce sa objekty v interiéri vo-
zidla (hmyz, dieťa, zviera a pod.)
• Neprimerane zvýšená pozornosť ve-
novaná okoliu
• Iné rozptyľovanie (nesústredenosť 
na jazdu z rôznych príčin)

Aktivačný stav organizmu
Rýchlosť prijímania informácií, ich 
spracovanie v CNS a nasledovná 
pohybová reakcia sú závislé na akti-
vačnom stave organizmu. Aktivačný 
stav organizmu je výsledkom celého 
komplexu činiteľov z vonkajšieho pro-
stredia (aktuálna podnetová situácia) 
a z vnútorného prostredia (pamäťové 
stopy, predstavy, aktuálny citový stav, 
poruchy rovnováhy vnútorného pro-
stredia). Stupeň aktivácie má vplyv na 
rýchlosť, intenzitu a koordinovanosť 
odpovede. 

Nízka aktivácia – znamená zníženú čin-
nosť organizmu a zníženú schopnosť 
reagovať. Nadmerná zvýšená aktivácia 
– je jedným z najčastejších faktorov psy-
chogénneho zlyhania, pretože zvyšuje 
psychické napätie a motorický nepokoj, 
čo vedie k neadekvátnym psychickým 
a pohybovým reakciám i na nepatrné 
podnety. Dodanie optimálneho výko-
nu vyžaduje strednú úroveň aktivácie. 
Telesné aktivity v peknom prostredí 
kladne ovplyvňujú psychickú pohodu 
človeka. Jednoduché relaxačné cviče-
nia (napr. pravidelné hlboké pomalé 
dýchanie so zatvorenými očami, mož-
no uplatniť aj v prestávkach pri jazde). 

Faktory ovplyvňujúce výkon pri vedení motorového vozidla

Experti odhadujú, že štvr-
tina až polovica všetkých 
nehôd je spôsobená tým, 
že vodič nie je sústredený 
na vedenie motorového vo-
zidla. Rozptyľovanie môže 
byť fyzické alebo psychické. 
Ľudia nadhodnocujú svoju 
schopnosť robiť viac vecí na-
raz a podceňujú pravdepo-
dobnosť, že sa stane neho-
da. Situácia na ceste sa však 
mení v zlomku sekundy a 
človek zaneprázdnený inou 
činnosťou na ňu reaguje 
neskôr. Niekedy malá nepo-
zornosť v nepravý čas môže 
skončiť tragicky. 

mUdr. vIlam Bršiak

NOVÝ CENNÍK plošnej inzercie Púchovských novín nájdete na strane 22. 
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Zdroj: MsÚ Púchov

 VÝDAVKY MESTA v roku 2015 Rozpočet Skutočnosť % plnenia

1. Bežné výdavky 7 408 040 6 493 156 87,65%
Výdavky verejnej správy 1 363 161 1 247 912 91,55%
Finančná a rozpočtová oblasť 9 000 6 554 72,82%
Iné všeobecné služby - matrika 11 477 11 477 100,00%
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 8 968 8 968 100,00%
Transakcie verejného dlhu 230 000 162 392 70,61%
Civilná ochrana 423 305 72,10%
Policajné služby 444 040 390 503 87,94%
Ochrana pred požiarmi 24 598 18 236 74,14%
Výstavba 42 258 5 391 12,76%
Cestná doprava 581 409 553 466 95,19%
Cestovný ruch 1 150 1 146 99,65%
Nakladanie s odpadmi 1 577 845 1 441 696 91,37%
Znižovanie znečisťovania 20 756 6 993 33,69%
Rozvoj obce 135 263 87 429 64,64%
Verejné osvetlenie 159 965 159 930 99,98%
Bývanie a občianska vybavenosť 325 621 271 674 83,43%
Rekreačné a športové služby 1 305 864 1 039 178 79,58%
Kultúrne služby 390 914 358 984 91,83%
Vysielacie a vydavateľské služby 153 660 137 851 89,71%
Náboženské a iné spoločenské služby 196 140 185 039 94,34%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 14 526 7 441 51,23%
Vzdelávanie - predškolská výchova 55 755 52 895 94,87%
Vzdelávanie - základné vzdelanie 31 196 30 237 96,93%
Vzdelávanie - nedefinovateľné 7 159 5 499 76,81%
Služby v školstve 38 708 37 447 96,74%
Sociálne zabezpečenie - staroba 247 394 236 474 95,59%
Sociálne zabezpečenie - pozostalí 1 660 0 0,00%
Sociálne zabezpečenie - rodina a deti 20 900 19 854 95,00%
Sociálna pomoc občanom v núdzi 7 397 7 353 99,41%
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 833 832 99,88%

2. Kapitálové výdavky 827 231 430 878 52,09%
Výdavky verejnej správy 53 500 8 304 15,52%
Policajné služby 6 800 0 0,00%
Ochrana pred požiarmi 3 018 0 0,00%
Výstavba 71 309 36 714 51,49%
Cestná doprava 195 337 57 309 29,34%
Znižovanie znečisťovania 7 900 3 240 41,01%
Rozvoj obce 392 770 284 009 72,31%
Zásobovanie vodou 45 500 0 0,00%
Verejné osvetlenie 3 600 3 480 96,67%
Bývanie a občianska vybavenosť 4 500 4 500 100,00%
Kultúrne služby 1 860 1 860 100,00%
Náboženské a iné spoločenské služby 41 137 31 462 76,48%

3. Výdavkové finančné operácie 880 553 759 068 86,20%

4. Výdavky rozpočtových organizácií 4 978 152 4 944 958 99,33%

 VÝDAVKY SPOLU 14 093 976 12 628 059 89,60%
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Naša škola píše svoju históriu od 
roku 1980 spolu s výstavbou pú-
chovského sídliska „Sedlište“ a hrdo 
nosí meno Mládežnícka. Tento rok 
našu školu navštevuje 538 žiakov, 
tým sme sa stali najväčšou školou 
v Púchove. Škola prešla úplnou 
rekonštrukciou, moderné triedy 
disponujú dataprojektormi a inter-
aktívnymi tabuľami. Škola má dve 
PC učebne, dve tabletové triedy a 
jazykovú PC učebňu. Víziou našej 
školy je poskytnúť kvalitné vzde-
lávanie všetkým deťom s dôrazom 
na prírodné vedy, inovatívne vy-
učovacie postupy, rozvoj osobnosti 

Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
www.zsmladeznicka.edupage.org                                  email: skola@zsmlapv.edu.sk                                  tel.: 042/ 4632 458

všeobecno-vzdelávacie projekty a sú-
ťaže 
decembrový sUdokU mikuláš: Ing. Pe-
ter Gašpar, majster sveta v riešení sudoku,
zábavné riešenie sudoku úloh s odmenami
týždeň matematiky: týždeň školského 
vyučovania spestrený o matematicky lade-
né aktivity ako sú ranné rozcvičky  „mozgu“, 
denné problémové úlohy, tvorba matema-
tických básní, rozprávok. 
deň gramotnosti: orientácia v oblasti fi-
nancií a matematiky, prírodných vied, vo 
svete kníh a literatúry
200. výročie narodenia Ľ. Štúra: literárne 
a zábavné úlohy zo slovenského jazyka s 
prekvapením – návšteva pána Štúra s du-
chovnou priateľkou Adelou Ostrolúckou, 
prezentácie a úlohy pripravené žiakmi
deň na dedine: spoznávanie tradičných 
remesiel, pripomenutia bežného dedin-
ského života z minulých čias
Jánošíkov deň: pripomenutie si tradícií, 
krojov a zvyšovanie čitateľskej gramotnos-
ti a tvorivej dramatizácie
spevácka súťaž enGLIsh sUPerstAr: 
pre všetkých, ktorí radi spievajú anglické 
piesne
WordLYmPIádA: pre žiakov 4. ročníka 
ako príprava na olympiádu v ANJ. Žiaci 2. 
stupňa sa môžu zapojiť do súťaže družstiev 
the enGLIsh Words, ktorá je zameraná 
na slovnú zásobu
Projekty na podporu zdravia a život-
ného štýlu
Týždeň „hovorme o jedle“: preventívny 
program na podporu kvality života, zdra-
vého  životného štýlu a podporu a ochranu 
vlastného zdravia
deň mlieka: prezentácie a ochutnávky 
kvalitných mliečnych výrobkov z Červené-
ho Kameňa s videokonferenciou organizo-
vanou žiakmi
týždeň v pohybe: Moveweek - ranné 
rozcvičky, cvičenia s novými pomôckami, 
florbalový turnaj žiačok, maratón aerobi-

ku pre žiakov a pedagógov, predstavili sa 
nám členovia cyklistického klubu CK EPIC 
Dohňany, zažili sme netradičné podujatie 
ŠPORT BEZ LIMITOV, ukážku basketbalo-
vého a futbalového freestylu - prezentácia 
freestylovej skupiny HANDS UP
týždeň boja proti drogám v rámci celo-
slovenskej kampane Červené stužky
environmentálne projekty
Zelený týždeň: besedy so spisovateľom, 
návšteva arboréta, oboznámenie sa s po-
vinnosťami lesníkov, poľovníkov, spozná-
vanieživota zvierat a rastlín našich lesov, 
vytváranie umeleckých diel z prírodnín
deň dažďových lesov: starší spolužiaci 
pripravili pre mladších spolužiakov roves-
nícke vzdelávanie – spoznanie dažďového 
lesa, lovenie potravy, výroba časti obleče-
nia
svetový deň vody (World Water day): 
testovanie chuťových buniek a upozorne-
nie na výhody pitia vody z vodovodu
mladí reportéri pre životné prostredie:  
aktívne zapojenie do kampane LITTER 
LESS (za menej odpadu).
Projekty na podporu charity a filan-
tropie
Šašo deťom: z iniciatívy našej žiačky Ta-
marky Jancovej vzišla pekná myšlienka 
– spestriť deťom v nemocnici Vianoce  ma-
ľbami žiakov. Maľby skrášlili onkologické 
oddelenie fakultnej nemocnice v Bratislave
daruj knihu nemocnici: žiaci i zamestnan-
ci školy darovali viac ako 400 kníh rôznych 
žánrov, ktoré odovzdali nemocnici v Považ-
skej Bystrici
Umelecké vystúpenia pre obyvateľov 
domovov dôchodcov

O všetkých našich aktivitách v širšom roz-
sahu sa môžete viac dozvedieť v školskom 
časopise, ktorý vydávame raz ročne pod 
názvom „Nie sme zlí“ alebo na webovej 
stránke našej školy: www.zsmladeznicka.
edupage.org

a samostatného myslenia detí. Pa-
tríme medzi 20 škôl na Slovensku, 
ktoré pracujú ako Informačné cen-
trum digitalizácie škôl. Máme vý-
borné výsledky vo vedomostných 
a záujmovo-umeleckých súťažiach, 
každoročne sú naši žiaci medzi oce-
nenými najlepšími v rámci Trenčian-
skeho kraja. Sústreďujeme sa však i 
na zlepšenie úrovne cudzích jazy-
kov, preto sme zaviedli na prvom 
stupni vyučovanie nejazykových 
predmetov (prvouky a prírodovedy) 
prostredníctvom anglického jazyka 
(CLIL), približne 30 % učiva je vyučo-
vaných v anglickom jazyku.

