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V utorok 21. júna zasadlo tretíkrát v 
tomto roku mestské zastupiteľstvo. Na 
začiatku schválilo menovanie učiteľa 
Jána Comu (1919 - 1990) za čestné-
ho občana mesta in memoriam. Ako 
druhý bod rokovania MsZ riešilo návrh 
poslanca M. Kubičára na odškodnenie 
občanov, ktorí si zakúpili parkovacie 
karty pred ich zlacnením z 30 na 15 
eur. V diskusii poslanci D. Lako, J. Riško, 
V. Bršiak, L. Ranik, C. Crkoň a aj primátor 
mesta odmietli tento návrh ako ťažko 
realizovateľný a populistický. Pod-
porujú ho poslanci, ktorí v minulosti 
presadzovali drahé mestské parkovné 
a samotný poslanec M. Kubičár sa vyja-
dril, že ani dnes nesúhlasí so zlacnením 
parkovného. Pri hlasovaní MsZ získal 
jeho návrh podporu štyroch poslancov 
z 18-tich prítomných.
V 3. bode rokovania informovala ria-
diteľka CVČ o usporiadaní XIII. Európ-
skeho šampionátu mažoretiek v 
Púchove v dňoch 7. až 10. júla 2016 na 
zimnom štadióne a v sTC Aréne. Súťažiť 
bude 2500 mažoretiek a 90 súborov z 
rôznych európskych krajín, najviac (24) 
zo Slovenska. Celkovo môže Púchov 
očakávať až 4000 účastníkov šampio-
nátu.
V diskusii o pláne kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Mirosla-
va Jurčiho (neprítomný pre prácene-
schopnosť) odznela kritika jeho práce 
zo strany poslanca D. Laka. Prednostka 
MsÚ informovala poslancov, že hlavný 
kontrolór si dlhodobo neplní úlohy, 
ktoré vzišli z pracovných porád u pri-
mátora mesta.
Ako 6. bod MsZ schválilo všeobecné 
záväzné nariadenie o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a drobnými sta-
vebnými odpadmi pre mesto Púchov, 
ktorý vypracovala Mgr. Knížatová a 
predložila vedúca oddelenia výstavby 
a životného prostredia Ing. arch. Šico-
vá.
Ďalším bodom bolo schválenie (16 z 

18 poslancov hlasovalo za) menova-
nia Ing. Miloša Svobodu za konateľa 
Podniku technických služieb mesta, 
s. r. o., Púchov.
V 8. bode „Úprava rozpočtu na rok 
2016“ niektorí poslanci sa snažili do-
siahnuť zmeny v návrhu – napríklad 
preto, aby získali viac financií pre svoj 
volebný obvod. Ťažko pochopiteľné 
však boli návrhy poslankýň H. Šulcovej 
a J. Andreánskej, ktoré chceli presúvať 
financie aj v obvodoch, ktoré nezastu-
pujú. Veľkú starostlivosť vyjadrili najmä 
o rekonštrukciu základných škôl. 
Viacerí poslanci na čele s primátorom 
R. Henekom ich upozornili, že mali na 
realizáciu týchto zámerov dosť času 
v uplynulých troch volebných obdo- 
biach. Voči poslankyni Andreánskej sa 
ohradili poslanci C. Crkoň, J. Riško a R. 
Špaček, ktorí podporili pôvodné návr-
hy. Aj predseda ekonomickej komisie 
poslanec D. Lako doporučil zastupi-
teľstvu nemeniť návrh zmien rozpočtu. 
Nakoniec za svoj návrh presunúť 250 
tisíc eur z rekonštrukcie Hurbanovej 
ulice na rekonštrukciu ZŠ Slovanskej 
hlasovala poslankyňa J. Andreánská 
len sama. Poslanci schválili na r. 2016 
financie z rezervného fondu na rekon-
štrukciu ZŠ Komenského, ostatné zá-

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva

slancami a prítomnými rodičmi rázne 
obhajoval a svoje odvolávanie prirov-
nal k honu na čarodejnice. Nakoniec 
predseda dozornej rady MŠK poslanec 
L. Ranik navrhol odvolanie konateľa Ľ. 
Luhového z dôvodu, že „nezvláda or-
ganizačne zabezpečovať stále rastúcu 
náročnosť riadenia MŠK“ a vypísať vý-
berové konanie na nového konateľa. 
Keďže tento bod nebol súčasťou riad-
ne schváleného programu rokovania, 
bolo nutné prerušiť rokovanie MsZ as-
poň na tri hodiny. Poslanci sa opätovne 
stretli večer po 22. hodine. 
Po prezentácii poslancov MsZ Púchov 
predniesol poslanec L. Ranik návrh na 
doplnenie programu - odvolanie kona-
teľa MŠK Ľ. Luhového. Po sedemnásť 
minútovej diskusii nasledovalo hlaso-
vanie. Odvolanie Ľ. Luhového z funkcie 
podporilo 14 z celkového počtu 18-tich 
prítomných poslancov (1 hlas proti, 3 
sa zdržali hlasovania). Poslanci zároveň 
schválili za konateľa MŠK Ing. Štefana 
Ondričku na dobu do 31. 12. 2016.  
Š. Ondrička v súčasnosti vykonáva 
funkciu prokuristu MŠK. Zároveň uložili 
primátorovi mesta vyhlásiť výberové 
konanie na konateľa MŠK Púchov s. r. o.
Poslanci sa po krátkej diskusii a interpe-
láciách o 22.45 hod. rozišli domov.   -sf-

kladné školy budú rekonštruované do 
konca volebného obdobia.
Poslanci bez diskusie vzali na vedomie 
materiál Doplnenie plánu dopravnej 
obslužnosti hromadnou osobnou 
dopravou a návrh na zriadenie elo-
kovaného pracoviska Materskej školy, 
Požiarna 1292/5, v objekte Základnej 
školy J. A.  Komenského. MsZ schválilo 
Ing. Michala Koukala za veliteľa Dob-
rovoľného hasičského zboru mesta 
Púchov.
Po krátkej prestávke poslanci vzali na 
vedomie informáciu o investičných ak-
ciách a schválili niekoľko predajov, kúp, 
zámien a nájmov mestského majetku.

Odvolanie konateľa MŠK
Pri prerokovávaní správ o činnosti MsÚ, 
MsP a mestských spoločností vznikla 
ostrá diskusia o stave púchovského ho-
keja a situácii v Mestskom športovom 
klube Púchov, s. r. o. Vedúci hokejové-
ho družstva 4HT Peter Hazala v mene 
rodičov mladých hokejistov vyčítal ve-
deniu MŠK manažérske zlyhania a ne-
ochotu komunikovať. S ostrou kritikou 
konateľa MŠK Ľubomíra Luhového 
vystúpil poslanec a manager púchov-
ského hokeja P. Žiačik a poslanec R. 
Marman. Konateľ Ľ. Luhový sa pred po-



Divadelná sála sa v piatok dopolud-
nia zaplnila príbuznými a priateľmi 
čerstvých absolventov Fakulty prie- 
myselných technológií v Púchove 
Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne. Za prítomnosti 
najvyšších predstaviteľov fakulty na 
čele s dekanom FPT prof. Ing. Jánom 
Vavrom, PhD., prorektorka Trenčian-
skej univerzity pre výchovu a vzdelá-
vanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 
odovzdala vysokoškolské diplomy 
absolventom denného a externého 
štúdia. Študijný program materiálo-
vé inžinierstvo ukončilo v tomto roku 
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Promócie Fakulty priemyselných technológií

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

• kozmetika

• masáže

• manikúra

• pedikúra

  Bez 
objednávky

Novootvorený salón krásy

31 študentov denného a 6 študentov 
externého inžinierskeho štúdia. Dok-
torandské štúdium (PhD.) úspešne 
skončilo deväť študentov študijného 
programu materiály a dve študentky 
študijného programu anorganické 
technológie a materiály.
Medzi čestnými hosťami slávnosti 
boli Dr. h. c. Štefan Rosina, viceprimá-
tor Púchova Roman Hvizdák, konateľ 
firmy Continental Matador Rubber, s. 
r. o. Ing. Anton Vatala a ďalší predsta-
vitelia podnikateľských a školských 
subjektov okresu Púchov.

-sf-

Primátor mesta Rastislav Henek vo 
štvrtok 23. júna v Malom župnom 
dome vyznamenal 54 žiakov pú-
chovských základných škôl, základ-
nej umeleckej školy a centra voľné-
ho času za ich vynikajúce študijné a 
mimoškolské výsledky v školskom 
roku 2015/16. Vo svojom príhovore 
im povedal: „Zo sledovania rôz-
nych športových pretekov ste ur-
čite vypozorovali, že ak pretekár 

Ocenenili najlepších 54 žiakov  
úspešne vyštartuje, má veľkú ná-
dej na víťazstvo. Rovnako to platí 
aj v škole a v každodennom vašom 
živote. Ziskom dobrých základov 
vedomostí v našich školách si vy-
tvárate predpoklad na úspešné 
ďalšie štúdium.“ Ďalej poďakoval 
za dobrú prácu prítomným pedagó-
gom. Slávnosť okrášlili svojimi ume-
leckými vystúpeniami žiaci ZUŠ.

-sf-

Poďakovanie organizátorom 
a sponzorom PŠH 2016 Neuveriteľné ceny!

Last minute
Odlety 27. 6 , 28. 6, 1. 7, 2. 7, 27. 6.  

Malorka, Kréta, Sardínia, Rodos, Sicília, Korzika,
Bulharsko, Egypt, Turecko

Ponuky na 8, 10, 11 a 12 dní nájdete  
www.riatour.com

Autobusové zájazdy 
Chorvátsko, Taliansko, Bulharsko, Grécko 10 a 12 dní 

Odchody: 28. 6., 1. 7., 3. 7. 
Moyzesova 1744, oproti Bille 

tel: 042/ 4635036, 042/4635034, 0905/207852, 
mail: riatour@riatourck.sk, www.riatour.com a  www.riatourck.sk

Otváracie hodiny: pondelok až piatok 9.00 – 18.00, sobota 9.00 -12.00

Dňa 17. 6. 2016 sa uskutočnila druhá fáza Púchovských športových hier pre 
ZŠ a 8-ročné gymnázium. Touto cestou chcem poďakovať Mestu Púchov, 
oddeleniam MsÚ, MsP, PúN, PúTv, PTSM, MŠK Púchov za výborne zor-
ganizované športové podujatie. Poďakovanie patrí aj členovi MsP Púchov 
J. Malíkovi, ktorý dohliadal na bezpečnosť detí počas PŠH 2016. Dôležitú 
úlohu na vydarenom priebehu celého podujatia zohral moderátor – dob-
rovoľník PŠH Lukáš Žiačik, ktorý sa výborne zhostil svojej úlohy. Poďakova-
nie patrí rozhodcom – dobrovoľníkom z radov študentov pod vedením R. 
Smatanovej, študentky gymnázia, ktorá spolupracovala na projekte PŠH už 
druhýkrát. Jej tím bol zložený z týchto členov: A. Jonáková, M. Kučerová, 
D. Franeková, N. Hladká, D. Kuchtová, P. Bošková, K. Bizoňová, J. Dorčí-
ková, M. Škulec, M. Šimko – GPú,  I. Ondrišík, J. Janíček – SPŠS Žilina, Ľ. 
Gardoň - absolvent GPú, P. Baláž – SOŠ I. Krasku Púchov. 

Projekt podporili: ZŠ Mládežnícka, BK  RACQUETS, o. z. - zapožičanie špor-
tového náradia, ODEMA SC - pripojenie časomiery a výroba stojana na bas-
ketbalový kôš, uvoľnenie parkoviska pre účely PŠH 2016.

Mgr. Miroslav Bučko
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Janského plaketa pre 19 darcov krvi z Púchova
V Kúpeľoch Nimnica boli v piatok 17. júna ocenení Červeným krížom niekoľkonásobní dar-
covia najvzácnejšej tekutiny – krvi. Medzi darcami z okresov Ilava a Považská Bystrica bolo 
i 56 obyvateľov okresu Púchov, ktorí získali plaketu  MUDr.  Jana Janského.  

V Župnom dome 
nová kaviareň 
Podivný barón

Vo štvrtok 23. júna podvečer bola ne-
oficiálne otvorená nová púchovská 
kaviareň, ktorá sa nachádza na príze-
mí Župného domu. Prevádzkovatelia 
kaviarne Marek Vatral a  Petra Pobe-
žalová (na fotografii) ju nazvali po 
barónovi Hoenningovi „Podivný ba-
rón“. Okrem konzumácie kávy a iných 
nápojov si tu môžu hostia požičať a 
prečítať kvalitnú literatúru. V  prípade 
priaznivého počasia možno sedieť 
vonku v  príjemnom prostredí mest-
ského parku.
V prázdninovom období kaviareň plá-
nuje organizovať premietanie filmov, 
koncerty, čítanie kníh a besedy s mla-
dými ľuďmi. Radi budú spolupracovať 
aj s  občianskymi združeniami, ktoré 
pôsobia v Župnom dome, ako sú Pu-
chovo dedičstvo a Mŕtva kosť. Projek-
tu oživenia Župného domu prostred-
níctvom literárnej kaviarne pomohlo 
aj mesto Púchov najmä aktivitou vi-
ceprimátora mesta Romana Hvizdáka.

-sf-

V spoločenskej sále kúpeľného domu 
Balnea Grand po úvodnom vystúpe-
ní ochotníckeho divadla z obce Lúky 
ocenili zástupcovia Slovenského Čer-
veného kríža spolu 179 pravidelných 
a bezplatných darcov krvi. „Nahradiť 
ľudskú krv sa zatiaľ dodnes nepo-
darilo, preto jedinou možnosťou, 
ako zachrániť ľudský život a zdravie 
pacientov, sú dobrovoľní darcovia 
krvi. Dobrovoľne a bez nároku na 
odmenu odovzdávajú kus svojho ja, 
svoju krv, aby pomáhala zachraňo-
vať životy. Dennodenne sa vyskytujú 
situácie, keď pacient potrebuje krv. 
Či už sú to obete dopravných nehôd, 

pracovných úrazov alebo ide o ťažkú 
operáciu či pôrod, všade je ľudská 
krv nevyhnutná. V týchto situáciách 
ľudia prežívajú len preto, že existujú 
darcovia krvi, ktorí ochotne pomá-
hajú niekomu, koho ani nepoznajú,“ 
poďakoval všetkým oceneným pred-
seda Územnej rady územného spolku 
Slovenského Červeného kríža Ladislav 
Švejda z Považskej Bystrice. Zlatú Jan-
ského plaketu za 40 dobrovoľných 
odberov krvi získali Ján Šimon a Ru-
dolf Dráb z Púchova. Striebornou 
Janského plaketou za 20 darovaní krvi 
boli v Nimnici ocenení Púchovčania 
Roman Bobák, Roman Miček, Zden-

ka Vetešková a Jozef Wohlschlager. 
Bronzovú Janského plaketu získali za 
10 odberov najvzácnejšej tekutiny 
obyvatelia Púchova Ingrid Panáčko-
vá, Kamil Horečný, Peter Tonhauzer, 
Tomáš Jancík, Michal Mišík, Martin 
Šulík, Andrej Smataník, Jozef Bašov-
ský, Martin Smatana, Ladislav Va-
lach, Ľuboš Obšivan, Pavol Janíček a 
Roman Šeliga. 
Všetkým prítomným osobne poďako-
val i primátor mesta Púchov Rastislav 
Henek. 

-pam-  
Slovenský červený kríž, 

územný spolok Považská Bystrica 
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V Púchovskom
magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže:

Poslanci MsZ odvolali konateľa MŠK Ľubomíra Luhového
Primátor ocenil jubilujúcich seniorov aj najúspešnejších žiakov
Kliešte sú nepríjemným „suvenírom“ z pobytu v prírode
Kultúrne leto opäť s bohatou nádielkou podujatí
Hry pod lipami v Hoštinej
Vernisáž obrazov púchovského výtvarníka Eliana Rofa
Púchovské športové hry pokračovali letným variantom 
Plavecký Memoriál P. Vajdu s účasťou Martiny Moravcovej
Cyklistický MTB maratón s hojnou účasťou pretekárov
Začali súťaže hasičov: Detská hasičská liga na Gorazdovej, o 
pohár v Streženiciach
Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe sa blížia

Premiéra v piatok 24. júna 2016 o 18.00 
Reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00

V úvode privítal všetkých prítomných 
starosta obce Jozef Kollár: „Dnešné 
podujatie bude možno menej sláv-
nostné, ale o to uvoľnenejšie. Verím, 
že si dnešný deň doslova vychutnáte.“ 
Medzi hosťami nechýbal ani predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslav Baška, ktorý starostovi obce s 
asi 700 obyvateľmi daroval šek s 300 € 
na podporu kultúrneho podujatia. „Z 
inej časti Trenčianskeho kraja som 
vám priniesol tradičnú bošácku sli-
vovicu, ktorá tiež reprezentuje naše 
zvyky. Je to päťdesiatdvojka, pán 
starosta, tak poponúkajte ľudí,“ pri-
hovoril sa s úsmevom Baška. Lavičky 

a areál amfiteátra sa postupne zaplnil 
domácimi obyvateľmi i hosťami a ako 
prví predviedli svoje vystúpenie soko-
liari Falconarii z Považskej Bystrice. Nad 
hlavami divákov prelietali operené 
dravce a popri tom sa dozvedeli zau-
jímavé informácie zo života sov, jastra-
bov, myšiakov i orlov. Koho „pochytil“ 
hlad zavítal k stánkom s občerstvením, 
kde sa kuchári držali zvykov a pripravili 
tradičné jedlá. Na taniere sa nakladali 
zemiakové placky, pečené zemiaky, 
poľovnícky guláš z diviny a ďalšie dob-
roty.  „Už tu nebývame, ale sme rodá-
ci a veľmi radi chodíme na túto akciu 
každý rok. Stretneme sa s rodinou, 

známymi a vždy sa dobre zabavíme,“ 
povedala nám pri bráne amfiteátra 
pani Evka. Na javisku nemohol chýbať 
folklór. Ten domáci prezentovala folk-
lórna skupina Záriečanka, zo susednej 
obce Mestečko detská folklórna sku-
pina Hájiček a o zábavu sa starali aj 
heligonkári Bystrická kasňa zo Starej a 
Novej Bystrice. I deti si prišli na svoje. 
Mohli napríklad pohladkať operených 
dravcov, zviesť sa na lanovke alebo si 
zastrieľať z luku. Vydarené podujatie 
sa nám opúšťalo len veľmi ťažko, ale o 
to viac sa tešíme na Deň obce Záriečie 
budúci rok.

-pam-

Pravidelná oslava tradícií v Záriečí 
V nedeľu 19. júna popoludní si v obci Záriečie pripomenuli Deň obce. V areáli letného am-
fiteátra sa v dobrej nálade stretli priaznivci obce a zvykov, keďže podtitul podujatia znel 
„Dedičstvo predkov zachovajme“.

Pád stromu 
na Sedlišti
Keď začiatkom februára tohto roka 
došlo k hromadnému výrubu drevín 
vo vnútrobloku na Okružnej ulici, 
dvihla sa vlna občianske nespokojnos-
ti. Zodpovedným pracovníkom mesta 
vyčítali spílenie dvanástich stromov 
javorovca jaseňolistého. 
Jeden starý a navonok veľmi krásny 
exemplár javorovca jaseňolistého 
ostal rásť neďaleko parkoviska, kde 
prebehol spomínaný výrub. Minulý 
týždeň v  stredu dopoludnia sa bez 
pričinenia vetra odlomil jeho mohut-
ný konár a spadol na chodník. Ukázalo 
sa, že strom bol síce zvonku pekný, ale 
vnútorne chorý. Pracovníci Podniku 
technických služieb mesta ho museli 
odstrániť, aby neohrozoval okoloid-
úcich ľudí a  najmä deti chodiace do 
blízkej základnej školy.

-sf-

Letné kúpalisko otvorené
Púchovské letné kúpalisko bolo otvo-
rené v sobotu 25. júna. Areál s 50-me-
trovým a detským bazénom má kapa-
citu 2 000 osôb. Doba prevádzky na 
kúpalisku je od 9.h. do 19.h., v mesiaci 
jún a september môže byť v prípade 
nepriaznivého počasia prevádzkový 
čas skrátený. 
Pre verejnosť je k dispozícií trávnatá 
plocha na slnenie, detské ihrisko, fit-
-prvky, sociálne zariadenia, bufety s 
občerstvením a pre najmenších detský 
domček s hojdačkou, skákací hrad a 
trampolína.

Tento mesiac bol zrekonštruovaný 
chodník pri vstupnej bráne kúpaliska, 
bazén a jeho okolie boli vzorne vyčiste-
né. MŠK zabezpečil 30 nových lehátok, 
ktoré sa budú prenajímať za 1€/deň. 

Cenník (rovnaký ako vlani):
dospelí – 2 €/deň (1,50 €, ak bola za- 
kúpená v čase od 9. do 11. hod.)
dôchodcovia, deti 5 - 15 r., 
ZŤP – 1,35 €/deň (1 €, ak bola za-
kúpená v čase od 9. do 11. hod.)
deti do 5 rokov majú vstup zdarma

-r-

Počasie prialo a ľudia sa schovávali pred slnkom.
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Tri „Moravcové“ v Púchove
Martina Moravcová: Správny plavec? Musí mať trošku 
talentu, ale v prvom rade na to musí mať hlavu
O tom, že je Martina Moravcová historicky najúspešnejšou slovenskou plavkyňou (držiteľkou  dvoch 
olympijských medailí) , nepochybuje snáď nik. O to väčší rozruch vzbudila informácia, že by sa mala 
objaviť v Púchove na detských plaveckých pretekoch aj so svojou dcérou Karolínou a mamou Darinou, 
ktoré sa uskutočnili ako v poradí už 16. ročník Memoriálu Pavla Vajdu v sobotu 18. júna. Nelenili sme a 
zatiaľ prvotnú informáciu sme si overili priamo u nej. Martina zareagovala obratom a informáciu nám 
potvrdila. Na pretekoch v púchovskej plavárni bola, takpovediac, za hviezdu, ktorá ochotne vyhovela 
nielen našej žiadosti o krátky rozhovor a fototermín. Prosby a žiadosti o spoločné foto, ale podchvíľou 
neodmietala ani  pretekajúcemu plavcovi, trénerovi, rodičovi - proste žiadnemu fanúšikovi. 

Prečo ste dnes navštívili púchov-
ský Memoriál Pavla Vajdu?
Moja dcéra sa zúčastnila dnešného 
preteku. Zároveň sú to pre ňu vlastne 
prvé preteky vôbec. A je to veľmi milé, 
že aj takéto malé deti môžu pretekať. 

Ako to s ňou ako mama prežívate? 
V ktorých disciplínach súťaží?
Podľa veku patrí medzi najmladšie 
pretekárky (6 rokov, pozn. autoriek), 
preto súťaží spolu s inými deťmi 
v príslušnej kategórií. Plávajú len 
25-metrové trate a okrem motýlika 
všetky spôsoby – kraul, znak i prsia.   

Možno zopár slov smerom k orga-
nizátorom na adresu podujatia...
Je to príjemné a naozaj veľmi pek-
né podujatie. Pozerám, že sa ho zú-
častnilo veľa detí aj s rodičmi a tým 
pádom vytvárajú veľmi dobrú atmo-
sféru.

Čomu sa momentálne venujete?
V prvom rade vlastným deťom, keďže 
sú ešte malé. Môj mladší syn má len 
dva roky. Popri výchove a starostli-
vosti o deti občas trochu trénujem. V 
lete, keď som tu na Slovensku, vedi-
em letný plavecký kemp pre preteká-
rov a staršie deti. 

Organizujete ho aj tento rok?
Áno, už to bude siedmy ročník, ale 
tento rok je po prvýkrát v novom re-
zorte v Čilistove (okres Šamorín). Pre-
súvame sa z Piesťan práve tam. 

Čo by mal mať podľa vás správny 
plavec? 
Správny plavec by mal mať z každého 
rožku trošku alebo veľa (smiech). Sa-
mozrejme, že to musí byť súzvuk dob-
rých vlastností plavca a človeka. Musí 
mať trošku talentu, ale v prvom rade 
musí mať na to hlavu. Musí vedieť roz-
mýšlať a mať ctižiadosť, ochotu tréno-
vať a tvrdo na sebe pracovať. 

Na tomto podujatí ste takpove-
diach za hviezdu. Aké pocity pre-
žívate pri pohľade na deti, ktoré s 
plávaním ešte len začínaju?
Samozrejme, že to človeka vráti do 
tých detských čias, aj keď ja si už ani 
nespomínam, aké to vlastne v mo-
jom prípade bolo. Pripomínajú mi to 
len nejaké videozáznamy, respektív-
ne fotky, ale v konečnom dôsledku 
sú to veľmi milé spomienky. 