Najvýraznejšie úspechy našich žiakov v súťažiach 2015/2016:
okresné kolo (ok) matematickej olym-
piády
1. miesto: Lívia Bajzová (5. A), Andrej Po-
bežal (6. A), Anna Malová (6. A), Bianka S. 
Húževková (7. A)
2. miesto: Katarína Mišíková (5. A), Viliam 
Kmec (8. A), Tomáš Marcina (9. A)
3. miesto: Lucia Odváhová (6. A), Monika 
Nábelková (7. A), Martin Opat (8. A)
ok Pytagoriády
1. miesto: Lívia Bajzová (5. A), Andrej Po-
bežal (6. A) + postup do celoslovenského 
kola (8. júna), Bianka S. Húževková (7. A)
3. miesto: Eliška Valentínyová (3. C), Lucia 
Odváhová (6. A), Martin Opat (8. A)
ok technickej olympiády
1. miesto: Adrián Kačík (8. A), Peter Martin-
ko (8. A)
2. miesto: Jakub Henek (6. A), Daniel Kraj-
čík (6. A), Samuel Mikulčík (9. A), Oliver 
Budjač (9. A)
ok olympiády v sJL
Martin Opat (úspešný riešiteľ)
ok olympiády v AnJ
1. miesto (kat. B): Dominik Velič (8. A)
3. miesto (kat. A): Bianka S. Húževková (7. A)
krajské kolo (kk) olympiády v AnJ
2. miesto: Dominik Velič (8. A), 
4. miesto: Karin Mikušová (kat. C)
ok Geologickej olympiády
1. miesto: Samuel Bradáč (5. A)
2. miesto: Viliam Kozánek (5. A)
3. miesto: Andrej Pobežal (6. A)
ok dejepisnej olympiády
Úspešní riešitelia: Bianka S. Húževková (7. 
A), Martin Opat (8. A), Peter Vojtík (9. A)
ok Biologickej olympiády
Úspešná riešiteľka: Anna Malová (6. A)
ok chemickej olympiády
Úspešní riešitelia: Zuzana Kardošová, Te-
reza Bizoňová, Lenka Repková a Henrich 
Leško (aj úspešný riešiteľ krajského kola)
ok hviezdoslavov kubín
1.  miesto: Jakub Henek (6. A)
2. miesto: Naďa Kozánková (3. C), Mário 
Ozimý (5. B)
3. miesto: Matúš Šulík (2. A), Petra Kurtino-

vá (7. A)
kk Štúrov a dubčekov rétorický Uhro-
vec
2. miesto: Viliam Kozánek (5. A)
ok slávik slovenska
1. miesto: Anetka Murínová (3. A) + postup 
do krajského kola (25. jún)
ok sudoku
2. miesto: Bianka S. Húževková (7. A)
5. miesto: Katarína Mišíková (5. A)
výtvarná súťaž včely, včielky, včeličky
2. miesto: Petra Vraníková (4. A), Mirka Ku-
bičárová (4. A). 
matematická súťaž PAnGeA
Postupujúci do celoslovenského kola (2. 
júna): Bianka S. Húževková (7. A) a Martin 
Valach (7. A)
celosl. vedomostná súťaž eXPert
1. miesto: Andrej Pobežal (6. A) a stal sa 
TOP EXPERTOM v kat. 6
seniorátne kolo (krajské) Biblickej 
olympiády
2. miesto: Bianka S. Húževková
kk Gymnastického štvorboja
2. miesto: družstvo dievčat
ok volejbal
2. miesto: družstvo dievčat, družstvo 
chlapcov
ok Basketbal
2. miesto: družstvo dievčat
1. miesto: družstvo chlapcov
ok Bedminton
družstvo dievčat (N. Jágriková, N. M. Mi-
chálková) a družstvo chlapcov (O. Budjač, 
L. Škrovánek - 1. miesto a v regionálnom 
kole 2. miesto
ok stolný tenis: 1. miesto
ok Florbal: družstvo dievčat 2. miesto, 
družstvo chlapcov 3. miesto
ok Šach: 
1. miesto: Bianka S. Húževková (7. A), 2. 
miesto. Lívia Bajzová (5. A) 
ok v cezpoľnom behu  sa družstvo 
dievčat umiestnilo na 2. mieste. 
V súťaži mIdIcooL voLLeY družstvo 
dievčat aj družstvo chlapcov vybojovali 2. 
miesta.

Riadime sa mottom: „Žiak nie je nádoba, ktorú  treba naplniť, ale pocho-
deň, ktorú treba zapáliť.“ J. A. Komenský. 
To je dôvod našej snahy o spestrenie vyučovania rôznymi tematickými 
týždňami a kreatívnymi projektmi, aby deti do školy chodili radi.
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Výberové konanie
mesto Púchov v zmysle § 4 zákona NR 
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov a § 5 ods.3 záko-
na NR SR č. 522/2003 Z. z. o výkone prác 
vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje 

výberové konanie 
na obsadenie funkcie:

riaditeľ/ka Základnej školy 
„J. A. komenského“, 

komenského 520, Púchov.

kvalifikačné predpoklady:
- získanie profesijných kompetencií 
podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a § 1 
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa stanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnan-
cov,
- min. 5 rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť v zmysle § 3 ods.3 záko-
na NR SR č. 522/2003 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 záko-
na NR SR č.317/2009 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 
zákona NR SR č.317/2009 Z. z.,
- znalosť príslušnej legislatívy, organizač-
né schopnosti a komunikatívnosť.

Požadované doklady uchádzačov:
- písomná prihláška do výberového ko-
nania,
- štruktúrovaný životopis,
- overené kópie dokladov o dosiahnu-
tom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie 
a v prípade absolvovania funkčného 
vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 
317/2009 Z. z. aj doklad o jeho ukončení,
- návrh koncepcie rozvoja školy,
- výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace,
- písomný súhlas so spracovávaním 
osobných údajov na účely výberového 
konania,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spô-
sobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

Uzávierka prihlášok: 
13. 6. 2016 do 12.00 hod.
Prihlášky posielajte na adresu: 
Mestský úrad Púchov – oddelenie 
školstva a sociálnych vecí, Štefánikova 
821/21, 020 01 Púchov. 
Obálku označte “Výberové konanie, ná-
zov a sídlo základnej školy“.
    

mgr. rastislav henek
primátor mesta 

ZUŠ-ka pre nedostatok kapacít neotvorí výtvarný odbor

V aktuálnom školskom roku 
2015/2016 nekončí v púchovskej 
ZUŠ-ke žiadny absolvent výtvarné-
ho odboru.  „Znamená to, že sku-
piny zostávajú naplnené a kvôli 

tomu nemôžeme prijímať nových 
žiakov. Učitelia by ich už nemali 
kam zaradiť do úväzkov,“ povedal 
zástupca riaditeľky ZUŠ Peter Stu-
pavský. Deti, ktoré majú záujem o 
výtvarný odbor sa môžu prihlásiť 
v budúcom roku. Situácia s plnou 
kapacitou v okrese „postihla“ len 
Púchov. „Pobočiek v Beluši, Led-
nických Rovniach a Záriečí sa toto 
obmedzenie netýka. Oznam o ta-
lentových skúškach platí a žiakov 
na pobočkách budeme prijímať, 

pretože tam skupiny nemáme tak 
naplnené,“ uviedol Stupavský. Ta-
nečný a hudobný odboru v Púchove 
má dostatočný počet voľných kapa-
cít na prijímanie nových žiakov. Prá-
ve do nich sa 30. mája 2016 medzi 
13.00 a 17.00 uskutočnia talentové 
skúšky. Situácia s neotvorením vý-
tvarného odboru v školskom roku 
2016/2017 nastala po zmene v 
školskom vzdelávacom programe 
pred ôsmimi rokmi, kedy bola doba 
štúdia predĺžená na 9 rokov.    -pam-

Po dlhých rokoch neotvorí 
Základná umelecká škola 
(ZUŠ) v Púchove výtvarný 
odbor. Zisťovali sme, čo je 
za tým a či sa deti môžu 
prihlásiť v ďalšom roku.

Púchovskí rybárski funkcionári triumfovali na krajských pretekoch

kaprov s celkovou dĺžkou 425 centi-
metrov. Rybári si úlovky neprivlast-
ňovali, putovali späť do vody.
Z desiatich miestnych a mestských 
organizácií SRZ v Trenčianskom kraji 
sa podujatia zúčastnilo osem druž-
stiev. Chýbali iba zástupcovia MO 
SRZ Handlová a Stará Turá.  
výsledky: 1. mo srZ Púchov – 600 
bodov (10 kaprov), 2. MsO SRZ Po-

važská Bystrica – 374 bodov (7), 3. 
MsO SRZ Trenčín – 204 bodov (4), 4. 
MsO SRZ Nové Mesto nad Váhom – 
168 bodov (3), 5. MsO SRZ Prievidza 
– 165 bodov (3), 6. MsO SRZ Parti-
zánske – 109 bodov (2), 7. MO SRZ 
Dubnica nad Váhom – 56 bodov (1), 
8. MO SRZ Bánovce nad Bebravou – 
55 bodov (1). 