Akým spôsobom motivujete svo-
ju dcéru? Pri trénovaní tlačíte na 
pílu alebo tomu nechávate voľ-
nejší priebeh? 
Striedam to. Samozrejme, deti chcú 
niekedy robiť niečo iné, ale určitá 
disciplína musí byť. Nie vždy dcé-
ru do toho úplne tlačím. Má svoju 
vôľu, ale je ešte veľmi malá. Nedáv-
no mala len šesť rokov a preto sa 
snažím pristupovať, vzhľadom na 
jej vek, k plávaniu adekvátne. Na 
tréningy chodí jedenkrát do týždňa. 
Určite to v tomto ohľade neprehá-
ňame. Snažíme sa, aby bola zacho-
vaná postupnosť, a aby ju to bavilo, 
aj keď bude mať, povedzme, 12 ale-
bo 13 rokov. 

Žijete v Amerike. Sledujete pla-
vecké dianie na Slovensku? 
Samozrejme, že sledujem. Richard 
Nagy je v súčastnosti náš top plavec, 
ktorý predviedol fantastický výkon 
na nedávnych Majstrovstvách Eu-
rópy, kde získal striebornú medailu. 
Dúfam, že zamúti vody aj v Riu na 
olympijskych hrách už o pár týždňov. 
Podarilo sa mu to dokonca aj v diaľ- 
kovom plávaní, takže bude striedať 
aj bazén, aj otvorenú vodu, ktorá 
je preňho novinkou. Myslím si, že 
sa môže umiestniť a niečo dokázať 
práve na otvorenej vode.

Zhovárali sa Barbora Krchňavá a 
Tatiana Moravcová  

Srdečne Vás pozývame do  
novootvorenej predajne  
originál fornetti minit. 
Ďalej ponúkame hotdogy, pizzu priamo  
z piecky a levické sudové víno.

Na ulici 1. mája 880 
(zo zadu - bývalý Tipos) 
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Cement pre celú monarchiu
Viedenský bankár Adolf Schlenk von 
Lédecz dal na svojom panstve v  roku 
1889 vo vrchu Butkov preskúmať vý-
skyt vápenca, jeho množstvo a kvalitu. 
Výsledok ho utvrdil v podnikateľskom 
zámere vybudovať tu cementáreň, 
ktorá by vyrábala cement najmoder-
nejšou technológiou na dnešnom úze-
mí Slovenska, vtedy ešte pod názvom 
„Lédeczer portland-zement fabrik des 
Adolf von Schenk-Lédecz“. Pôvodný 
podnikateľský zámer Adolfa Schenka 
von Lédecz sa na konci 19. storočia 
ukázal ako veľmi prezieravý a do dneš-
ných dní vďaka nemu profituje nielen 
firma Považská cementáreň, a. s. so síd-
lom v obci Ladce. Prvý cement tu bol 
vyprodukovaný v  roku 1890. Náklady 
na ťažbu vápenca v lome, boli spočiat-
ku pomerne vysoké. Kvalitný portland-
ský cement produkovaný v Ladcoch sa 
používal v celej Rakúsko-Uhorskej mo-
narchii. Využívaný bol na rôznych dru-
hoch stavieb v širokom i ďalekom okolí. 
Spomeňme aspoň prvý most v neďale-
kom Púchove, ale i  ďalšie v  Šarišskej 
župe, výstavbu kanalizácie vo Viedni, 
železnice v  Novohrade, či železiarní 
v  Třinci, vojenských pevností, kasární, 
vodných stavieb na Váhu. Z množstva 
zákaziek a následných dodávok začala 
Cementáreň okamžite profitovať.

Neustály rozvoj
Ročná kapacita produkcie portland-
ského cementu bola na začiatku pre-
vádzky stanovená na 30  000 ton. No 
tieto kapacity sa až do vzniku Česko-
slovenska (ČSR)  nepodarilo naplniť. 
Pri jeho výrobe sa používal surový vá-

penec a slieň, ktoré sa po upravení zba-
vili vlhkosti v  tuneloch sušiacej pece 
a sušiarňach. Následne bola surovina 
dopravovaná ručne do drviacich stro-
jov. Pomer vápenca a slieňa pri výrobe 
cementu určovalo prvé laboratórium. 
Celý výrobný proces sa vykonával na 
vtedy technologicky dostupných za-
riadeniach. V mlynici bol získaný prá-
šok osiaty na ôsmich žľabových sitách 
a uskladňoval sa v zásobníkoch. Suro-
vinová múčka sa pomocou eleváto-
rov dopravila k tzv. sieťovým šnekom, 
tu sa navlhčila a plastická masa, ktorá 
z  nej vznikla, bola presunutá k  lisom. 
Tie produkovali za 24 hodín asi 60 000 
kusov ťažkej tehly, vážiace po 2,5 kg. 
Tieto tehly sa sušili v už spomínaných 
tuneloch a  následne sa vypaľovali 
v etážových peciach na slinok. Cement 
sa nakladal do pristavených železnič-
ných vagónov alebo sa balil do vriec po 
50 kg, prípadne do drevených sudov 
s celkovou hmotnosťou až 200 kg, zá-
ležalo od žiadosti zákazníka. Sudy boli 
vyrábané v  sudárskej dielni priamo v 
závode. Vďaka vzrastajúcemu záujmu 
o cement bolo v roku 1896 v prevádz-
ke už 6 pecí. 

Najmladšie pútnické miesto na Slo-
vensku
V  roku 1890 sa v  Ladcoch vyrobilo 
2367 t cementu, v nasledujúcom roku 
to bolo 7300 t, v roku 1900 už 21 400 
t. Vplyv na dopyt mala napr. celková 
geopolitická situácia, hospodárske 
problémy monarchie, ale aj zavádza-
nie nových technológií do výrobného 
procesu. Po prvej svetovej vojne, teda 
v ČSR, sa výroba cementu postupne 

zvyšovala, ale neprekročila objem 100 
000 t ročne. Vtedajšie maximum, 93 
418 t, vyrobili v roku 1935 a najmenej, 
39 000 t, v roku 1933. To sa už v staveb-
níctve odrážal dopad veľkej hospo-
dárskej krízy. Po smrti zakladajúceho 
majiteľa Adolfa Schenka v  r. 1896 sa 
často menili majitelia firmy. Lom bol 
už v roku 1895 dlhý 720 m, široký bol 
136 m a  vysoký 45 m. V  prepočte sa 
jednalo približne o  plochu 103  141 
m2 s  obvodom 1,7 km. Aktuálne má 

Hoci obec Ladce nie je súčasťou okresu Púchov, i tak je 
lom cementárne výraznou dominantou celého regió-
nu. Vidieť ho už z pomedzia Moravy a Slovenska i hra-
nica okresov Púchov a Ilava ho rozdeľuje na 2 polovice. 

Začiatky ťažby cementu v Ladcoch

Pohľad na cementáreň pri obci Ladce a v pozadí vrch Butkov v roku 1918 .

tento lom v Strážovských vrchoch tvar 
nepravidelného 12-uholníka s plochou 
asi 1 000 221 m2 a obvodom 3,9 km. 
Plocha lomu Butkov narástla za viac 
ako 100 rokov takmer desaťnásobne. 
V súčasnosti vyrastá na rovnomennom 
vrchu s nadmorskou výškou 765 m. n. 
m. najmladšie pútnické miesto na Slo-
vensku s  krížom, kaplnkou, relikviami 
a nádherným výhľadom na široké oko-
lie Vážskeho údolia. 

P. Makyna

Pohľad na severozápad a cementáreň pri Ladcoch na konci 1. sv. vojny.

Po návšteve exorcistu z Malty v roku 2012 postavili veriaci na vrchu lomu kríž.V roku 1930 nebolo lom z Lednických Rovní takmer vidieť.
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Krátko po polnoci oznámili na mestskú políciu, že 
pri zberných surovinách na ceste smerom do Nosíc 
horí osobný automobil. Hliadka našla na mieste  asi 
200 metrov od prevádzky zberných surovín horiaci 
osobný automobil značky Renault Twingo a telefo-
nicky privolali príslušníkov Hasičského a záchranné-
ho zboru z Hasičskej stanice v Púchove. Hasiči auto-
mobil uhasili, v automobile nikto nebol. Okoloidúci 
bezdomovec policajtov informoval, že automobil 
patrí bezdomovcovi, ktorý si v ňom uskladňoval 
osobné veci. Podľa bezdomovca odcestoval majiteľ 
vozidla s kolotočiarmi, ktorí boli v Púchove.  

MsP Púchov
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Mestská polícia

Obe nehody v okrese spôsobili motocyklisti

Obe nehody v Púchovskom okrese spôsobili v 24. kalendárnom týždni motocyklisti. V Dolnej Breznici sa  jeden z 
nich ľahko zranil.                                FOTO: KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v 24. kalendár-
nom týždni stali dve dopravné nehody. Ľahké zrane-
nie pri nich utrpel jeden človek. V oboch prípadoch 
zavinili dopravné nehody vodiči motocyklov.

Prvá sa stala vo štvrtok 16. júna na ceste II/507 v 
Lednických Rovniach. Motocyklista na motocykli 
značky Suzuki išiel v smere od Lednických Rovní do 
Púchova a na križovatke v Súhradke počas predchá- 
dzania odbočujúceho vozidla narazil do zadnej časti 
automobilu značky Toyota. Následne si vodič nespl-
nil svoju povinnosť účastníka dopravnej nehody a z 
miesta odišiel bez toho, aby nahlásili nehodu polícii. 
Pri nehode sa nikto nezranil, alkohol u účastníkov ne-
hody nezistili. 

Druhá dopravná nehoda sa stala v nedeľu 19. júna 
na ceste tretej triedy III/1951 v katastrálnom území 
obce Dolná Breznica. Motocyklista na motocykli 
značky Honda išiel v smere od Zubáka na Lednické 

Rovne. Na križovatke s miestnou komunikáciou z 
doteraz nezistených príčin (zdravotná indispozícia, 
prípadne neprispôsobenie rýchlosti jazdy) zišiel 
mimo cesty a narazil do oplotenia rodinného domu. 
Následne ho odhodilo späť na cestu. Pri dopravnej 
nehode utrpel motocyklista ľahké zranenie. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 24. kalendárnom týždni stalo 32 dopravných nehôd. 
Zomrel pri nich jeden človek, dve osoby utrpeli ťažké 
zranenia. Od začiatku roka sa na krajských cestách 
stalo 562 dopravných nehôd (medziročný nárast o 
28), zomrelo pri nich deväť ľudí (medziročný pokles 
o dvoch), ťažké zranenia utrpelo 23 osôb, čo je o 13 
menej ako v rovnakom období minulého roku.

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 
5814 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 87 ľudí, čo 
je o 15 menej ako v rovnakom období roku 2015.  

KR PZ Trenčín

Počas minulotýždňovej (20. júna) osobitnej policaj-
nej kontroly zistili policajti na cestách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja počas štyroch hodín celkom 93 
priestupkov. Z nich 80 vyriešili blokovou pokutou v 
celkovej výške 2010 eur. Desať priestupkov vyriešili 
napomenutím a tri bude riešiť príslušný správny or-
gán. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákazu 
používania telefónneho prístroja počas vedenia mo-
torového vozidla, kontrolu rešpektovania ustanovení 
pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností 
vodičov voči chodcom, kontrolu dodržiavania pra-

vidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich 
spolujazdcami a kontrolu dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov na železničných pri-
ecestiach. Do celokrajskej osobitnej kontroly bolo 
nasadených 47 policajtov, 29 dopravných policajtov 
a 18 policajtov služby poriadkovej polície. Dôvodom 
kontroly bol nepriaznivý vývoj dopravnej nehodo-
vosti v apríli a máji, najmä zvýšeného počtu doprav-
ných nehôd, pri ktorých bolo zistené požitie alkoho-
lických nápojov vodičmi vozidiel. 

KR PZ Trenčín

Za štyri hodiny vybrali policajti v Trenčianskom 
kraji na pokutách vyše 2000 eur

Psík prežil...
Hliadka MsP preverovala telefonické oznáme-

nie, podľa ktorého bol v automobile na parkovis-
ku pri obchodnom dome v uzatvorenom moto-
rovom vozidle biely pes malého vzrastu. Hliadka 
čakala pri vozidle, a keď sa ani po chvíli vodič k 
automobilu nevrátil, zistili prostredníctvom Ob-
vodného oddelenia Policajného zboru majiteľa 
vozidla. Prostredníctvom rozhlasu v predajni pri-
volali majiteľa k automobilu. Mestských policajtov 
informoval, že z auta odišiel iba na chvíľu podať si 
tiket  a nakúpiť. 

Chorvát zostal bez peňazí
Na oddelenie mestskej polície prišiel muž z 

Chorvátska, ktorý informoval, že zostal v Púchove 
bez akýchkoľvek finančných prostriedkov. Mestskí
policajti mu poskytli najnutnejšiu pomoc, poskyt-
li mu jedlo a mobilný telefón, ktorým si zavolal do 
Chorvátska odkiaľ mu mala matka poslať na pú-
chovskú poštu peniaze na cestu domov. 

Dôchodca si užíval v krčme...
Zdravotná sestra z púchovského centra sociál-

nych služieb sa obrátila na mestských policajtov 
s tým, že do ich zariadenia sociálnej starostlivosti 
sa nevrátil 70-ročný klient a mali obavu o jeho ži-
vot. Hliadka muža našla pri odchode z pohostin-
stva na Spojovej ulici v Púchove. Po stotožnení ho 
previezli do centra sociálnych služieb a odovzdali 
zdravotnej sestre. 

Pavúk sa „presťahoval“
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie muža z Moyzesovej ulice, ktorý infor-
moval, že na balkóne má veľkého pavúka. Policajti 
po príchode na miesto oslovili muža bývajúceho 
nad ním. Ten informoval, že pavúk je jeho a išiel si 
ho odchytiť. 

Opitého Púchovčana odviezla záchranka
Hliadka MsP zasahovala na Vodárskej ulici, kde 

na zemi ležal opitý muž a okolo neho chodili deti 
z neďalekej ZŠ. Muž mal rozbitú hlavu, hliadka pri-
volala zdravotných záchranárov, ktorí ho odviezli 
na ošetrenie do považskobystrickej nemocnice. 
Mestská polícia prípad rieši ako priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta - vzbud-
zovanie verejného pohoršenia. 

Potopa...
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná-

menie, podľa ktorého na Námestí slobody pri 
kostole uniká voda. Podľa oznámenia malo ísť o 
miesto, ktoré nedávno opravovala vodárenská 
spoločnosť. Hliadka na mieste zistila, že dochádza 
k silnému úniku veľkého množstva vody. Telefo-
nicky upozornili dispečing Považskej vodárenskej 
spoločnosti, vodári zabezpečili odstránenie poru-
chy. 

Bezdomovcovi zhorelo na ceste do Nosíc auto

Fotografiou mestskej polície sa vraciame k pádu
konára na oplotenie školy v Púchove, ku ktorému 
došlo ešte v predchádzajúcom týždni. 

V nedeľu doobeda zapríčinila búrka pád veľké-
ho stromu v mestskom parku. Padol priamo na 
drevené súsošie Ing. Jaroslava Martiša.
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Tí, čo predvádzajú diagnostický 
prístroj môžu tvrdiť, že ide o špič-
kový prístroj novej generácie vy-
vinutý vedcami z NASA alebo je 
produktom kozmického výskumu 
Rusov. Prístroj sníma tepelné žiare-
nie na piatich „biologicky aktívnych 
bodoch“ za niekoľko minút zme-
ria 117 parametrov krvi, telesných 
tekutín a tkanív. Meria krvné ele-
menty, hormóny, prvky, vitamíny, 
dokonca aj rozmery telesných dutín 
vrátane veľkosti mozgových komôr. 
Zistí aj rakovinu! Bohužiaľ, prístroj s 
takýmito schopnosťami neexistuje. 

Ďalší typ „diagnostického“ prístroja 
vie merať množstvo antioxidan-
tov v tele na základe nameraných 
teplôt z dlane pomocou optického 
snímača bez toho, aby sa použila 
čo len kvapka krvi! Podľa predaj-
cov je ideálna hodnota 100 000, 
ale namerajú vám spravidla okolo 
30 000. To je dôvod, aby ste si od 
nich kúpili výživové doplnky plné 
antioxidantov a vitamínov. Ak ich 
začnete užívať, počet antioxidantov 
v tele začne stúpať a po roku užíva-
nia sa vyšplhá až na 100 000, čo je 
podľa predajcov už v poriadku. Sa-
mozrejme, ak si chcete túto hladinu 
udržať, musíte aj naďalej užívať tie-
to výživové doplnky. Antioxidantov 
je mnoho druhov a telo si väčšinu z 
nich dokáže samo vyrábať. Prijíma-
me ich v strave (ovocie a zelenina) a 
vzhľadom na to, že je ich v tele ne-
spočetné množstvo a mnohé z nich 
sú aktívne len zlomok sekundy, ich 
počet sa nedá odmerať. 

Biorezonančný skener sľubuje 
ďalšie zázraky. Dokáže v tele objaviť 
patogénne mikróby, vírus, plesne, 
prvoky, hnilobné baktérie a mykó-
zy. Zistí, či je organizmus prekys-
lený, zmeria antioxidanty a odhalí 
chemické záťaže v organizmoch. Ak 
budete užívať prípravky, ktoré ob-
chodníci ponúkajú, sľubujú vyliečiť 
všetky choroby vrátane rakoviny. 

s difúznym koeficientom kyslíka“, 
„aktivačná energia spätnej reakcie“, 
„Xe 86 vlnovej dĺžky“, „zisťovanie 
rozmerov kapilár“. V súvislosti s 
ponúkanými produktmi ide o jasné 
nezmysly, ale neinformovaného člo-
veka udivujú „vedeckosťou“. 

„Balíčky života“ a podobné pro-
dukty sú podľa predajcov zložené 
vždy z extraktov zo vzácnych drevín, 
kvetov, húb, „prehistorických bio-
hmôt“. Vraj pochádzajú buď z ťažko 
prístupných tropických pralesov, 
alebo z vysokých hôr (najlepšie z 
Tibetu).

Niektoré produkty sú podľa predaj-
cov vyrábané z niekoľkých desiatok 
druhov ovocia a základných potra-
vín, pričom do jedného balíčka sa 
zmestí extrakt z desiatok druhov 
ovocia, zeleniny a i. potravín. Pritom 
však neobsahujú jedinú kalóriu! Vy-
soká cena produktov je odôvodne-
ná tým, že sa skladujú z množstva 
komponentov, ktoré sú vzácne, 
zďaleka a sú získavané náročnými 
metódami. Väčší prínos však z tých-
to prístrojov a doplnkov výživy majú 
stále obchodníci ako zákazníci. 

Väčšina týchto technológií a pro-
duktov neškodí priamo, ale tým, že 
klient má dojem, že bol diagnostiko-
vaný, dostal správne lieky, ďalej ne-
rieši svoj zdravotný stav u svojho le-
kára alebo špecialistu. Keď sa k nim 
neskôr dostane, tak už sú prejavy 
jeho choroby vážnejšie. Najčastejšie 
navštevujú tieto prezentácie ľudia, 
ktorí majú dlhodobé ťažkosti alebo 
bolesti a oficiálna medicína im nevie 
pomôcť. Hľadajú preto každú cestu, 
ktorá by mohla pomôcť. Práve tento 
fakt zneužívajú „obchodníci so zdra-
vím“ na predaj výrobkov, o ktorých 
vedia, že neliečia.

Alternatívna medicína aj výživové 
doplnky majú svoje miesto v liečbe, 
podmienkou však je, aby ľuďom po-

Anatomické lehátka pre domác-
nosť, ktoré sú zároveň „pohlcovačmi 
elektrosmogu“, predstavujú ďalšiu 
absurditu na trhu s liečebnými po-
môckami.
 
V ponuke „obchodníkov so zdravím“ 
sú aj náplasti, ktoré počas noci od-
stránia toxíny z tela. Udávané zlože-
nie náplastí je pestré: octy z drevín, 
minerály a výťažky z exotických ras-
tlín a húb. Večer je náplasť biela a 
ráno tmavá. Predajca tvrdí, že nečis-
toty na náplasti tvoria toxíny z tela. 
Z hľadiska medicíny je to absurdné. 
„Detoxikačné“ náplasti stmavnú 
po chemickej reakcii potu a látok z 
náplasti. Nikde neboli zverejnené 
štúdie o účinnosti výživových do-
plnkov s použitím štandardných ve-
deckých metód. 

„Vysoká kvalita a presnosť“ prístro-
jov a metód má byť podložená tým, 
že na vývoji sa podieľali nositelia 
Nobelových cien. Ocenení vedci sa 
v skutočnosti nepodieľali na vývoji 
týchto prístrojov, ale v rámci svojej 
vedeckej činnosti objavili niektoré 
vedecké princípy súvisiace s týmito 
technológiami. 

Iní predávajú „živú vodu“, magne-
tické náramky na znižovanie tlaku, 
prístroje, ktoré v noci cvičia za vás, 
„tukožravé lieky“ a množstvo ďal-
ších prípravkov a zariadení, ktoré 
napr. zachytávajú „zlú vibrujúcu 
energiu“, ale žiadne nevyužívajú 
platný vedecký princíp. Často a ne-
patrične používajú predajcovia poj-
my ako „špecifická vodivosť spojená 

máhali a nielen na nich zarábali. Na 
výsledku každej liečby sa podieľajú 
zložky: hojivá sila prírody, medika-
menty alebo racionálny liečebný 
zásah, tiež placebo efekt a výživa. 
Sú choroby, kde je pre liečenie roz-
hodujúca hojivá sila prírody (napr. 
chrípka). Pri niektorých chorobách 
má rozhodujúcu silu placebo efekt. 

Placebo efekt je založený na dôve-
re pacienta k lieku alebo lekárovi. 
Dobre sa uplatňuje najmä pri ocho-
reniach, kde psychická zložka zvý-
razňuje funkčné poruchy (poruchy 
brušných orgánov, bolestivé stavy 
svalov, šliach, kĺbov, pri alergických 
chorobách). Ak ide o infekčné, de-
generatívne, onkologické choroby 
a poranenia, placebo účinkuje mi-
nimálne. Vtedy sa nasadzujú medi-
kamenty alebo sa vykonávajú lie-
čebné zásahy (napr. operácie). 

Začať zdravo žiť vyžaduje silnú 
motiváciu a schopnosť vedieť byť 
na seba prísny dlhší čas. Pestrá stra-
va s dostatkom zeleniny a ovocie 
zaručuje dostatočný prísun živín, 
vitamínov, minerálov, antioxidan-
tov a ďalších látok potrebných pre 
telo. Pohyb priaznivo vplýva nielen 
na podporno-pohybový systém, 
srdcovocievny a dýchací systém. 
Priaznivo ovplyvňuje aj imunitu a 
odbúravaním stresu optimalizuje 
činnosť celého organizmu. Psychic-
ká pohoda a schopnosť vyrovnávať 
sa so záťažou a možnosť oddycho-
vať prispievajú k harmonickému 
fungovaniu organizmu. 

MUDr. VIliam Bršiak

Zámerom tejto časti je upozorniť na „obchodníkov so zdravím“, ktorí sa neštítia manipulovať  
s málo informovanými ľuďmi a tými, ktorí majú reálne poškodené zdravie, alebo zdravými, ktorí 
sa rozhodli žiť ešte zdravšie. Používajú manipulačné techniky a klamlivé alebo zavádzajúce infor- 
mácie v snahe získať klientov. Reklama a triky predajcov si nachádzajú stále nové obete. Ohúria 
klienta výraznými grafmi, pestrými farbami, tvrdeniami, že ak budete užívať ich prípravky, dožije-
te sa až 120 rokov. Prezentácie bývajú vynikajúce spracované. Kto by tomu odolal?

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

Moravská 680/ Hollého, Autobusová zastávka, 020 01 Púchov

HĽADÁME
ROZŠIRUJEME NÁŠ MLADÝ A PERSPEKTÍVNY KOLEKTÍV

obchodno-technického pracovníka
životopis, VP skupiny B, zodpovednosť, flexibilita

www.abstavebniny.sk
brezny@abstavebniny.sk

0944 351 783
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Naša materská škola sa nachádza na Požiarnej ulici 1291/26 v Púchove. Je trojtriedna a poskytuje celodenné 
predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov, ako aj možnosť poldenného pobytu alebo len pobytu na vý-
chovu a vzdelávanie. Vznikla z bývalých detských jaslí. Do roku 2003 bola závodnou materskou školou a prevád-
zkoval ju Matador, a. s. Púchov. Od školského roku 2003/2004 je jej zriaďovateľom Mesto Púchov.