-pok-

Trojčlenné družstvo funk-
cionárov Miestnej orga-
nizácie (MO) Slovenského 
rybárskeho zväzu (SRZ) 
Púchov sa v sobotu (14. 
mája) stalo víťazom tradič-
ných pretekov funkcioná-
rov miestnych a mestských 
rybárskych organizácií 
(MsO) Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. 
Púchovčania v zložení Rastislav Šaj-
dák, Marián Mierny a Pavol Kadlec 
okrem nesporného rybárskeho 
umenia využili aj dokonalú znalosť 
domáceho revíru - vodnej nádrže 
Ihrište a triumfovali s náskokom 
226 bodov pred Považskobystri-
čanmi. Počas štyroch hodín ulovili 
Púchovčania desať kaprov, za ktoré 
získali rovných 600 bodov (každý 
centimeter ryby bol ohodnotený 
jedným bodom). Doma zostala aj 
cena pre najlepšieho rybára jed-
notlivca, Rasťo Šajdák ulovil sedem 

Bobor sa vrátil do Púchova
Bobor vodný - najväčší európsky hlodavec a zná-
my symbol ohrozených druhov zvierat - sa vrátil 
do nášho mesta. Svedčia o tom poškodené stro-
my pri odhánkach pod diaľničným privádzačom. 
Bobor bol u nás v  rokoch 1856 - 1977 považovaný za vyhynutý 
živočíšny druh. V  súčasnosti sa počet bobrov na Slovensku od-
haduje na viac ako 700 jedincov. Najznámejšia lokalita výskytu je 
v Záhorskej nížine. Bobry sa vyskytujú aj v povodí Váhu a tiež na 
severe a východe Slovenska.  
viete, že: V 1976 bolo v lužných lesoch východne od Viedne pokusne 
vysadených niekoľko párov bobrov (škandinávske, východoeurópske 
i kanadské), ktoré našli v tomto území vhodné životné podmienky 
a ich populácia sa šírila Dunajom a Moravou do okolitých území.
Bobor je zákonom chránený, ale zákon umožňuje vykonať vo výni-
močných prípadoch jeho odchyt a presídlenie, dokonca aj odstrel.
Bobor je nočné zviera, stretnúť ho cez deň sa podarí len výnimočne.
Bobor je výkonný drevorubač, ktorý dokáže 15 centimetrov hrubý 
kmeň prehrýzť za jednu minútu.
Je monogamný živočích - rodičovský pár žije celý život spolu.       -sf-
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L. Petro: Ešte jeden návrat ku Dňu Zeme...
Už niekoľko rokov sa vždy niekedy okolo Dňa Zeme 
vyberieme vyzberať odpadky v okolí povodia rieky 
Váh. Po minulé roky sme sa „organizovali“ len ako 
skupinka priateľov, ktorým nie je ľahostajná príroda. 
Tento rok bol aj pre mňa samého zmenou, nakoľko 
sme celú akciu robili pod záštitou OZ Mŕtva Kosť. 
Osobne som aj chcel zmenu a najmä sme potrebo-
vali pomoc. Na prvých „ročníkoch“ bývala účasť hoj-
ná, no posledné roky boli skôr namáhavé. Prišlo nás 
pár a cieľ bol veľký. Aj napriek tomu sme dokázali 
vyzberať veľké množstvo vriec. 
Tento rok sme sa stretli pri Župnom dome okolo 
10:15. Mali sme meškanie pre komplikácie s autom. 
Som vďačný, že ľudia ktorí prišli, počkali. Potešila ma 
účasť, ktorá umožnila rozdeliť sa na dve skupiny. 
Prvá skupinka sa vybrala pod privádzač, odkiaľ sme 
zberali smerom k Župnému domu. Druhá šla oproti 
nám a začali od benzínky pri  Tescu. Veľká vďaka pa-
trí riaditeľovi a zamestnancom Tesca, ktorí sa zúčast-
nili a vytvorili tak druhú skupinu. 
Vrecia nám poskytol podnik technických služieb, 
rukavice som zaobstaral v práci. Ako každý rok, naj-
viac odpadu bolo pod privádzačom a za „múrikom“ 
na Nábreží slobody. Opätovne sa vrátil neporiadok 
aj pod hlavný most, ktorý bol minulý rok vyprataný. 

Breh Váhu za bikrosovou dráhou zberali „teskáči“ 
podľa možností, nakoľko je značne zarastený. Štrko-
visko odhánky bolo relatívne čisté. Vyzberané vrecia 
sme sústredili  na stanoviská, ktoré som v pondelok 
nahlásil na technické služby. Tie následne všetko po-
odvážali. Vyzberali sme cca 80 - 90 vriec. 
Po samotnom zbere sme sa presunuli do Župného 
domu na premietanie eko-filmov.  Po filmoch bola 
prichystaná vegetariáska večera. Či už pre zberačov 
ale aj pre okoloidúcich. Počas jedla sa pomaly roz-
biehala vynil párty, ktorá nás zabavila do večera.

Lukáš Petro

H. Dunková: Nosice ožívajú a chytajú druhý dych
Nosice, mestská časť Púchova, sa stala neoddeliteľ-
nou súčasťou nášho mesta a stále sa rozrastá o no-
vých obyvateľov, ktorí prichádzajú nielen z Púchova 
a jeho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest Sloven-
ska. Jednou z rodín je aj rodina Špačková. Hlava tej- 
to rodiny je aj poslancom za našu prímestskú časť, 
ktorému záleží na tom, ako sa tu žije. Dôkazom toho 
bolo aj stretnutie pri príležitosti Dňa matiek v miest-
nej škole, ktorá slúži ako kultúrny dom. Pán Roman 
Špaček sa prihovoril matkám a svojim prejavom 
určite dojal všetkých prítomných. Mamičky boli ob-
darované kvetmi a koláčmi, ktoré napiekli ochotné 
nosické ženy. Krásny kultúrny program predviedli i 

deti z našej obce, ktoré navštevujú ZUŠ. Bez nároku 
na honorár hrala do tanca hudobná skupina Signál. 
Nielen Deň matiek bol jednou z akcií. Hneď na za- 
čiatku volebného obdobia sme uskutočnili zber od-
padu vedľa železnice a kanála, kde sme vyzbierali 24 
vriec. Pod taktovkou pána poslanca chodila skupina 
hudobníkov po dedine na Veľkonočný pondelok. 
Začali sme s oslavou MDD, pochodom k soche sv. 
Janka Nepomuckého, ktorý je patrónom vody a 
stojí v lesíku pri Cérove. Vďaka poslancom a celému 
občianskemu výboru (OV), vďaka obetavým ľuďom, 
Nosice ožívajú a chytajú druhý dych.

Za ov helena dunková

J. Ridzik: Hasiči boli poctení vzácnou návštevou
Dňa 8. mája 2016 sa púchovskí hasiči stretli s vý-
znamnou osobnosťou z Bulharska - a to s najstar-
ším členom medzinárodnej federácie IsFFr pre 
požiarny šport - nikolajom Ivanovom. 
Nakoľko sa náš hosť deň predtým v Žiline zúčastnil 
osláv Floriána -- patróna hasičov, ktoré boli aj spo-
jené s kultúrnou a hasičskou súťažou. Mal prosbu 
navštíviť bývalú legendu v požiarnom športe Jo-
zefa Ridzika st., s ktorým sa dlhodobo stretával 
počas jeho športovej medzinárodnej činnosti, 
ako aj želanie pozrieť si naše mesto Púchov. Tejto 
prosbe bolo vyhovené  a v sprievode  bývalého 
veliteľa DHZ mesta Púchov si pozrel naše mesto, 
DHZ Púchov a našu hasičskú profesionálnu sta-
nicu HaZZ. Pán Nikolaj Ivanov vysoko hodnotil 
dobrovoľnú hasičskú činnosť mesta i prácu s mlá-

dežou v Púchove, ale aj hasičskú  techniku profesio- 
nálov. Po tomto krásnom, krátkom stretnutí sme sa 
s našou návštevou rozlúčili a zaželali šťastný návrat 
domov.                                  Jozef ridzik, dhZ Púchov 

V Dolných Kočkovciach si uctili dňa 10. 5. 2016  o 16.00 hodine v kultúrnom dome Deň matiek. V úvode sa 
prítomným ženám, matkám prihovoril starosta obce Bc. Peter Regina, na ktorého pozvanie a poslancov 
OcZ sa slávnostné stretnutie uskutočnilo. Malý darček, kvietok a  občerstvenie potešili. Vystúpenie sestier 
Šímových na husliach a ich spev  a spevokolu Kočkovských babičiek chytili za srdce nejednu mamu. 
Vám, milé mamy, patrí naša úcta, vďaka a obdiv nielen vo sviatok ale po celý rok.

Bc. Peter Regina, starosta obce
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NOVÝ CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE 
Púchovských novín nájdete na strane 22. 

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

Harmonogram 
rozmiestnenia 
veľkokapacitných 
kontajnerov
27. - 29. 5., hornÉ koČkovce
- ul. Hurbanova
- ul. Továrenská, pri obchode

3. - 5. 6., hornÉ koČkovce:
- na pôvod. mieste - ul. Hečkova
- na pôv. mieste - ul. Kukučínova
Nahlasovanie objednávok kontajnerov pre 
byt. spoločenstvá od 2. - 30. 5. 2016: Ing. 
Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140 alebo 
mail: halas.ptsmpu@slovanet.sk.

Hornokočkovský kotlík
4. ročník vo varení gulášu

Kedy? sobota, 11. jún 2016 
Kde? areál pri Váhu v Horných Kočkovciach 

(kde býva každoročne vatra)
Ak máš záujem o účasť v súťaži, môžeš prihlásiť svoje družstvo 

aj vopred v Hostinci u Rybára.
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streda 25. 5.
19.30 h, PArA nAd rIekoU
Životy troch zostarnutých muzikantov trubkára Laca Decziho, saxofonistu Ľubo-
míra Tamaškoviča a kontrabasistu Jána Jankejeho sa prepletajú v príbehu o sláve 
a jej pominuteľnosti. Sled absurdných a tragikomických situácií otvára priestor 
prchavosti a márnosti, s ktorými zvádza večný boj poézia ako východisko na ceste 
k nesmrteľnosti. 
MN 15 rokov, SR/ČR, 90 min, dokum. jam session. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27. 5.
17.30 h, X-men: APokALYPsA
Na začiatku ľudskej civilizácie bol uctievaný ako boh. Apocalypsa (Oscar Isaac), 
prvý a najsilnejší z mutantov marvelovského sveta X-Menov, získal v ére prasta-
rých civilizácií silu ostatných mutantov. Stal sa tak nesmrteľným a neporaziteľ-
ným. Teraz sa po tisícoch rokov prebudil a je hlboko rozčarovaný zo sveta, ktorý 
okolo seba nachádza. Nikto ho už neuctieva ako boha. Svetu a ľuďom už ne-
vládnu len tí najsilnejší. Zem je znečistená, plná konfliktov, násilia a ľudia sa kla-
ňajú falošným modlám. Osud ľudstva visí na vlásku a tento vlások tvoria predo-
všetkým ďalší mutanti, študenti školy pre nadaných žiakov, vedení profesorom 
Charlesem Xavierem (James McAvoy). Táto skupina mutantov, označovaných 
ako X-Meni, je poslednou silou, ktorá sa môže účinne postaviť najsilnejšiemu 
mutantovi a jeho pomocníkom. Osud ľudstva závisí nielen na ich nadprirodze-
ných schopnostiach, ale aj na ich vôli bojovať za jeho záchranu.
MN 12 rokov, USA, 130 min, český dabing, akčný, dobrodr., fantasy. Vstupné 
3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

sobota 28. 5.
17.30 h, PrÍBeh LesA 
Po úchvatných dokumentoch Putovanie vtákov a Oceány prichádza dvojica 
Jacques Perrin  a Jacques Cluzaud  s  Príbehom lesa. Nie toho tropického pra-
lesa  s  exotickými zvieratami, ale toho nášho, ktorý máme na dosah, a ktorý 
pulzuje prekvapivo bohatým životom. Tvorcovia nakrúcali dokument štyri roky, 
s využitím tých najmodernejších technológií, na desiatkach lokalít po celej Eu-
rópe, dokonca sami žili v lese so sledovanými divokými zvieratami. Iba vďaka 
unikátnym metódam nakrúcania dokážu autenticky prerozprávať príbeh lesa 
od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť vzrušujúci kolobeh života v ňom, 
ktorý ohromí dospelých aj detských divákov.
MN 12  rokov, Fr., 97 min, český dabing, dokument. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

19.30 h, X-men: APokALYPsA – 3 d

nedeľa 29. 5.
17.30 h,  X-men: APokALYPsA

streda 1. 6., mdd v kIne
14.30 h, roBInson crUsoe
16.30 h, kUnG FU PAndA 3
18.30 h, PAt A mAt
Vstupné 2 €/ 1 film = rozprávka!