Materská škola, Požiarna 1291/26, 020 01 Púchov
www.skolkapuchov.sk         email: poziarna1291@skolkapuchov.sk                       tel.: 042/4631 956

Naša škôlka
Naša škôlka, nie moc veľká,
je bývalá Matadorka.
Rok má dvanásť mesiacov,
je nás dvanásť zamestnancov.

V školskom programe „Od jari do zimy“,
sa nám v spolupráci s rodičmi a mestom vždy všetko podarí.
Tri triedy je málo a či veľa, 
71 detí všetko spolu zdieľa.

Prišla jar, my sadíme, aj po preliezkach lozíme.
Až na Čertov nás to lákalo, 
v Škole v prírode nám bolo veselo.
Výkresy krásne máme, 
preto ich do súťaží posielame.

One, two, three, aj v angličtine sme dobrí.
Budúci sme gumári, 
Continental nám peknú akciu pripravil.
Pneumatiky majú aj naše autíčka v triede, 
Continental vždy eurá pre nás nájde.

Prvý jún je sviatok všetkých detí podľa tradície, či zákona,
preto sme si všetci vysadli na koňa.
Chceme byť zdraví ako buk, 
na plavárni sa učíme plávať každý rok.

Aj športovci sme nádejní, 
korčuľovanie a olympiáda nás posilní.
Jún je mesiac, keď je koniec školského roka,
predškoláci sa s nami s osvedčeniami lúčia.

(Mária Bednárová)

Triedy sú vybavené novým moderným nábytkom, didaktickou technikou s pri-
pojením na internet, množstvom učebných pomôcok, certifikovanou pedago-
gickou a detskou literatúrou a pomôckami na pohybové aktivity. Veľká spoločen-
ská miestnosť slúži ako telocvičňa na pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné 
aktivity, krúžkovú činnosť a spoločné besiedky detí a rodičov. Interiér a exteriér 
školy sa pravidelne rekonštruuje. Školský dvor je neustále dopĺňaný novými ex-
teriérovými hracími prvkami.

Naším cieľom do budúcnosti je uspokojiť záujem všetkých rodičov o našu školu, 
neustále skvalitňovať úroveň výchovy a vzdelávania a mať plnú škôlku šťastných 
a spokojných detí.

O našej škole sa môžete viac dozvedieť na webovej stránke školy:
http://www.skolkapuchov.sk/poziarna 1291/stranka/uvod 27
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Vernisáž Eliana Rofa: Maľovanie je mojou jedinou cestou

PREDAJ A MONTÁŽ 
PLÁVAJÚCICH PODLÁH
VSTAVANÉ SKRINE 
NA MIERU

DVERE

Pod Zábrehom 1577/47
020 01 Púchov

michalbalaz75@gmail.com 
0918 360 910

VZORKOVÁ PREDAJŇA PLÁVAJÚCICH PODLÁH 
v rodinnom dome Pod Zábrehom

pri kúpe podlahy 
   podložka XPS 3 mm 
         ZDARMA

(akcia trvá do 31. 7. 2016) 

V piatok 17. júna prebehla v podkroví Župného domu vernisáž púchovského maliara Marcela Mu-
šáka alias Eliana Rofa. Autor maľuje už 20 rokov a aj keď o obrazoch nechce veľa rozprávať, podarilo 
sa nám predsa len „vypáčiť“ z neho niekoľko slov.

Ako ste sa stali maliarom? Maľuje-
te od detstva, alebo sa to prejavi-
lo až neskôr? 
V detstve som mal viaceré záujmy, 
ako každé dieťa, športoval som, 
zaujímal som sa o hudbu, mal som 
kapelu. A popri tom som aj maľoval. 
Ale vtedy som ešte nevedel, že to 
bude tá jedna cesta, ktorá, keď tie 
ostatné odpadnú, stane sa mojou 
jedinou cestou. A stala sa, definitív-
ne. Jednoducho to vo mne vyzrelo. 

Ten hlavný zlom prišiel približne 
kedy? 
Ťažko to takto definovať. Zrelo to 
postupne. Určitú satisfakciu mi dali 
úspechy na výstavách a tam som 
jednoducho pochopil, že toto je to 
pravé. Dávalo mi to spätnú väzbu, 
áno toto je tvoja cesta, rob veci, 
ktoré sú krásne, samozrejme je to 
subjektívne, rob veci, ktoré sa páčia 
druhým, teš tento svet tým talen-
tom, ktorý si dostal. Tak to robím a 
cítim, že je to tá správna cesta, že 
som na mieste. 

Zmenil vás pobyt v USA, počas 
troch rokov kedy ste tam študo-
vali? 
Pričuchol som tam k remeslu, naučil 
som sa lepšie vymodelovať figúru, 
viac som sa priblížil k portrétu, takže 
čo sa týka pobytu za morom, dá sa 

povedať, že figúra a portrét tam vo 
mne viac-menej dozreli. 

Čo bolo dôvodom vášho odchodu 
do zahraničia?
Odišiel som z rodinných dôvodov. 
Pôvodne som tam mal ostať iba tri 
mesiace, ale zostal som tam tri roky. 

Na vašich obrazoch sú veľmi vý-
razné oči. Je to najťažšia vec na 
zachytenie?
Oči sú bránou do duše. Musíte 
zvládnuť oko a ak zvládnete oči, 
správne proporcie, správnu vzdia-
lenosť, tak potom ten zvyšok, okolie 
a to poviem výtvarným slangom, to 
už sa len hráme, už to domaľujeme. 
Ale pokiaľ nie sú zvládnuté oči, mô-
žete mať perfektnú tvár, perfektnú 
figúru, pokiaľ sú oči mimo, je to celé 
zle.

Ste rád že ste doma v Púchove a páči 
sa vám atmosféra na vernisáži?
Určite sa mi páči a to z toho dôvodu, 
že prišli známi, kamaráti, priatelia, 
ktorých som pozval. Vidím, že ich 
to tu baví, že sú šťastní. Som rád, 
možno to bude znieť ako klišé, že 
sme ich spravili, aj s kolegami, ktorí 
mi tu pomohli, na chvíľu trochu inak 
šťastnými.

Rozhovor viedol Stanislav Krško

Vernisáž autorských obrazov púchovského výtvarníka s umeleckým menom Elian 
Rof uviedol viceprimátor Roman Hvizdák.   (Autor E. Rof na snímke vpravo.)  

Vpravo: Olej na plátne „Za oponou“.
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V Trenčianskom kraji vznikla prvá certifikovaná prírodná záhrada

Koncept prírodných záhrad korešpon-
duje s rozbehnutým projektom Zelená 
župa z dielne Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK). Kraj preto v rám-
ci tohto projektu spolupracuje v oblasti 
poradenstva a certifikácie prírodných 
záhrad (v licencii rakúskej organizácie 
Natur im Garten) v Trenčianskom kraji 
s Centrom environmentálnych aktivít 
Trenčín. Prínos pre TSK objasnil jeho 
predseda Jaroslav Baška, ktorý prí-
rodnú záhradu v areáli Spojenej školy 
internátnej osobne navštívil.  „Budo-
vanie a poradenstvo pri vytváraní 
prírodných záhrad je jednou zo súčas-

tí projektu Zelená župa, ktorý sme 
rozbehli minulý rok. Myslím si, že tak 
ako v Rakúsku, keď bude certifikova-
ných záhrad viac, pomôže to rozvin-
úť aj záhradnú turistiku. Je to jedna 
z častí projektu Zelenej župy, ktorá 
otvára nový pohľad na ochranu ži-
votného prostredia. Tými ďalšími 
oblasťami sú zníženie energetickej 
náročnosti našich budov, používanie 
obnoviteľných zdrojov energie, ale aj 
používanie elektromobilov, podpora 
výstavby cyklotrás a cyklochodní-
kov a nového značenia turistických 
chodníkov. Toto všetko tvorí súbor 

Na Slovensku sú štyri, v susednom Rakúsku ich rátajú na tisíce. Certifikované prírodné záhrady nie sú novinkou, mali ich už naše staré 
mamy. Jablká sa v nich dopestujú aj bez postreku a mrkvu s petržlenom nezničia premnožené chrobáky. Prírodné záhrady rešpek-
tujú prírodné procesy, podporujú biodiverzitu a návrat tradičných spôsobov hospodárenia. Jedna z takýchto záhrad sa nachádza aj 
v areáli Spojenej školy internátnej v Trenčíne.

Trenčianska župa vyhlásila ďalšiu fotosúťaž, tentoraz o lietajúci dron
TSK v rámci svo-
jej narodenino-
vej kampane 
Trenčianska župa 
dostáva občian-
sky (nádych) pris-
túpil k vyhláseniu 

súťaže „Za kultúrnymi zážitkami 
v Trenčianskom samosprávnom 
kraji“. Súťaž vyhlasuje v termíne od 
16. júna 2016 do 11. júla 2016. 

Cieľom súťaže je prezentovať mož-
nosti kultúrneho vyžitia v kraji pro-
stredníctvom fotografií, ktoré budú 
zverejnené na facebookovej fanpage 
www.facebbok.com/trencianskazu-
pa. Fotografie tematicky zobrazujúce 
aktivity späté so spoločensko-kultúr-
nym životom môžu súťažiaci zasielať 
priamo do správy na facebookovú 
fanpage TSK alebo na e-mail:
 sutaze@tsk.sk.

Stredoškoláci v nových priestoroch

Kontrolné dni poskytli obraz o tom, 
ako postupujú úpravy na dvoch 
školách, do ktorých kraj dovedna 
investuje takmer 2 mil. €. Vo štvr-
tok 23.6.2016 panoval na školách 
čulý pracovný ruch.
Rekonštrukcia priestorov budovy ško-
ly na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre 
Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne 
sa realizuje spolu za viac ako 323 tis. 
Eur. Rekonštrukčné práce budú ukon-
čené v termíne do 19.8.2016 v rozsahu 
projektovej dokumentácie. Trenčian-
sky župan Jaroslav Baška spolu s ria-
diteľkou strednej odbornej školy Evou 
Červeňanovou a ďalšími zástupcami 
župy a dodávateľa neskrývali poteše-
nie nad tým, ako postupujú stavebné 

práce a mladí zdravoťáci sa presťahujú 
z jestvujúcich priestorov do nových so 
16 učebňami, 19 laboratóriami a od-
bornými učebňami a dôstojnými  ka-
binetmi pre pedagógov. Výbava školy 
sa rozrastie okrem iného o dve nové 
zubárske kreslá.
Stavebné úpravy bloku A, B a C pre 
SOŠ Dubnica nad Váhom na Brati-
slavskej ulici má rozpočet viac ako 1,6 
mil. eur. Riaditeľ školy Miroslav Dziak 
previedol trenčianskeho župana po 
prašných chodbách rozostavaných 
blokov, ale aj po novotou voňajúcom 
novom bloku B, ktorý je už dokon-
čený. Stredná odborná škola si po 
rokoch konečne dopraje jeden areál, 
kde pribudne 48 nových učební.

V júli budú opäť zasadať krajskí poslanci
Ďalšie z rokovaní Zastupiteľstva TSK 
je na programe v pondelok 11. júla.  
V poradí XIX. zasadnutie krajských 
poslancov v tomto volebnom období 
sa tradične uskutoční v priestoroch 
Kongresovej sály Úradu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja v Trenčíne. 

Program rokovania vrátane všetkých 
materiálov k rokovaniu zastupiteľstva 
sú vždy dostupné na webovom sídle 
TSK www.tsk.sk v sekcii Úradná tabuľa. 
Aj toto rokovanie zastupiteľstva bude  
dostupné prostredníctvom on-line vy-
sielania na webovom sídle župy. 

aktivít, ktoré slúžia na ochranu život-
ného prostredia. Tento rok pripravu-
jeme všeobecne záväzné nariadenie, 
kde by malo byť alokovaných približ-
ne 35 tis. eur aj na projekty v rámci 

prírodných záhrad“, uviedol župan. 
TSK sa na projekte bude podieľať 
napríklad aj vydávaním publikácií, 
osvetovou činnosťou, príspevkom na 
certifikáciu jednotlivých záhrad a pod.