KINO

KULTÚRA
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.

PrIPrAvUJeme v JÚnI:
3. 6. 2016, o 19.00, LÚČnIcA, vstupné 15 €, 13 €, vstupenky v predpredaji
5. 6. 2016, o 16.00, FoLkLÓrnY PÚchov, pešia zóna, vstup voľný
9. 6. 2016, o 19.30, LáááskA, vstupné 14 €, 12 €, vstupenky v predpredaji
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Spišská 
BOROVIČKA

5,70

OTVORENÉ:
  Pondelok - Štvrtok
9:30 - 22.00
Piatok - Sobota
9:30 - 02.00
Nedeľa 
zatvorené

Moravská 680/ Hollého, Autobusová zastávka, 020 01 Púchov

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia 
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. 
Ponuka platí do 31. 12. 2016, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby 
spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na 
nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L WiFi router ZDARMA (pri 24-mesačnej viazanosti)

SWAN CENTRUM

Dvory č. 1933 / 20, priestor č. 7, Púchov 

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk
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Oblastné futbalové súťaže dospelých

6. liga muži

Kočkovania i Lysania prehrávajú a v tabuľke klesajú

7. liga muži

8. liga muži

Dolné Kočkovce (v pruhovanom) po domácej prehre s Plevníkom (na snímke) nestačili ani na Košecké Podhradie 
a na jeho trávniku podľahli 2:4.                     FOTO: Milan Podmaník

1. Plevník 23 17 4 2 69:28 55
2. Bolešov 23 15 3 5 55:22 48
3. H. Poruba 23 15 3 5 64:33 48
4. Tuchyňa 23 14 2 7 49:36 44
5. Košeca 23 13 3 7 73:34 42
6. Papradno 23 11 3 9 42:32 36
7. Udiča 23 10 5 8 38:54 35
8. D. Kočkovce 23 10 2 11 47:46 32
9. K. Podhradie 23 8 6 9 40:37 30
10. Lysá 23 8 1 14 34:47 22
11. Ilava 23 6 2 15 42:59 20
12. M. Lednice 23 5 2 16 27:69 17
13. Jasenica 23 4 4 15 27:67 16
14. Dulov 23 4 2 17 26:69 14

Lysá – Horná Poruba 1:2 (0:1)
V zaujímavom stretnutí boli domáci favorizovanej 

Hornej Porube vyrovnaným súperom. Napriek tomu 
svoju technickú prevahu gólovo vyjadrili hostia už v 
16. minúte, kedy ich poslal do vedenia Jánoško – 0:1. 
V druhom polčase domáci pridali a už v 60. minúte sa 
tešili po vyrovnávajúcom góle Andreja Zlochu – 1:1. 
Lysania však nedokázali udržať aspoň nerozhodný 
výsledok a dve minúty pred koncom neustrážili Het-

flajša, ktorý zabezpečil hosťom tri body – 1:2.

Košecké Podhradie – Dolné Kočkovce 4:2 (4:1)
Hostia začali pod Vápčom výborne a už v 16. minú-

te šli do vedenia gólom Michala Mišíka – 0:1. Potom 
však hru ovládli domáci a ešte do prestávky štyrmi 
gólmi v podstate rozhodli o víťazstve. V 30. minúte 
vyrovnal Patrik Slávik – 1:1, o dve minúty neskôr str-
hol vedenie na stranu domácich Vladimír Turza – 2:1. 
Tri minúty pred koncom prvého polčasu zvýšil Marek 
Vlasatý na 3:1 a v poslednej minúte prvej polovice 
dorazil Dolnokočkovanov Patrik Slávik – 4:1. V dru-
hom polčase sa hra vyrovnala, v 70. minúte znížil na 
4:2 Miloš Pšenák, no na viac sa hostia nezmohli... 

Plevník – Ilava 8:1 (6:0)
Líder z Plevníka potvrdil proti zdecimovaným Ilav-

čanom úlohu favorita a o svojom jasnom víťazstve 
rozhodol už v prvej polhodine. Už v úvodnej minúte 
mieril domáci A. Buday do brvna, no o štyri minúty 
neskôr sa už Dodek nemýlil a poslal Plevník do ve-
denia – 1:0.  Domáci strelecký valec naštartoval v 20. 
minúte J. Kušnier, ktorý zvyšoval na 2:0. O deväť min-
út neskôr zvýšil Dodek na 3:0, o ďalších deväť minút 
zvyšoval J. Kušnier, ktorý po rýchlej akcii pridal v 43. 
minúte aj piaty gól Plevníka – 5:0. Svoj prvopolča-
sový strelecký koncert uzavrel Kušnier minútu pred 
prestávkou, kedy zvyšoval na 6:0. J. Kušnierovi sa 
štyri góly v úvodnom polčase málili, a tak v 63. min-
úte po peknej akcii zvýšil na 7:0. Potom vsietil čest-
ný gól hosťujúci Ladecký – 7:1, no záver patril opäť 
domácim a ich kanonierovi Kušnierovi, ktorý svojim 
šiestym gólom v stretnutí dokončil skazu futbalistov 
z okresného mesta – 8:1.

Udiča – Papradno 3:1 (2:1)
Hostia boli favoritom, no v okresnom derby boli 

opäť papierové predpoklady naruby. Domáci sa ujali 
vedenia už v siedmej minúte, kedy po rýchlom pro-
tiútoku poslal loptu do opustenej bránky Kvasník 
– 1:0. Hosťujúca obrana chybovala v 18. minúte po 
rohovom kopu a domáci Harušinec hlavou neúpros-
ne trestal – 2:0. Potom sa šance striedali na oboch 
stranách, no do prestávky sa ujala len jediná. Tri mi- 
núty pred prestávkou poslal po rohovom kope od-
razenú loptu do domácej siete M. Galko – 2:1. Hneď 

po obrátke spálil tutovku domáci Súľovský, rovnako 
dopadol na druhej strane Tóth. Víťazstvo domácich 
poistil v 73.minúte tretím gólom T. Drblík – 3:1. Desať 
minút pred koncom mohol znížiť J. Galko, nemal však 
presnú mušku. V nervóznom závere stretnutia si už 
domáci víťazstvo vziať nenechali. 

Košeca – Dulov 5:0 (2:0)
Favorit začal napĺňať papierové predpoklady už po 

šiestich minútach, kedy otvoril skóre Jaroslav Palček 
– 1:0. Domáci potom až prekvapujúco dlho museli 
čakať na druhý gól. Dočkali sa ho až tri minúty pred 
koncom prvého polčasu, kedy zvýšil na 2:0 Ivan 
Fulec. Po obrátke domáci opäť Dulovčanov zatlačili 
a v 62. minúte zvýšil Gabriel Bortrel na 3:0. Domáci 
sa uspokojili s trojgólovým vedením, a tak si diváci 
museli počkať na ďalšie góly až do záveru stretnutia. 
V 86. minúte pridal Bortel svoj druhý a celkovo štvr-
tý gól a zaslúžené víťazstvo Košece spečatil minútu 
pred koncom Ivan Fulec – 5:0.  

Malé Lednice – Jasenica 1:2 (0:1)
V stretnutí mužstiev namočených do bojov o zá-

chranu domáci sklamali. Bojovnejší Jaseničania sa 
ujali vedenia už v 16. minúte, úspešným strelcom bol 
Filip Šterdas – 0:1. Domáci zlyhali strelecky a napriek 
tomu, že už v prvom polčase si vypracovali niekoľko 
šancí, nedokázali prekonať brankára Jasenice. Nao-
pak, po obrátke už po desiatich minútach hry zvýšil 
Juraj Mišúr na 0:2. Maloledničania pridali, stihli však 
už iba skorigovať štvrť hodinu pred koncom gólom 
Mareka Kardoša. Na viac sa už nezmohli, a tak si Jase-
ničania pripísali tri zlaté body...

Bolešov – Tuchyňa 1:2 (1:1)
Ak chceli Bolešovčania ešte zdramatizovať boj o po-

stup do piatej ligy, potrebovali nevyhnutne bodovať 
naplno. Nezískali však ani bod, a tak je už prakticky 
o postupe Plevníka rozhodnuté. Bolešovčania začali 
v okresnom derby proti Tuchyni výborne a už v 10. 
minúte šli do vedenia gólom Jakuba Šatku – 1:0. Ich 
radosť však netrvala dlho, pretože o desať minút ne-
skôr hosťujúci Timotej Suchánek vyrovnal – 1:1. Keď 
sa už zdalo, že obe mužstvá si body podelia, dostal sa 
k lopte Peter Hrehuš, ktorý dve minúty strhol víťaz-
stvo na stranu hostí – 1:2. 

23. kolo: Dohňany – Podvažie 8:1 (4:1), Zigo 3, Brun 
2, Šprta 2, Pazdernatý, Sverepec - Pružina 1:2 (0:1), 
Pruské - Podmanín 0:3 (0:0), Praznov - Pov. Bystrica 
odložené na 27. 5. o 17. h, Visolaje - Šebešťanová 3:3 
(1:3), Pazdera, vlastný, Baránek, Kvašov - D. Mariková 
2:3 (0:2), Kováč, Juraj Gereg, Kolačín mal voľno.
1. Podmanín 21 18 0 3 69:16 54
2. Pov. Bystrica 20 15 3 2 61:20 48
3. Dohňany 22 14 2 6 57:27 44
4. Visolaje 21 11 6 4 49:32 39
5. Pružina 22 10 4 8 42:36 34
6. D. Mariková 21 10 3 8 39:48 33
7. Kolačín 21 7 3 11 48:51 24
8. Sverepec 21 6 5 10 42:45 23
9. Kvašov 21 6 5 10 38:54 23
10. Podvažie 22 6 3 13 29:57 21
11. Pruské 21 5 5 11 27:44 20
12. Šebešťanová 21 6 4 11 34:48 19
13. Praznov 20 1 1 18 25:82 4

Šebešťanová má odrátané 3 body

19. kolo: D. Breznica - Lazy 4:2 (1:0), P. Ilavský 3, 
Bednár – Kmošena 2, Bodiná - Prejta 6:0 (2:0), Trstie 
– Mikušovce 3:1 (0:1), Č. Kameň - FC Púchov 1:1 (1:1), 
Barninec, Dynamo Orlové – Vrchteplá 1:1 (1:0), Bole-
šov B – Kameničany 0:2 (0:0),  
1. Lazy 19 12 3 4 70:29 39
2. D. Breznica 19 12 2 5 42:29 38
3. Bodiná 19  11 3 5 42:26 36
4. Mikušovce 19 10 1 8 43:37 31
5. FC Púchov 19 8 4 7 33:31 28
6. Kameničany 19 8 2 9 44:44 26
7. Vrchteplá 19 7 4 8 32:34 25
8. Trstie 19 6 6 7 32:41 24
9. Č. Kameň 19 6 4 9 35:39 22
10. Bolešov B 19 6 4 9 27:40 22
11. Prejta 19 4 4 11 24:59 16
12. Orlové 19 3 3 13 28:49 6
Dynamo Orlové má odrátaných 6 bodov 
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6. liga dorast

4. liga starší žiaci

Výsledkový servis oblastných futbalových súťaží mládeže

5. liga starší žiaci

4. liga muži

5. liga muži

V oblastnom derby piatej ligy nič neriešiaca remíza
Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

23. kolo: Dohňany - Jasenica 1:2, Lukajka, Sverepec 
- Prejta 2:2, Pruské – Udiča 3:1, Praznov - D. Kočkovce 
1:3, Ivaniš, Súder, Pilát, Plevník - Bolešov 10:0, H. Po-
ruba – Tuchyňa 0:1, Lysá mala voľno
1. H. Poruba 21 16 2 3 81:21 50
2. Plevník 21 15 2 4 69:23 47
3. Udiča 21 14 5 2 69:25 47
4. Pruské 21 12 4 5 59:29 40
5. Tuchyňa 21 13 1 7 42:22 40
6. D. Kočkovce 21 9 2 10 48:42 29
7. Lysá 21 8 4 9 54:62 28
8. Prejta 22 8 3 11 39:49 27
9. Jasenica 22 7 3 12 23:49 24
10. Sverepec 21 7 2 12 36:56 23
11. Dohňany 22 6 3 13 39:47 21
12. Praznov 21 3 4 14 34:81 13
13. Bolešov 21 2 1 18 18:105 7

23. kolo: Lysá - Jasenica 1:2, T. Janíček - Moravík, 
Moravíková, Košeca - Pružina 3:0, A. Palček 2, Gábel, 
Sverepec - Ladce 0:21, T. Kováč 5, Adamec 3, Češko 
3, Bratina 3, Kútny 2, M. Haluska 2, R. Kováč, Petráš, 
Letko, Udiča - Papradno 3:0, Hájek 2, Kališík, Plevník 
- Prečín 14:3, Čičút 6, Meško 2, Nemčík 2, Prášek 2,  
Mičo, Ciprich – Svitek, Škultéty, Tomana, Dohňany - 
D. Mariková 3:2, Piták 3 – Zábojník, Huličiak
1. Udiča 21 19 1 1 104:17 58
2. Košeca 21 16 4 1 107:21 52
3. Plevník 21 15 1 5 138:35 46
4. Ladce 21 15 0 6 90:37 45
5. Dohňany 22 13 4 5 67:34 43
6. Pružina 21 9 4 8 65:56 31
7. D. Mariková 22 8 4 10 50:50 28
8. Domaniža 21 8 2 11 67:87 26

9. Papradno 21 7 2 12 41:53 23
10. Jasenica 21 7 1 13 44:87 22
11. Lysá 21 4 2 15 22:75 14
12. Prečín 22 4 1 17 39:85 13
13. Sverepec 21 0 0 21 4:199 0

18. kolo: Lazy – H. Poruba 1:5, Bubeník, Hradčan 
Lednica – Borčice 3:0, Matúš, Hochla, Herák, Mikušov-
ce – Zubák 8:0, Horovce mali voľno
1. H. Poruba 15 10 4 1 74:16 34
2. Mikušovce 15 10 1 4 48:16 31
3. Horovce 15 8 3 4 52:22 27
4. Lazy 16 7 2 7 53:47 23
5. Hr. Lednica 15 5 4 6 40:19 19
6. Zubák 16 5 2 9 33:64 17
7. Borčice 16 1 0 15 13:125 3

Prípravky
O 1. – 15. MIESTO
2. kolo: 
Skupina D: Sverepec – Ilava 17:2, Sverepec – Bel-

uša 6:1, Huťová, Beluša - Ilava 9:3, Štefanec 5, Huťová 
2, Mišík, Ročiak

3. kolo 
Skupina B: Borčice – Ilava 6:1, Domaniža – Udiča 

3:1,  Borčice – Udiča 2:2, Domaniža – Ilava 6:0, Borčice 
- Domaniža 2:1, Ilava – Udiča 5:1

4. kolo:
Skupina A: Zubák – Udiča 5:0, Dubový 2, Kanderka 

2, Vrabec, Zubák - Koš. Podhradie 2:1, Dubový, vlast-
ný, Zubák – Sverepec 1:10, Vrabec, Sverepec – Udi-
ča 11:2, Koš. Podhradie – Udiča 4:0, Koš. Podhradie 
– Sverepec 2:9           

Skupina B: Ilava – FC Púchov 2:5, Ježovitz 4, Cab-
úková, Ilava – Visolaje 3:3, Moško 2, Krško, Ilava - D. 
Kočkovce  0:3, Urban 2, Koncový, FC Púchov – Viso-

laje 2:0, Ježovitz, Labajová, FC Púchov – D. Kočkovce 
1:0, Ježovitz, D. Kočkovce – Visolaje 0:3, Moško 3. 

Skupina C: Brvnište – Beluša 2:5, Štefanec 2, Ročiak 
2, Mišík, Brvnište - Domaniža 2:2, Brvnište - Kvašov 
4:0, Beluša - Domaniža 2:3, Štefanec 2, Beluša - Kva-
šov 8:0, Štefanec 4, Ročiak 2, Mišík, Rúček, Kvašov - 
Domaniža 1:3, Šatka  

Skupina D: Kolačín – Borčice 3:0, Kolačín - Hradčan 
Lednica 1:0,  Borčice – Hradčan Lednica 0:0           
1. Domaniža 12 8 1 3 32:13 25
2. Sverepec 8 8 0 0 70:8 24
3. K. Podhradie 9 6 1 2 37:18 19
4. Beluša 8 6 0 2 39:16 18
5. Kolačín 8 5 2 1 13:5 17
6. Borčice 11 4 3 4 23:30 15
7. Zubák 11 3 3 5 25:32 12
8. FC Púchov 11 3 3 5 16:33 12
9. Visolaje 8 3 2 3 13:14 11
10. Brvnište 8 3 1 4 20:21 10
11. D. Kočkovce 9 3 1 5 14:19 10
12. Kvašov 11 2 4 5 19:26 10
13. Udiča 11 3 1 7 15:37 10
14. Hr. Lednica 8 1 3 4 3:10 6
15. Ilava 11 1 1 9 17:73 4

O 16. - 22. miesto
4. kolo:
Skupina A: Streženice – D. Mariková 0:0, Streženi-

ce – Prečín 2:0, Drábik, Mikas, Streženice – Ladce 6:0, 
Trník 3, Drábik 2, Škripek, Prečín – D. Mariková 0:3, D. 
Mariková – Ladce 6:0, Ladce – Prečín 3:1 

Skupina B: Šebešťanová – Horovce 1:5, Gažo 4, F. 
Cíbik, Šebešťanová – Dulov 1:3, Horovce - Dulov 1:2
16. D. Mariková 9 8 1 0 47:2 25
17. Prečín 9 6 0 3 23:15 18
18. Dulov 7 4 1 2 16:14 13
19. Streženice 8 3 2 3 17:9 11
20. Horovce 7 3 1 3 14:15 10
21. Ladce 8 1 1 6 7:38 4
22. Šebešťanová 10 1 0 9 12:43 3

Holíč – Beluša 1:1 (0:0
Na trávniku predposledného Holíča už istí postupu-

júci Belušania neoslnili, i keď ich herná prevaha bola 
zrejmá. V prvom polčase ju však nedokázali pretaviť 
do gólu. Až po obrátke v 63. minúte Peter Mišutka 
poslal hostí do vedenia – 0:1. Belušania sa však teši-
li iba štvrť hodinu. V 78. minúte totiž domáci Mihók 
vyrovnal a hostia už nedokázali strhnúť víťazstvo na 
svoju stranu.