Na fotografiách môže byť zachytená 
široká škála aktivít, od účasti na let-
ných festivaloch či koncertoch, cez ľu-
dové jarmoky a hodové slávnosti až po 
tanec, maľovanie či mnohé iné aktivity 
spojené s umením. Súťažiaci sa môžu 
podeliť aj o svoju vzdelanostnú kultú-
ru, ak pošlú fotografiu s vysvedčením,  
o svoje umelecké schopnosti, ces-
tovateľské zážitky späté s kultúrou... 
Jedinou podmienkou je, aby bol na 

fotografii vyobrazený aj jej autor, resp. 
súťažiaci a jej tematické spracovanie 
spĺňalo kultúrny atribút súťaže. 
Po skončení súťaže TSK ocení až 4 
súťažné fotografie. Tri s najvyšším po-
čtom označení „Páči sa mi to“ a jednu 
za originalitu a jedinečné spracova-
nie, ktorej udelí špeciálnu cenu. Hlav-
nou cenou súťaže je lietajúci dron so 
schopnosťou natáčať videozáznamy a 
vyhotovovať fotografie.

CSS v Novom Meste nad Váhom oslávilo prvé desaťročie
V týchto dňoch si v Centre sociál-
nych služieb (CSS) v Novom Meste 
nad Váhom v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) pripomínajú jubilejné 10. 
výročie od vzniku zariadenia. CSS v 
Novom Meste nad Váhom je jedným 
z 24 sociálnych zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti TSK. Zriadené 
bolo 1. júla 2006. V súčasnosti v ňom 
pracuje 35 zamestnancov a poskytu-

je služby pre takmer sedem desiatok 
klientov.
,,CSS v Novom Meste nad Váhom je 
jedno z najmladších zariadení, kto-
ré máme v zriaďovateľskej pôsob-
nosti TSK. Za 10 rokov sa tu spra-
vilo veľmi veľa a som presvedčený, 
že o klientov je v tomto sociálnom 
zariadení dobre postarané. Počas 
tohto času sa zo zariadenia stal 
druhý domov pre všetkých, ktorí to 

potrebujú,“ zhodno-
til 10-ročné fungo-
vanie CSS v Novom 
Meste nad Váhom 
trenčiansky župan. 
Taktiež poďakoval 
bývalým i súčasným 
z a m e s t n a n c o m 
zariadenia za prá-
cu, ktorú v zaria- 
dení vykonávajú. 

 Spracovalo Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK
www.facebook.com/trencianskazupa, www.tsk.sk
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MEDIAL Púchov,  s. r. o., Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

CENNÍK PLOŠNEJ REKLAMY platný od 16.5.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery inzercie sú približné. 
Príplatok za redakčnú stranu 20 %. 

Kontakt: 
e-mail: slavomir.flimmel@puchovskenoviny.sk 
č.t.: Jana Kuchtová 042/463 36 66 
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1/4 KONTAKT: slavomir.flimmel@puchovskenoviny.sk, inzercia@puchovskenoviny.sk, 
                        042/463 36 66

Uvedené ceny sú bez DPH. 

NOVÝ CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE 
Púchovských novín pozerajte tu:

Montované garáže
- na nerozoznanie od murovanej

- až o 60% lacnejšie
- hotová za 6 hodín

- bez ťažkých áut a žeriavov

Záhradné domčeky
- bezúd- bezúdržbové

- montáž len 2 hodiny

Prevádzka 3P-Štefánikova 816, Púchov

0948 026 992

Konifer
BOROVIČKA

5,88 € 
0,7 l

FRAGOLINO
šumivé víno

červené

2,34 € 
0,75 l

Mestský úrad, recepcia 
NsP Zdravie, recepcia
Domov dôchodcov pri Zdraví
Domov dôchodcov Chmelinec
Domov dôchodcov Mikona
Pekáreň Kopek, Nám. slobody
Pekáreň Kopek, divadlo

COOP Jednota, obchod „C„
CBA, obchod pri Makyte
CBA, obchod ul. Novonosická
CBA, obchod „Plecháč“
CBA, obchod Sedlište
Športcentrum, Nábrežie slobody
H. Kočkovce, obchod p. Rosinová

MOŽNOSŤ ODBERU PÚCHOVSKÝCH NOVÍN: Okrem poštových schránok domácností nájdete pravidelne Púchovské noviny na týchto verejne
                                                                                                    dostupných distribučných miestach, kde sú voľne k odberu:  

Horné Kočkovce, obchod GM2
H. Kočkovce, potraviny pri slob.
Dol. Kočkovce pekáreň Kopek,
Dol. Kočkovce, COOP Jednota
Beluša, obchod COOP Jednota
Streženice, obchod COOP Jednota
Streženice, potraviny p. Fajnerová

L. Rovne, potraviny, Súhradka
L. Rovne, predajňa Ledrov 
Dohňany, Obecný úrad
Záriečie, Potraviny Mix
Lúky, obchod p. Duníková
Mestečko, pohostinstvo U Mira
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DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Streda 29. 6., 19.30 h
Vedeli sme, že sa raz vrátia. Využili sme preto na obranu všetky možnosti a zdro-
je Zeme. Študovali sme ukoristené mimozemské technológie, plány a spôsob 
myslenia votrelcov. Poučili sme sa z predchádzajúceho boja o prežitie i z cesty 
k nášmu víťazstvu. Ale bude to stačiť? Sme pripravení na to, čo sa teraz z hĺbky 
vesmíru blíži k našej Zemi? Alebo nás pred zánikom zachráni hlavne naša vyna-
liezavosť a dôvtip? Ako je vôbec možné čeliť vesmírnej lodi, ktorá k zaparkova-
niu potrebuje celý Atlantický oceán? 

MN 12 rokov  -  USA - CinemArt -  133´-  český dabing - akčný, dobrodružný, sci-fi. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

LEGENDA O TARZANOVI
Piatok 1. 7., 17.30 h
Sobota 2. 7., 19.30 h (3 D) 
Piatok 8. 7., 17.30 h
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skarsgård) rozhodol opustiť africkú 
džungľu a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke (civilným menom John Cla-
yton III), spolu so svojou ženou Jane (Robbie), uplynulo už veľa rokov. Teraz ho 
parlament vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, kde sa stane figúrkou v 
nebezpečnej hre, dokonale zosnovanej jedným Belgičanom, Kapitánom Leo-
nom Romom (Waltz). Tí čo za vražednými plánmi stoja však netušia, čo svojimi 
činmi rozpútajú...

MN 12 rokov  - USA - Continentalfilm - 110´-  titulky - akčný, dobrodružný. 
Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3D.

OSLNENÍ SLNKOM
Piatok 1. 7., 19.45 h
Nedeľa 3. 7., 17.30 h 
Slávna rocková hviezda Marianna (Tilda Swinton) trávi pokojnú dovolenku na 
slnečnom ostrove v Taliansku so svojím partnerom Paulom (Matthias Scho-
enaerts). Idyla je narušená nečakaným príchodom jej dávnejšieho priateľa a 
milenca Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okúzľujúcej dcéry Penelope (Dakota 
Johnson). Štvorica sa na spočiatku dobre zabáva a užíva si krásne prostredie 
talianskeho vidieka... Slnkom a horúčavou zaliate prostredie však začína meniť 
letnú idylu. Medzi postavami narastá dusné napätie. Príjemné a horúcim sln-
kom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru plnú skrytých vášní, 
nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti.

MN 15 rokov  - Tal., Fr. - Magic Box - 120 ´-  titulky - dráma. 
Vstupné 3,50 €.

PRÁZDNINY ALL  EXCLUSIVE
Sobota 2. 7., 17.30 h
Nedeľa 3. 7., 19.45 h
Všetko sa začalo ako skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazískom 
raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, dievčatá v bikinách. 
Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička 
vydáva na výlet. Otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku 
na elektrickom vozíku… a potom už prebieha horúčkovité pátranie. Z výletu 
do džungle sa nevrátili, niekoľko dní o nich nikto nevie, v oblasti sú domoro-
dé kmene kanibalov. A potom konečne stopa! Nájde sa kamera na selfie tyči, 
ktorou si jeden z  nich vždy všetko natáčal. A ukáže sa, že to nebol výlet, ale 
karneval katastrof... 

MN 12 rokov - Fr. - Bontonfilm - 93´- český dabing - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

HĽADÁ SA DORY
Piatok 8. 7.,  15.30 h  
Vracia obľúbená modrá rybička Dory. Spokojne si nažíva v korálovom útese 
s priateľmi Nemom, jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jed-
ného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a  stratila svojich 
rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na dobrodružné 
pátranie s  neistým výsledkom. Stopy vedú do prestížneho Morského akvária 
v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá chobotnica Hank, ktorý 
ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká zriadencom akvária, krátkozraká veľryba 
Destiny a Bailey, samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou echoloká-
cie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich blízkych máme najradšej prá-
ve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú najdôležitejšie na svete.

MN 7  rokov - USA - Saturn - 98 ´-  slovenský dabing - rodinný, animovaný, komédia. 
Vstupné 3,50 €.
                  
OČISTA: VOLEBNÝ ROK
Piatok 8. 7., 19.45 h
MN  15 rokov - USA - CinemArt  - 106 ´-  titulky - hororový thriller. 
Vstupné 3,50 €.  

KINO
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Slovensko-moravská hasičská liga 

Podhorania sa udržali v čele súťaže
Slovensko -mo -

ravská hasičská liga 
mala počas víken-
du na programe 
dvojkolo. V sobotu 
si hasičské družstvá 

dali stretnutie v Lehote pod Vtáčnikom, v nedeľu za-
vítali prvýkrát v tejto sezóne do Púchovského okresu 
do Ihrišťa. V sobotu sa v Lehote pod Vtáčnikom tešili 
z víťazstva medzi mužmi obhajcovia minuloročného 
prvenstva, hasiči zo Zbory. Víťazi prvého kola Pod-
horania v Lehote pod Vtáčnikom vyhoreli a obsadili 
až 11.priečku. V nedeľu však pustili Podhorania pred 
seba v Ihrišti iba Brumov B a vrátili sa do čela seri-
álu. Zborania skončili tretí, a tak v čele seriálu je po 
troch kolách dvojica z Púchovského okresu. Domá-
ci Ihrišťania po solídnom siedmom mieste v Lehote 
pod Vtáčnikom doma sklamali a útok nedokončili. Za 
zmienku stoja výkony ďalšieho zástupcu Púchovské-
ho okresu v seriáli – dobrovoľných hasičov z Visolají. 
Visolajčania obsadili počas víkendu v oboch prete-
koch zhodne štvrté miesto a v celkovom poradí sa 

vyšplhali už na siedmu priečku. 
V ženskej súťaži si v sobotu v Lehote pod Vtáčni-

kom zopakovali žabky z Nosíc víťazstvo z prvého 
kola v Krásne a začala sa vynárať otázka, či je vôbec 
schopné niektoré ženské družstvo narušiť ich suve-
renitu. Odpoveď prišla už na druhý deň v Ihrišti, kde 
žabky útok pokazili a skončili predposledné. Ich za-
váhanie využili domáce Ihrišťanky a po víťazstve sa 
na Nosičanky dotiahli  aj v celkovom poradí. 

Výsledky 2. kola SMHL – Lehota pod Vtáčnikom
Muži: 1. Zbora A – 13,92 s, 2. Lidečko – 14,42 s, 3. 

Tŕstie – 14,48 s, 4. Visolaje – 14,49 s, 5. Stupné – 14,68 
s, 6. Lednické Rovne – 14,90 s, 7. Ihrište – 15,04 s, 8. 
Ruskovce – 15,17 s, 9. Zbora B – 15,26 s, 10. Brumov B 
– 15,29 s, 11. Podhorie – 15,30 s, 12. Lehota pod Vtáč-
nikom – 15,36 s, 13. Krásno – 15,41 s, 14. Ďurďové 
– 15,69 s, 15. Nosice – 16,01 s, 16. Svinná – 17,12 s, 18. 
Dohňany – 29,37 s, 18 Podlužany – útok nedokončili

Ženy: 1. Nosice–žabky – 18,50 s, 2. Ladce – 18,75 s, 
3. Dohňany – 28,83 s, 4. Ihrište – 32,25 s, 5. Dežerice 
– 40,94 s, 6 Svinná – útok nedokončila

Výsledky 3. kola SMHL - Ihrište
Muži: 1. Brumov B – 13,79 s, 2. Podhorie – 14,00 s, 

3. Zbora – 14,38 s, 4. Visolaje – 14,55 s, 5. Lednické 
Rovne – 14,72 s, 6. Lidečko – 15,06 s, 7. Svinná – 15,52 
s, 8. Ruskovce – 15,62 s, 9. Krásno – 15,85 s, 10. Ďur-
ďové – 15,87 s, 11. Dohňany – 16,77 s, 12. Podlužany 
– 17,47 s, 13. Tŕstie – 17,76 s, 14. Stupné – 25,69 s, 
Zbora B, Ihrište, Lehota pod Vtáčnikom a Nosice útok 
nedokončili

Ženy: 1. Ihrište – 16,27 s, 2. Dežerice – 18,27 s, 3. 
Ladce – 19,21 s, 4. Dohňany – 22,81 s, 5. Nosice-žabky 
– 24,90 s, 6. Svinná – 26,54 s

Celkové poradie po 3.kole
Muži: 1. Podhorie – 41 bodov, 2. Zbora – 37 bodov, 

3. Brumov B – 31 bodov, 4. Lednické Rovne – 31 bo-
dov, 5. Lidečko – 28 bodov, 6. Stupné – 28 bodov, 7. 
Visolaje – 27 bodov, 8. Krásno – 25 bodov, 9. Tŕstie – 
24 bodov, 10. Ruskovce – 23 bodov, 11. Zbora B – 20 
bodov, 12. Ihrište – 13 bodov, 13. Svinná – 13 bodov, 
14. Lehota pod Vtáčnikom – 12 bodov, 15. Dohňany 
– 11 bodov, 16. Ďurďové – 8 bodov, 17. Podlužany – 5 
bodov, 18. Nosice – 4 body.