Zostava Beluše: Opat – J. Gažo, P. Gažo (M. Hrnčík), 
Kršák, Strapko, Zapotoka, Novisedlák, Mikuška (Šku-
lec), Jurga, F. Vavrík (Kucharík), Mišutka  

Ostatné výsledky 27. kola: ŠK Blava – Bánovce 
0:0, Partizánske – Malženice 1:3, Vrbové – Šimonova-
ny 3:4, Kanianka – Boleráz 1:3, Prečín – Tr. Teplice 2:0, 
Častkovce – Domaniža 4:0, Nová Dubnica – Trenčian-
ske Stankovce 1:1
1. Beluša 27 18 5 4 59:32 59
2. Malženice 27 15 4 8 57:38 49
3. Šimonovany 27 14 4 9 45:29 46
4. Domaniža 27 13 6 8 45:46 45
5. Častkovce 27 14 4 9 46:33 43
6. Bánovce 27 12 6 9 46:32 42
7. Tr. Teplice 27 12 4 11 53:44 40
8. Nová Dubnica 27 12 3 12 39:45 39

9. Vrbové 27 10 8 9 48:50 38
10. ŠK BLAVA  27 10 5 12 48:43 35
11. Boleráz 27 9 6 12 38:30 33
12. Tr. Stankovce 27 9 6 12 40:48 33
13. Prečín 27 10 3 14 43:58 33
14. Partizánske 27 7 8 12 41:55 29
15. Holíč 27 7 7 13 32:42 28
16. Kanianka 27 2 5 20 27:82 11

Streženice – Horovce 2:2 (1:1)
V oblastnom derby išlo obom mužstvám o veľa, re-

míza je v boji o záchranu stratou pre oboch. Hostia 
pôsobili v prvom polčase lepším dojmom, ich presné 
pasy a následné kombinačné akcie pred pokutovým 
územím robili domácim zadákom najmä na ľavej 
strane obrany obrovské problémy. Po priamom kope 
z ľavej strany v 29. minúte zaspali domáci obranco-
via v pokutovom území a nikým neatakovaný Baloc-
ký hlavou pohodlne prekonal domáceho gólmana 
– 0:1. Na druhej strane už o päť minút po rohovom 
kope zaspala celá obrana aj s brankárom a osamote-
ný Erik Medňanský poslal hlavou do odkrytého kúta 
bránky – 1:1. V druhom polčase domáci pridali a už 
v 56.minúte Horemuž poslal domácich do vedenia 
– 2:1. Horovčania pridali, no domácim sa dlho darilo 
udržať ich na dištanc. Až štyri minúty pred koncom 

strelil Kuric gól a zabezpečil spravodlivú, no nič ne-
riešiacu remízu...

Streženíce: Hrišo – Struhárňanský, Ľ. Medňanský, 
Vavrík (Horemuž), Lamžo, P. Štrbák, Miloš Šesták (D. 
Štrbák), Michal Šesták, Krajčí, Loduha, E. Medňanský

Horovce: Rajník – Škrapko, Štefanec, Balocký, Keb-
is, Borovský (Ďurovec), Loduha, Kučo, Kuric, Kormen-
dy, Brix

27. kolo: V. Uherce – Uhrovec 2:1, Malá Hradná 
– Ladce 1:1, Brvnište – Cígeľ 2:1, Podolie – Myjava B 
1:0, Bošany – Stará Turá 3:1, Tr. Turná – Z. Kostoľany 
5:2, Malá Čausa – Chocholná-Velčice 1:0  
1. Myjava B 27 19 4 4 64:19 61
2. Cígeľ 27 16 3 8 50:32 51
3. V. Uherce 27 14 5 8 44:34 47
4. Malá Čausa 27 13 4 10 50:43 43
5. Ladce 27 9 9 9 32:24 36
6. Brvnište 27 10 6 11 40:39 36
7. Chocholná 27 10 5 12 52:42 35
8. Horovce 27 9 8 10 46:38 35
9. Streženice 27 10 4 13 43:54 34
10. Uhrovec 27 10 4 13 40:52 34
11. T. Turná 27 8 9 10 43:44 33
12. Podolie 27 9 6 12 29:35 33
13. Bošany 27 8 9 10 32:45 33
14. Z. Kostoľany 27 8 8 11 39:53 32
15. Stará Turá 27 9 5 13 33:53 32
16. Malá Hradná 27 5 9 13 26:56 24
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6. liga muži – 24. kolo o 17.00
Jasenica – Bolešov (Mihálik, Horečný), Tuchyňa 

– Plevník (Papuča, O. Komorník, Bagín), Ilava – Ko-
šecké Podhradie (Škrovánek, D. Komorník, Migát), 
Dolné Kočkovce – Udiča (Brundza, Galbavý), Paprad-
no – Lysá pod Makytou (Zvak, Vavrík), Horná Poruba 
– Košeca (Koleno, Ďurica, Kapila), Dulov – Malé Led-
nice (v sobotu – Milčík, Migát, Brna)

7. liga muži – 24. kolo o 17.00
Podvažie – Kvašov (Tellechea), Doilná Mariková 

– Visolaje (Brna, Tomášek), Šebešťanová – Praznov 
(Orálek, Kováčik), Považská Bystrica – Pruské (o 14.30 
– Cabaj, Bielik), Podmanín – Sverepec (Bielik, Cabaj), 
Pružina – kolačín (Mako, Hriadel), Dohňany majú voľ-
no

8. liga muži – 20. kolo o 17.00
Lazy pod Makytou – Bolešov B (Folučka), Kameni-

čany – Dynamo Orlové (Uhrín), Vrchteplá – Červený 
Kameň (Milčík), Fan Club Púchov – Tŕstie (v Mestečku 

– Kováč), Mikušovce – Bodiná (Pastorek), Prejta – Dol-
ná Breznica (Šamaj)

6. liga dorast – 24. kolo o 14.15 
Jasenica – Horná Poruba (Horečný, Mihálik), 

Tuchyňa – Plevník (v sobotu o 17.00 – Cabaj, Hriadel), 
Bolešov – Praznov/Podmanín (Bagín, Kováč), Dolné 
Kočkovce – Pruské (Galbavý, Brundza), Udiča – Sve-
repec (v sobotu o 17.00 – Tomášek, Galbavý), Prejta 
– Lysá pod Makytou (D. Komorník, O. Komorník), 
Dohňany majú voľno 

4. liga starší žiaci – 24. kolo o 10.30
Jasenica – Dohňany (Folučka), D. Mariková – Plev-

ník (Vavrík), Domaniža – Udiča (Mihálik), Papradno 
– Sverepec (Mako), Ladce – Košeca (Škrovánek), Pru-
žina – Lysá pod Makytou (Koleno), Prečín má voľno

5. liga starší žiaci – 19. kolo o 10.30
Zubák – Horovce (Kapila), Borčice/Bolešov – Miku-

šovce (v Bolešove – Hriadel), Horná Poruba – Hradčan 
Lednica (D. Janček), Lazy pod Makytou majú voľno

Prípravky – 5. kolo, v sobotu o 10.00
Skupina o 1. – 15. miesto
Kvašov/Horovce (v Horovciach – Bagín, Kováčik), 

Beluša (Ďurica, Milčík), Dolné Kočkovce (Orálek, 
Uhrín)

Skupina o 16. – 22. miesto
Streženice (Brna), Ladce (Hriadel)
Dohrávka 3. kola skupina o 16. – 22. miesto
Streda 1. 6. 2016 o 17.00
Ladce (Ďurica)

Dodelegovanie zo ZsFZ
5. liga dorast  - 28. kolo o 14.30
Streženice – Chynorany (Šamaj, Migát), Košeca 

– Drietoma (Ševčík, Ďurica)
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Delegačná listina ObFZ na 29. mája

Úradná správa ObFZ z 19. 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 13., 14. a 15. 5. 2016.
2. ŠTK berie na vedomie informácie:
a, R Papuču z MFS 6. ligy mužov D. Kočkovce – Plev-
ník;
b, R Brnu z MFS 6. ligy mužov Ilava – Bolešov;
c, R Škrovánka z MFS  6. ligy mužov H. Poruba – Udi-
ča;
d, R Brundzu z MFS 7. ligy mužov MŠK PB. - Visolaje;
e, R Tomáška z MFS 7. ligy mužov Podmanín – Praz-
nov;
f, R Migáta z MFS 7. ligy mužov Pružina – Pruské;
3. ŠTK kontumuje:
a, MFS 22. kola 6. liga dospelí H. Poruba – Udiča  
podľa SP čl. 11 bodu 2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 
v prospech H. Poruby (nastúpenie na MFS s menším 
počtom hráčov ako 11 a pokles hráčov hostí počas 
stretnutia pod sedem). 
b, MFS 22. kola 6. liga dospelí Ilava – Bolešov (inzul-
tácia R hráčom domácich na HP, porušenie PF - pravi-
dlo 5) a podľa SP čl. 11 / 2  priznáva 3 body a skóre 3:0 
v prospech TJ Slovan Bolešov), družstvo MFK Ilava je 
vylúčené zo súťaže Fair - play; 
4. ŠTK odstupuje:
a, na doriešenie DK – MFS 6. liga dospelí 22. kolo Ilava 
– Bolešov pre inzultáciu „R“ hráčom Ilavy;
b, na doriešenie DK – TJ Priehrada Udiča pre poruše-
nie SP čl. 82/g a RS/A bod 5.7;
c, na doriešenie KR  - „R“ M. Ďuricu pre neúčasť na 
MFS 7. liga dospelí Pružina – Pruské; 
d, na doriešenie KR –  „R“- A. Pecuša pre neúčasť na 
MFS 6. liga dorast Jasenica – Tuchyňa;
5. ŠTK súhlasí:
a, s odohraním MFS 7. liga dospelí 23. kolo TJ Skaličan 
Praznov – MŠK Pov. Bystrica dňa 27. 5. 2016 (piatok) 
o 17.00 hod. Vzájomná dohoda klubov. KR zabezpečí 
„R“,RP TJ Praznov – 10 eur
b, s odohraním MFS 4. liga žiaci 23. kolo TJ Rozvoj 
Sverepec - TJ Tatran Cementáreň Ladce dňa 20. 5. 
2016 (piatok) o 17.00 hod. Vzájomná dohoda klubov. 
KR zabezpečí „R“,RP TJ Sverepec – 5 eur;
c, s odohraním dvojzápasu turnaja prípraviek skupi-
ny o 16. až 22. miesto 5. kolo D. Mariková – Šebešťa-
nová/Podvažie dňa 18. 5. 2016 (streda) o 16.00 hod. 
d, s odohraním odloženého turnaja prípraviek sku-
piny o 1. až 15. miesto 3. kolo Borčice - organizátor 
(HP- Ilava), Domaniža/M. Lednice, Ilava a Udiča dňa 
19. 5. 2016 (štvrtok) o 16.00 hod. Vzájomná dohoda 

klubov. KR zabezpečí „R“.
e, s odohraním odloženého turnaja prípraviek skupi-
ny o 1. až 15. miesto 3. kolo Hr. Lednica/organizátor, 
Visolaje, Beluša a K. Podhradie/Košeca dňa 25. 5. o 
16.30 hod. Vzájomná dohoda. KR zabezpečí „R“.
f, s odohraním odloženého turnaja prípraviek skupi-
ny  o 16. až 22. miesto 3. kolo Horovce - organizátor, 
Prečín, Dulov a D. Mariková dňa 25. 5. 2016 (streda) o 
16.00 hod. Vzájomná dohoda. KR zabezpečí „R“.
g, s odohraním odloženého turnaja prípraviek skupi-
ny o 16. až 22. miesto 3. kolo Ladce - organizátor, Še-
bešťanová/Podvažie a Streženice dňa 1. 6. 2016 (stre-
da) o 17.00 hod. Vzájomná dohoda. KR zabezpečí „R“.
h, s odohraním  odloženého turnaja prípraviek sku-
piny o 1. až 15. miesto 3. kolo Kolačín - organizátor, 
D. Kočkovce, Sverepec/CCVČ Rozkvet a Brvnište dňa  
25. 5. 2016 (streda) o 16.00 hod. Vzájomná dohoda 
klubov. KR zabezpečí „R“. 
6. ŠTK žiada FO, FK, TJ, aby podnety a návrhy do no-
vého RS pre roč. 2016/2017 zasielali na adresu: sekre-
tar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk  do 31. 5. 2016.
7. ŠTK ponecháva v platnosti schválené výnimky pre 
jarnú časť roč. 2015/2016 aj na posledné 3 kolá. 
8. 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.
9. 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.
Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a, b 
na 1 m. s. (5ŽK, 9ŽK):
D222: Radoslav Pagáč, 1210419, Dulov
D223: Jaroslav Kameništiak, 1147489, Ilava
D224: Marián Hrenák, 1139180, Tŕstie
Zastavená činnosť: 
D225: Peter Jakúbek, Červený Kameň – 1 s. s. 
D226: Daniel Kučík, Dolné Kočkovce – 1 s. s. N
D227: Vladimír Baďura, Dohňany – 1 s. s. N 
D228: Pavol Fojtek, Lysá pod Makytou – 1 s. s. N 
DO uložené klubom:
D229: TJ Priehrada Udiča – pokarhanie + 10 eur RP
Oznamy DK: 
Zápas 6. ligy dospelých Ilava – Bolešov v riešení. DK 

žiada o písomné stanoviská k napadnutiu R v termí-
ne do 24. 5. 2016 pod následkom ďalších DO TJ Slo-
van Bolešov a R Brnu (najmä či došlo k zraneniu R). 
Peter Ptáček (1129842) má predbežným opatrením 
pozastavený výkon športovej činnosti až do vyrieše-
nia prípadu.
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. Dňom 13. 5. 2016 bol poverený vedením KR do 
konca sezóny Ing. Peter Kvaššay. KR zároveň ďakuje 
pánovi Oselskému za jeho doterajšiu prácu vo funkcií 
predsedu KR.
2. KR berie na vedomie pochvaly na R Migáta od TJ 
Považan Pruské (MFZ 22. kolo, 7. liga mužov, Pružina 
- Pruské), D. Komorníka od FK Slovan Bolešov B (MFZ 
18. kolo, 8. liga mužov, Vrchteplá - Bolešov B), Maka 
od TJ Horec Bodiná (MFZ 18. kolo, 8. liga mužov, Dol-
ná Breznica - Bodiná)
3. Ospravedlnení:
21. 5. - Cabaj, Škrovánek, Migát, Mako
22. 5. - Ďurica, 
21. 5 aj 22. 5. - J. Pecuš, Lamžo, Vadovský; Brna, Milčík 
- oba dni do 14,30 hod.
4. V mesiaci jún po skončení súťažného ročníka 2015/
2016 sa uskutočnia fyzické previerky. Miesto a čas ko-
nania, ako aj limity behov budú vopred oznámené. 
KR žiada o dôslednú prípravu.
5. KR berie na vedomie stanovisko rozhodcu A. Pe-
cuša k neúčasti na MFZ 22. kola, 6. ligy dorastu, Jase-
nica - Tuchyňa, ako aj na MFZ  22. kola, 6. ligy mužov, 
Jasenica - Tuchyňa a prijala opatrenia v súlade so zá-
sadami pre činnosť.
6. Neúčasť R Kováčika a D. Jančeka na MFZ prípraviek 
hraných dňa 07.05.2016 v Udiči - v riešení.
7. KR berie na vedomie stanovisko rozhodcu Ďuricu 
k neúčasti na MFZ 22. kola, 7. ligy mužov, Pružina - 
Pruské, bez prijatia ďalších opatrení.
8. KR dôrazne upozorňuje R sledovať ÚS všetkých ko-
misií ObFZ a Obsadenie R do piatku do 18,00 hod.. 
Po tomto termíne budú R o zmene informovaní te-
lefonicky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kon-
taktovať KR na jednom z telefónnych čísel: Ing. Peter 
Kvaššay - 0905 968 038, Ing. Miroslav Fúrik - 0903 479 
362, Anton Hrenák - 0949 388 641
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Futbal mládež:  Úspešné vystúpenia 
MŠK Púchov do  desať rokov

dvojdňový turnaj 7. - 8. máj 2016 v 
Českej republike
Púchovčania sa zúčastnili na Turnaji o 
pohár starostu Petřkovic v Česku. Ide 
o jeden z najväčších turnajov v Česku 
pre ročník 2005 a mladších. Zúčastni-
lo sa celkom 48 družstiev. Púchov do 
10 rokov obsadil v silnej konkurencii 
peknú 15. priečku. Víťazom turnaja sa 
stala Akadémia AC Sparta Zabrze roč-
ník 2005 z Poľska. 
výsledky mŠk Púchov: 
Púchov -  1. FC Slovácko 2:0, góly Vri-
čan, Vavrík
Púchov - Petřkovice (r.  2005), 2:1, góly 
Vričan 2
Púchov – Šenov  8:1, góly Vričan 3, 
Čmelo 3, Baláž, Vavrík
Púchov - Rybí  (r. 2005), 4:0, góly Čme-
lo 2, Vričan, Vavrík
Púchov - Viktoria Žižkov bieli 1:0, gól 
Vavrík
Púchov - Viktoria Plzeň 2:0, góly Čme-
lo, Vavrík
Púchov - Kostelec  (r. 2005), 1:0, gól 
Čmelo
Púchov - Teřlicko (r. 2005), 1:2, gól 
Čmelo
Púchov - Viktoria Žižkov červení  0:0 - 
4:3 na pokutové kopy
Púchov - Kravaře (r. 2005)  1:1 – 2:0 na 
pokutové kopy, gól Vavrík
Púchov - Spišská N. Ves (r. 2005)  0:2
Púchov - Ružomberok 1:3, gól Vavrík

superliga v Púchove
14. mája 2016 sa v Púchove uskutoč-
nil turnaj Superligy. Púchovčania sa 

predstavili proti MŠK Žilina, FC Fastav 
Zlín a FC Baník Horná Nitra. Hralo sa 
dvojkolovo každý s každým a Púchov 
zaznamenal niekoľko zaujímavých 
výsledkov, keď napríklad zdolal silný 
Zlín, či len tesne prehral s favorizova-
nou Žilinou.
výsledky: 
Púchov - Baník Horná Nitra 4:1, góly 
Baláž 2, Sapák, Jánovský
Púchov - Fastav Zlín 1:2, gól Vričan
Púchov – MŠK Žilina 1:5, gól Baláž
Púchov - Baník Horná Nitra  3:1, góly 
Baláž 2, Jánovský
Púchov - Fastav Zlín 4:0, góly Kušík 2, 
Baláž, Sapák
Púchov  - MŠK Žilina 4:5, góly Vričan 
2, Baláž 2
hodnotenie trénera mŠk Púchov 
U10 Petra mičica:  „Musím zagratulo-
vať, poďakovať im a dať klobúk dole 
pred chlapcami, aké výkony odvád-
zajú v posledných týždňoch. Poraziť v 
priebehu pár dní také špičkové české 
družstvá ako sú Viktoria Plzeň, 1. FC 
Slovácko, Viktoria Žižkov či FC Fastav 
Zlín, len dokazuje silu tohto družstva. 
Záujem o chlapcov v tak mladom 
veku len dokazuje, aký výkonnostný 
skok sme za posledný rok urobili. Mr-
zia ma nekompromisné pravidlá tur-
naja v Česku, kde sme ani po siedmich 
víťazstvách z ôsmich zápasov nemoh-
li bojovať o prvé priečky. Podstatou 
však je, aby sme hrali čo najčastejšie 
s družstvami ako je MŠK Žilina, ktoré 
nás posúvajú kvalitatívne ešte vyššie.

-tsch-, Zdroj: Peter mičic

Majstrovstvá kraja sa uskutočnili 19. 
mája 2016 v Trenčíne za účasti víťazov 
okresných kôl. Púchovčania zvíťazili 
bez straty setu, čím opäť dokázali, že 
v tejto kategórii patria medzi sloven-
skú špičku a ich účasť na MSR, ktoré 
sa budú konať 15. júna 2016 znovu v 
Trenčíne, nie je náhodná.
Sme veľmi radi, že žiaci ZŠ Goraz-

dova pod vedením trénera vzorne 
reprezentujú školu i mesto Púchov 
a veríme, že možno práve vďaka ich 
úspechom sa bude pozícia športu v 
meste iba posilňovať. Reprezentovali 
nás: Matej Turčáni, Stanislav Cíbik, Ri-
chard Kvasnica, Alexej Maslák, Marek 
Pivko a Mário Mazák.

Zdroj: výbor vŠk Púchov

Mladí púchovskí futbalisti do desať rokov absolvovali v 
máji vydarené podujatia. Prinášame súhrn z ich dvoch tur-
najov, na ktorých porazili viaceré špičkové družstvá. 

ŠT ZŠ Gorazdova majstrami kraja 
vo volejbale  „mini“ žiakov 
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nAJBLIŽŠÍ ProGrAm:
26. kolo I. ligy starších žiakov: 
nitra – Púchov
štvrtok 26. mája od 14:00 (U15) a 
od 16:00 (U14) 
29. kolo I. ligy mladších žia-
kov: 
Púchov – nitra
nedeľa 29. mája od 10:00 (U13) a 
od 12:00 (U12)

-tsch-

Mládežnícky futbal: Ďalší fantastický výsledok „pätnástky“ 

25. kolo I. ligy mladších žiakov 
(U12):
Fk Inter Bratislava – mŠk Púchov 
17:4 (9:2)
Góly: Porubčan 3, D. Krajčík
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, 
Zlocha, Klúčik, Kadák, Baláž, Mušák, 
D. Krajčík, Porubčan, Obšivan, Mich. 
Mynář, Čmelo, Híreš, E. Drahuta, Fe-
dor, Tuček, Chleban, Jurenková, Ho-
šták, D. Gabriš
Púchov do 12 rokov inkasoval v Bra-
tislave sedemnásť gólov. Púchovskí 
mladíci kontrovali štyrikrát, z toho 
sa hetrikom blysol Erik Porubčan 
a jeden gól pridal Daniel Krajčík. 
„Dvanástka“ sa v tabuľke nachádza 
na 12. mieste, kde nazbierala 20 bo-
dov so skóre 161:255. 