Ženy: 1. Nosice-žabky – 22 bodov, 2. Ihrište – 22 bo-
dov, 3. Ladce – 18 bodov, 4. Dohňany – 16 bodov, 5. 
Dežerice – 11 bodov, 6. Svinná – 4 body

(pok)  

Dobrovoľní hasiči Visolají skončili v Ihrišti na štvrtom mieste. Celkovo už poskočili na siedmu priečku. 
               FOTO: Milan Podmaník 

Hasiči Zbory v sobotu v Lehote pod Vtáčnikom zvíťa-
zili. V Ihrišti víťazstvo nezopakovali. 

Ozdobou hasičských súťaží bývajú aj v SMHL útoky 
dievčat. V Ihrišti sa ženám Svinnej príliš nedarilo. 

Výkony L. Rovní sú v tejto sezóne milým prekvapením.
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Ohliadnutie za oblastnými futbalovými súťažami - 7. LIGA MUŽI

Postúpili dvaja, milým prekvapením výkony Dohnian

1. Podmanín 24 20 1 3 87:18 61
2. P. Bystrica 24 19 3 2 85:23 60
3. Dohňany 24 15 3 6 64:29 48
4. Visolaje 24 13 6 5 56:38 45
5. Pružina 24 11 4 9 45:43 37
6. D. Mariková 24 11 4 9 44:53 37
7. Šebešťanová 24 9 4 11 49:49 31
8. Podvažie 24 8 3 13 37:61 27
9. Kvašov 24 7 5 12 42:60 26
10. Kolačín 24 7 3 14 50:71 24
11. Sverepec 24 6 5 13 45:66 23
12. Pruské 24 5 5 14 29:54 20
13. Praznov 24 1 2 21 27:95 5

Konečná tabuľka

Jeseň
1. Podmanín 12 11 0 1 41:9 33
2. Visolaje 12 7 4 1 30:17 25
3. P. Bystrica 12 7 3 2 29:15 24
4. Dohňany 12 7 2 3 26:15 23
5. Pružina 12 5 2 5 26:22 17
6. D. Mariková 12 5 2 5 22:25 17
7. Kolačín 12 5 1 6 27:30 16
8. Šebešťanová 12 4 2 6 19:24 14
9. Podvažie 12 4 2 6 20:25 14
10. Kvašov 12 3 4 5 23:27 13
11. Pruské 12 3 3 6 19:25 12
12. Sverepec 12 2 3 7 15:27 9
13. Praznov 12 1 0 11 19:55 3

Jar
1. P. Bystrica 12 12 0 0 56:8 36
2. Podmanín 12 9 1 2 46:9 28
3. Dohňany 12 8 1 3 38:14 25
4. Visolaje 12 6 2 4 26:21 20
5. Pružina 12 6 2 4 19:21 20
6. D. Mariková 12 6 2 4 22:28 20
7. Šebešťanová 12 5 2 5 30:25 17
8. Sverepec 12 4 2 6 30:39 14
9. Kvašov 12 4 1 7 19:33 13
10. Podvažie 12 4 1 7 17:36 13
11. Kolačín 12 2 2 8 23:41 8
12. Pruské 12 2 2 8 10:29 8
13. Praznov 12 0 2 10 8:40 2

Doma
1. Podmanín 12 11 1 0 46:7 34
2. Visolaje 12 9 3 0 36:15 30
3. P. Bystrica 12 9 2 1 48:7 29
4. Dohňany 12 9 0 3 36:13 27
5. D. Mariková 12 8 1 3 28:19 25
6. Pružina 12 6 3 3 26:15 21
7. Podvažie 12 6 2 4 22:15 20
8. Šebešťanová 12 6 0 6 26:23 18
9. Kolačín 12 5 3 4 37:36 18
10. Sverepec 12 5 2 5 31:31 17
11. Kvašov 12 4 3 5 23:26 15
12. Pruské 12 3 3 6 14:21 12
13. Praznov 12 1 1 10 16:43 4

Vonku
1. P. Bystrica 12 10 1 1 37:16 31
2. Podmanín 12 9 0 3 41:11 27
3. Dohňany 12 6 3 3 28:16 21
4. Pružina 12 5 1 6 19:28 16
5. Visolaje 12 4 3 5 20:23 15
6. Šebešťanová 12 3 4 5 23:26 13
7. D. Mariková 12 3 3 6 16:34 12
8. Kvašov 12 3 2 7 19:34 11
9. Pruské 12 2 2 8 15:33 8
10. Podvažie 12 2 1 9 15:46 7
11. Sverepec 12 1 3 8 14:35 6
12. Kolačín 12 2 0 10 13:35 6
13. Praznov 12 0 1 11 11:52 1

V druhej najvyššej oblastnej súťaži boli pred jej 
začiatkom najväčším kandidátom na postup futba-
listi MŠK Považská Bystrica. Po futbalovom marazme 
pod Manínom pred tromi rokmi sa čakalo, že viac 
ako 40-tisícové mesto bude chcieť stúpať v súťa-
žiach postupne nahor. Podobné ambície však mal 
aj posilnený Podmanín a svoje do otázky postupu 
chcel povedať aj minuloročný účastník šiestej ligy 
– Visolaje. V jesennej časti však Považskobystričania 
niekoľkokrát zaváhali, a tak sa šance naplno chytil 
Podmanín. V jesennej tabuľke dokonca Považsko-
bystričanov preskočili aj Visolaje a veľmi dobre sa 
držal čierny kôň súťaže – futbalisti Dohnian. Osem-
bodovú stratu aj napriek mohutnému jarnému fi-
nišu už Považskobystričania stiahnuť nedokázali a 
v konečnom účtovaní zaostali za Podmanínom o 
jediný bodík. Futbalisti Visolají v jarnej časti stratili 
dych, utrpeli až štyri prehry, a tak veľmi rýchlo z boja 
o postup vypadli. Bodový rozdiel Dohnian od dvoji-
ce mužstiev spod Manína bol už veľký, no Dohňanci 
pokračovali vo výborných jesenných výkonoch. Na 
jar získali dokonca o dva body viac ako na jeseň a v 
celkovej tabuľke skončili na bronzovej priečke. Z po-
stup do najvyššej oblastnej ligy sa tak teší Podmanín 
a napokon z druhého miesta aj Považská Bystrica. Tú 
„postúpili“ v podstate Streženice, ktoré si zázračným 
obratom v poslednom kole piatej ligy v Cígli nielenže 
uchovali piatoligovú príslušnosť, ale posunuli do 6. 
ligy aj Považskú Bystricu. Šance ešte úplne nestratili 
ani Dohňany, pošuškáva sa totiž, že jedno z mužstiev 
6. ligy sa do nového ročníka neprihlási, a tak by boli 
v postupovom poradí na rade práve futbalisti Dohni-
an. Všetko však bude jasné až po uzavretí prihlášok 
do nového ročníka a vyžrebovaní súťaži o dva týždne 
na aktíve športovotechnickej komisie Oblastného 
futbalového zväzu v Horovciach. 

Tretí účastník 7. ligy z Púchovského okresu – fut-
balisti Kvašova, sa počas celej sezóny držali v spod-
nej polovici tabuľky, no do záchranárskych prác sa 
zapojiť nemuseli. Napokon obsadili solídnu deviatu 
priečku. Tieňom tohto ročníka bolo v siedmej lige 
odhlásenie sa futbalistov Hradčanu Lednica zo sú-
ťaže. Lednica sa tak stala prvým zostupujúcim a s        
najväčšou pravdepodobnosťou sa v súťaži zachráni 
aj posledný Praznov. 

V budúcom ročníku pribudnú do 7.ligy ďalšie dva 

kluby z Púchovského okresu. Dolná Breznica dokáza-
la v závere súťaže predstihnúť v ôsmej lige dovtedy 
suverénne Lazy pod Makytou, a tak sa môže tešiť na 
účasť vo vyššej súťaži. Smútiť napokon nemusia ani v 
Lazoch pod Makytou. Zostupové rébusy jej napokon 
zrejme rovnako garantujú postup. 

Rozhodcovia udelili počas celého ročníka v siedmej 
lige celkovo 26 červených kariet. Najviac – až päť 
dostali futbalisti Pružiny a Kvašova, žiadnu červenú 
kartu neudelili rozhodcovia futbalistom Pruského 
a Považskej Bystrice. Dvom hráčom sa pred tvárou 
červenalo dvakrát. Predčasne pod sprchy museli 
opakovane Pružinčan Alexander Fabuš a Juraj Lukaj-
ka z Kvašova. Až sedem klubov bolo potrestaných 
jedinou červenou kartou. Celkovo futbalisti v 7. lige 
nazbierali o 11 červených kariet menej, ako ich kole-
govia v najvyššej oblastnej súťaži. 

Úradná správa Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Výkonný výbor ObFZ
V zmysle Stanov Oblastného futbalového zväzu v Po-
važskej Bystrici Výkonný výbor ObFZ zvoláva riadnu 
Konferenciu Oblastného futbalového zväzu Považská 
Bystrica. Uskutoční sa dňa 8. júla od 16.00 hodiny v 
priestoroch Kultúrneho domu v Horovciach. Účastní-
kmi konferencie s právom hlasovať budú zástupcovia 
oddielov a klubov – riadnych členov ObFZ. Bez práva 
hlasovať sa môžu konferencie zúčastniť zástupcovia 
Slovenského futbalového zväzu, členovia VV ObFZ 
Považská Bystrica, zástupcovia médií a sekretár ObFZ 

Považská Bystrica.  

Športovotechnická komisia
1.ŠTK schvaľuje  výsledky súťaže fair-play  ObFZ Po-
važská Bystrica v súťažnom ročníku 2015/2016.
2. ŠTK pozýva najlepších strelcov všetkých súťaží 
na odovzdávanie cien do Horoviec na aktív ŠTK dňa 
8.7.2016 (piatok) o 17,00 hod.
6. liga dospelí: Jozef KUŠNIER  (Plevník – Drienové)

7. liga dospelí: Peter GARDIAN (Podmanín)
8. liga dospelí: Filip KMOŠENA  (Lazy pod Makytou)
6. liga dorast: Miloš PILÁT (Dolné Kočkovce)
4. liga žiaci: Jozef ČIČÚT (TJ Plevník – Drienové)
5. liga žiaci: Marko OVŠÁK (Horná Poruba)
Prípravky: Samuel MIŠÍK (TJ Rozvoj Sverepec)
3. Prihlášky TJ, FO a FK je možné podať na nový sú-
ťažný ročník 2016/2017 po skončení súťažného roč-
níka  cez elektronickú podateľňu, ale aj v papierovej 
forme do 28. 6. 2015 ( utorok - uzávierka prihlášok ) a 
úhradu nenávratného štartovného vkladu je potreb-
né uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou 
poukážkou priamo na účet ObFZ PB č. 2825982001/
5600 , VS 1012010 v zmysle RS A/5.4.  Kópiu dokladu 
o úhrade je treba zaslať spolu s prihláškou do 28. 6. 
2016 na sekretariát ObFZ Pov. Bystrica spolu s aktu-
alizovaným adresárom klubu. Prihláška do súťaže v 
papierovej forme a adresár sú zverejnené na stránke 
www.obfzpb.sk v sekcií tlačivá a dokumenty.  
4. ŠTK upozorňuje všetky kluby na možnosť prihlásiť 

do nového súťažného ročníka aj kategóriu mladších 
žiakov roč. narodenia po 1. 1. 2004 a mladší po do-
vŕšení 8 rokov. Mladší ako osemroční môžu hrať pri 
dodržaní SP čl. 46.
5.ŠTK oznamuje: 
a, FK, FO a TJ, že od 1. 5. 2016 je Oblastný futbalový 
zväz presťahovaný na novej adrese (štadión MŠK): 
Oblastný futbalový zväz, Športovcov 2115/51, 017 
01 Považská Bystrica 
b, Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 8.7.2016 (piatok) o 
17,00 hod. v Kultúrnom dome v Horovciach. 
Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 29. 6. 2016 (stre-
da) o 15,30 hod. 