Púchovské futbalové mládežnícke výbery majú za sebou úspešný víkend. Víťazstvá zaznamenali 
oba dorasty a taktiež obe družstvá starších žiakov. Veľmi dôležité bolo najmä víťazstvo tímu do 
pätnásť rokov, ktorý si poistil záchranu v súťaži. 
27. kolo II. ligy staršieho dorastu 
(U19): 
mŠk Púchov – Fc Baník horná nit-
ra Prievidza&handlová 2:1 (2:1)
Góly Púchova: Veteška, Hrnko
Zostava Púchova: Pilný – Hrančík, 
Valašík (Kmošena), Rosina, Buček 
(Marman), Hafera, Šimko, Hrnko, Ve-
teška, Vojtek (Červený), Strnad
Starší dorastenci pokračujú vo vyni-
kajúcich výkonoch. Ďalšou ich obe-
ťou sa stali futbalisti z Hornej Nitry. 
O všetkom sa rozhodlo už v prvom 
dejstve. Púchov šiel do vedenia už 
v prvej minúte po góle Vetešku. Po 
osemnástich minútach bolo vyrov-
nané, keď Šimko nešťastne umiest-
nil loptu do vlastnej siete za chrbát 
brankára Pilného. Rozdielový gól 
zaznamenal v 34. minúte Patrik Hrn-
ko, ktorý upravil na konečných 2:1. 
Púchovčania sú v tabuľke na piatej 
priečke, kde získali zatiaľ 47 bodov 
pri skóre 42:31. 

27. kolo II. ligy mladšieho dorastu 
(U17): 
mŠk Púchov – Fc Baník horná nit-
ra Prievidza&handlová 4:0 (2:0)
Góly: Kvaššay 3, Gabaj
Zostava: Vaňo – Krčmárik, Ciesar 
(Rak), Zavadzan, Borovička, Kvaššay, 
Gabaj, Bartoš (Mušák), Socha, Ken-
dy, Hurta
Strelecký koncert Mareka Kvaššaya 
a jednoznačné púchovské víťazstvo. 
Aj tak by sa dal charakterizovať duel 
mladších dorastencov proti Hornej 
Nitre. Marek Kvaššay totiž zazname-
nal hetrik, a keď sa k nemu pridal 
jedným gólom aj Adam Gabaj, zro-
dilo sa jasné víťazstvo Púchova 4:0.  
Mladší dorastenci stúpajú tabuľkou, 
aktuálne sú jedenásti so ziskom 33 
bodov a skóre 51:48.

dohrávka 23. kola I. ligy starších 
žiakov (U15):
mŠk Púchov – Fc spartak trnava 
1:5 (0:1)
Gól: S. Krajčík
Zostava: Kružík – J. Brezina, Pavlovič 
(A. Gabriš), Michalik, S. Krajčík (Rak), 
Mičúch, Ocelík (Vajdík), Haviar, Vá-
peník, Sakala (Gabčo), Králik (Fano)
25. kolo I. ligy starších žiakov (U15):
MŠK Púchov – FK Inter Bratislava 1:0 
(0:0)
Gól: S. Krajčík (z 11 m)
Zostava: Bračík – J. Brezina, Pavlovič, 
Michalik, S. Krajčík, Mičúch, Ocelík 
(A. Gabriš), Haviar, Vápeník (Vajdík), 
Sakala (Fano), Králik (Gabčo)

Starší žiaci do 15 rokov mali na pro-
grame „anglický týždeň.“ Na Trnavu 
ešte doma nestačili a po vyrovna-
nom prvom polčase podľahli 1:5. V 
nedeľu nastúpili Púchovčania proti 
Interu Bratislava a predviedli ďalší 
zo série bojovných jarných výko-
nov. Skóre bolo dlho bezgólové. Až 
päť minút pred koncom sa menilo, 
keď Samuel Krajčík z pokutového 
kopu rozhodol o víťazstve Púchova 
1:0. Pätnástka už je tak zachránená, 
keďže sa spomedzi štrnástich tímov 
nachádza na 10. priečke so ziskom 
20 bodov a skóre 23:55. Predpo-
sledná Horná Nitra ani posledný 
Senec už Púchovčanov nemôžu ani 
teoreticky predstihnúť. 

dohrávka 23. kola I. ligy mladších 
žiakov (U14):
mŠk Púchov – Fc spartak trnava 
0:6 (0:2)
Zostava: Macko (Čiernik) – Hanes 
(Klúčik), Belás, M. Drahuta, Guzma, 
Jandušík (Hrenák), Šlesar (Jurík), Bá-
tora, Reksa, Baláž, Mikoláš (Galko)

25. kolo I. ligy mladších žiakov 
(U14):
mŠk Púchov – Fk Inter Blava 2:0 (1:0)
Góly: Jandušík (z 11 m), Baláž

Zostava: Čiernik – Hanes, Galko, 
Hrenák (Klúčik), Guzma (M. Drahu-
ta), Jandušík, Šlesar, Bátora, Reksa, 
Baláž, Mikoláš (Jurík) 
Mladší žiaci do 14 rokov v dohráv-
ke proti Trnave ani raz neskórovali 
a šesťkrát inkasovali. Chuť si napra-
vili proti bratislavskému Interu. V 
závere prvého polčasu otvoril skó-
re z penalty Jandušík a krátko po 
prestávke upravil Belás na koneč-
ných 2:0. Púchovčania sú v tabuľke 
na trinástej priečke, kde získali 14 
bodov pri skóre 18:99.

25. kolo I. ligy mladších žiakov 
(U13):
Fk Inter Bratislava – mŠk Púchov 
7:3 (3:3)
Góly: Kurej 2, D. Gabriš
Zostava: Pacek, Minárech – Kurej, 
Klúčik, Ondrišík, Cíbik, Lupták, Kuči-
ak, Bajza, Solík, Chleban, P. Brezina, 
Bednárik, Hošták, Pečeňa, D. Gabriš, 
Kres, Šurian, Haviar, Moravčík, Je-
senský, Brezáni
„Trinástka“ držala do polčasu neroz-
hodný stav. Inter v druhom dejstve 
skóroval ešte štyrikrát, kým Púchov 
gólovo mlčal. Púchovskí mladíci sú 
v tabuľke na 14. priečke, nazbierali 
6 bodov pri skóre 76:451. 
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Futbal: Parádny obrat Púchova v druhom polčase
Púchovskí futbalisti prehrávali po polčase proti rezerve Dunajskej Stredy 0:1. Do druhého dejstva 
však nastúpili ako vymenení a dvomi gólmi strhli víťazstvo na svoju stranu. Púchovčania sa tak 
naďalej držia na vrchných priečkach ligovej tabuľky. 
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(15 % zľava) 

1/1 strany 204 x 270 100 € 95 € 85 € 

1/2 strany 204 x 134  70 € 66 € 59 € 

 100 x 270       70 € 66 € 59 € 

1/3 strany 204 x 87  50 € 47 € 42 € 

 65 x 277  50 € 47 € 42 € 

2/3 strany 
 

134 x 277  80 € 76 € 68 € 

100 x 134 40 € 38 € 34 € 1/4 strany 
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Hostia, ktorých z lavičky viedol bývalý 
slovenský reprezentant Balász Bor-
bély, začali lepšie. Už v 11. minúte sa 
dokonca šťastným gólom ujali vede-
nia. Strela spoza pokutového územia 
bola zrazená pred bránu k voľnému 
Zsigmondovi, ktorý „špicom“ pre-
konal Letka – 0:1. Domáci potom 
prevzali hru pod svoju kontrolu a 
plynuli z toho aj príležitosti. Dvakrát 
ušiel nebezpečne po ľavej strane Ma-
rek Gajdošík, no brankár Milošovič v 
oboch prípadoch úspešne zasiahol. 
Do kabín odchádzali mužstvá za sta-
vu 0:1. 
V druhom polčase sa dal očakávať ná-
por Púchova, ktorý skutočne prišiel. 
Pre ďalší vývoj bolo dôležité, že domá-
cim sa podarilo veľmi rýchlo vyrovnať. 
Už v 50. minúte prešiel Gajdošík po ľa-
vej strane a centrom našiel na zadnej 
žrdi Zuziaka, ktorý s prehľadom poslal 
loptu do siete – 1:1. Dvojica Zuziak – 
Gajdošík si zakrátko vymenila úlohy 
a Púchov už viedol. Zuziak vyslal v 
56. minúte loptu za obranu súpera, 
Gajdošík sa vyhol ofsajdovej pasci a 
strelou po zemi k žrdi nedal Milošo-

vičovi šancu – 2:1. Púchovčania sa ne-
stiahli, ba naopak, vytvárali si aj ďalšie 
šance. Snáď v tej najväčšej trafil Svora-
da do brvna a neujala sa ani následná 
dorážka zblízka. Nič to už nezmenilo 
na fakte, že futbalisti MŠK si v závere 
bez väčších problémov dokráčali po 
tri body za víťazstvo 2:1. V tabuľke tak 
zostali na peknej štvrtej priečke a na 
vedúci Šamorín strácajú desať bodov. 

30. kolo III. ligy západ: 
mŠk Púchov – Fc dAc 1904 dunaj-
ská streda „B“ 2:1 (0:1)
Góly: 50. Zuziak, 56. Gajdošík – 11. 
Zsigmond
Žlté karty: 56. Gamboš, 71. Riška, 74. 
Mynář – 15. Kiss
rozhodcovia: Bezák – Hodoško, Blaháč
návšteva: 123 divákov
Púchov: Letko – Paliesek, Mynář (79. 
Rypák), Riška, Vanák – Kopiš – Zuziak 
(85. Pastorek), Gamboš, Svorada (73. 
Zavadzan), Bartoš – Gajdošík
dun. streda „B“: Milošovič – Varga, 
Kelemen, Szelle (78. Kubik), Trajcsik, 
Bódis, Nagy, Zsigmond (57. Belko-
vics), Tóth, Kiss, Fedor

Ďalšie výsledky stretnutí 30. kola: 
Nové Zámky – Veľký Meder 1:1
Neded – Palárikovo 2:0
Šamorín – Topoľčany 5:2
Vráble – Galanta 4:0
Veľké Ludince – Dubnica nad Váhom 
0:0
Lednické Rovne – Trnava „C“ 1:0
Nemšová – Prievidza&Handlová 0:3

nAJBLIŽŠÍ ProGrAm

31. kolo III. ligy západ: 
Prievidza&Handlová – Púchov, 
v sobotu 28. mája od 17:00 
v Prievidzi      

t. schügerl

Brankár  Dunajskej Stredy Milošovič úspešne zasiahol.
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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.



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY24