Trénersko-metodická komisia
Trénersko-metodická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu Považská Bystrica oznamuje všetkým ab-
solventom školenia trénerov ObFZ v mesiacoch apríl 
- máj 2016, že na sekretarát ObFZ boli doručené li-
cencie a registračné preukazy. Pred ich vyzdvihnutím 
kontaktujte sekretára na tel. 0915/764 565.
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Dorasteneckým kanonierom kraľoval Dolnokočkovan Pilát
Futbaloví kanonieri oblastných futbalových súťaží mládeže v ročníku 2015/2016

6. liga dorast

4. liga starší žiaci

Prípravka

33 gólov – Miloš Pilát (Dolné Kočkovce)
23 gólov – Maroš Hofierka (Horná Poruba), Rastislav
Urík (Plevník)
22 gólov – Tomáš Jurenka (Pruské)
21 gólov – Erik Mihálik (Horná Poruba), Marián Repka 
(Lysá pod Makytou)
19 gólov – Tomáš Koníček (Prejta)
18 gólov – Marek Trško (Udiča), Vladimír Daňo 
(Tuchyňa)
17 gólov – Martin Kostelanský (Praznov/Podmanín)
16 gólov – Peter Hrehuš (Tuchyňa), Peter Hudec (Hor-
ná Poruba)
15 gólov – Nicolas Beník (Udiča), Peter Šimák (Bole-
šov), Martin Chodúr (Lysá pod Makytou)
14 gólov – Patrik Fabuš (Pruské)
13 gólov – Jakub Lukajka (Dohňany)
12 gólov – Dušan Malovec (Prejta)
11 gólov – Dalibor Cíbik (Pruské), Dominik Panáček 
(Lysá pod Makytou)
10 gólov – Martin Hlúbik (Dolné Kočkovce)
8 gólov – Jakub Okrutský (Udiča), Milan Hanes 
(Dohňany)

55 gólov – Jozef Čičút (Plevník)
49 gólov – Šimon Kališík (Udiča)
45 gólov – Matej Gábel (Košeca)
41 gólov – Adam Nemčík (Plevník)
33 gólov – Viktor Gálik (Pružina)
28 gólov – Miroslav Svorada (Domaniža)
25 gólov – Ján Laskovič (Košeca)
24 gólov – Kristián Piták (Dohňany)
21 gólov – Adam Zábojník (Dolná Mariková), Ivan 
Hájek (Udiča)
20 gólov – Lukáš Trško (Udiča)
19 gólov – Martin Adamec (Ladce), Patrik Bratina 
(Ladce)
18 gólov – Michal Huličiak (Dolná Mariková), Maroš 
Prášek (Plevník), Jozef Mičo (Plevník)
17 gólov – Ivan Sádecký (Domaniža)
16 gólov – Dominik Krištof (Košeca), Samuel Moravík 
(Jasenica)

5. liga starší žiaci
24 gólov – Marko Žiaček (Horná Poruba)
22 gólov – Samuel Toman (Horovce)
20 gólov – Matej Šatka (Horovce), Denis Taraba (Lazy 
pod Makytou)
19 gólov – Maykel Sepahyar (Mikušovce)
14 gólov – Marko Ovšák (Horná Poruba), Erik Majerko 
(Hradčan Lednica)
13 gólov – Peter Pagáč (Mikušovce)
11 gólov – Róbert Staňo (Horná Poruba), Dominik 
Štefánik (Lazy pod Makytou), Michal Staník (Lazy pod 
Makytou)
10 gólov – Kristián Marušík (Zubák)
9 gólov – Matúš Mičuda (Horovce), Mário Matúš 
(Hradčan Lednica)
8 gólov – Dominik Gašparík (Mikušovce), Karol Kvas-
nička (Mikušovce), Milan Zuzík (Zubák), Marcel Meliš 
(Horná Poruba)
7 gólov – Boris Hudec (Horná Poruba), Martin Mazák 
(Horná Poruba), Adrián Hochla (Hradčan Lednica)
6 gólov – Adam Zbranek (Zubák), Adam Ivaniš (Hrad-
čan lednica)
5 gólov – Ivan Murín (Horovce), Dominik Ondrička 
(Lazy pod Makytou)

Jeseň 
32 gólov – Jozef Mitaš (Sverepec)
30 gólov – Patrik Nosáľ (Brvnište)
25 gólov – Michal Marko (Domaniža/M. Lednice), Sa-
muel Chleban (Visolaje)
21 gólov – Karim Harbaz (Udiča), Tobiáš Frantisty 
(Sverepec)
20 gólov – Peter Ernek (Sverepec)

15 gólov – Matej Haluska (Ladce), Timotej Lališ (Pa-
pradno)
14 gólov – Jana Kardošová (Pružina), Matej Kolkus 
(Jasenica)
12 gólov – Tibor Kováč (Ladce)
11 gólov – Jakub Janáček (Jasenica)
10 gólov – Daniel Kútny (Ladce), Patrik Danek (Doma-
niža), Daniel Labaj (Dohňany), Marek Proč (Dohňa-
ny)

19 gólov – Adam Rafaj (K. Podhradie/Košeca)
18 gólov – Timotej Pavlovič (Domaniža/M. Lednice), 
Ľuboš Janek (Visolaje)
16 gólov – Samuel Mišík (Sverepec)
15 gólov – Branislav Balušík (Brvnište)
14 gólov – Lucas Dubový (Zubák)
13 gólov – Dominik Marek (Borčice)
10 gólov – Martin Gapko (Dolná Mariková), Timotej 
Turza (Ilava), Matúš Palček (Košecké Podhradie/Ko-
šeca)
9 gólov – Alexej Kušík (Beluša), Timotej Štefanec (Bel-
uša), Kristián Rúček (Beluša), René Bagin (Ilava), Pavol 
Pika (K. Podhradie/Košeca), Samuel Borový (Dulov), 
Miroslav Pavlík (Sverepec)
Jar (1. – 15. miesto)
27 gólov – Samuel Mišík (Sverepec/CCVČ Rozkvet)
19 gólov – Peter Ernek (Sverepec/CCVČ Rozkvet)
18 gólov – Michal Marko (Domaniža/Malé Lednice)
15 gólov – Jozef Mitaš (Sverepec/CCVČ Rozkvet), Ti-
motej Štefanec (Beluša)
14 gólov – Timotej Pavlovič (Domaniža/Malé Ledni-
ce), Lucas Dubový (Zubák)
13 gólov – Adam Rafaj (K. Podhradie/Košeca)
11 gólov – Erik Ježovict (Fan Club Púchov), Sebastián 
Ročiek (Beluša)
10 gólov – Ľuboš Janek (Visolaje)
9 gólov – Matúš Palček (K. Podhradie/Košeca), Patrik 
Nosál (Brvnište)
8 gólov – Šimon Kolek (Kvašov/Horovce), Martin 
Bartošek (Kvašov/Horovce), Dominik Šinko (Kolačín), 
Patrik Herák (Hradčan Lednica), Jakub Janeček (Bor-
čice), Ján Pohorelec (Borčice)
Jar (16. – 22. miesto)
20 gólov – Samuel Bórový (Dulov)
19 gólov – Jakub Britvík (Dolná Mariková)
13 gólov – Andrej Bakala (Dolná Mariková)
12 gólov – Martin Gabko (Dolná Mariková)
9 gólov – Kristián Michalík (Prečín), Kristián Zapalač 
(Dolná Mariková)
8 gólov – Matúš Mikas (Streženice)
7 gólov – Šimon Oravík (Prečín), Timotej Cíbik (Ho-
rovce), Daniel Drábik (Streženice)
6 gólov – Jakub Koyš (Ladce)
5 gólov – Jakub Gažo (Horovce), Jozef Homola (Lad-
ce), Samuel Žiačik (Dolná Mariková), Timotej Trník 
(Streženice)

Súťaž fair - play oblastných futbalových súťaží dospelých v ročníku 2015/2016
Športovotechnická komisia Oblastného futbalové-

ho zväzu na svojom stredajšom zasadnutí schválila 
výsledky súťaže fair – play v kategórii dospelých. Ko-
nečné poradie ešte podlieha schváleniu Výkonným 
výborom Oblastného futbalového zväzu, je predpo-
klad, že na poradí sa však už nič meniť nebude. Me-
mentom pre mužstvá z Púchovského okresu môže 
byť v najvyššej oblastnej súťaži fakt, že obe zo súťaže 
fair play riadiaci orgán vylúčil. A to boli v Lysej pod 
Makytou s výnimkou minulého ročníka zvyknutí sú-
ťaž slušnosti pravidelne vyhrávať...

Celkovo musel riadiaci orgán v uplynulom súťaž-
nom ročníku vylúčiť v troch mužských súťažiach zo 
súťaže fair - play až päť mužstiev.

1. Tuchyňa 240 bodov
2. Dulov  300 bodov
3. K. Podhradie 310 bodov
4. Malé Lednice 360 bodov

6. liga muži

5. Bolešov  390 bodov
6. Jasenica  410 bodov
7. Plevník  420 bodov
8. Košeca 470 bodov
9. Papradno  590 bodov
10. Horná Poruba  690 bodov
11. Udiča 710 bodov
12. D. Kočkovce - vylúčené 
13. Lysá   – vylúčená
14. Ilava  - vylúčena

7. liga muži
1. P. Bystrica 200 bodov
2. Praznov 210 bodov
2. Dohňany 210 bodov
4. Pruské 240 bodov
4. Podvažie 240 bodov
6. Kolačín 260 bodov
6. Sverepec 260 bodov
8. Podmanín 280 bodov

9. Visolaje 330 bodov
10. D. Mariková 410 bodov
11. Kvašov  440 bodov
12. Pružina 480 bodov
13. Šebešťanová 510 bodov
14. Hradčan Lednica – odstúpili zo súťaže

8. liga muži
1.Mikušovce 240 bodov 
2. FC Púchov 260 bodov
3. Č. Kameň 270 bodov
3. Bolešov B 270 bodov
5. Prejta  300 bodov
6. D. Breznica 320 bodov
7. Vrchteplá  330 bodov
8. Orlové 370 bodov
9. Lazy  480 bodov
10. Tŕstie 510 bodov
11. Kameničany  – vylúčené 
12. Bodiná  - vylúčená



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY20

Úspešní púchovskí karatisti si z majstrovstiev sveta 
v írskom Dubline priniesli dvakrát zlato a jeden bronz
V dňoch 16. až 19. júna 2016 sa uskutočnili v írskom Dubline 6. Majstrovstvá sveta WUKF v karate. 
Podľa prezidenta Svetovej federácie karate Livia Crisana boli tohtoročné MS najväčším a najkva-
litnejším podujatím v histórii WUKF. Aj Púchovčania boli pri tom. 

Slováci vyhrali v kumite družstiev. 
T. Čvirik, M. Kunst, M. Čvirik - reprezentanti v karate z Púchova.

Dňa 20. 6. 2016 sa v Bratislave konali 
MSR vo volejbale žiakov MidiCoolVo-
lley (volejbal štvoríc) základných škôl. 
Hralo sa v štyroch skupinách po štyri 
družstvá. Naši chlapci zo ZŠ Goraz-
dova v skupine narazili na chlapcov 
zo ZŠ Krosnianska Košice a ZŠ Dérera 
Malacky, ktorých porazili 2:0 zhodne, 
ale prehrali s chlapcami ZŠ Dargov-
ských hrdinov Humenné, neskorším 
vicemajstrom a obsadili v skupine 
druhé miesto. Hneď v štvrťfinále 

narazili na chlapcov zo SŠ Letná Po-
prad, neskorších majstrov Slovenska 
a prehra 2:0 ich odsunula do boja o 
5. - 8. miesto, keďže len víťazi týchto 
štvrťfinálových zápasov hrali o 1. - 4. 
miesto. V poslednom zápase si pora-
dili 2:0 s chlapcami zo ZŠ Za vodou 
Stará Ľubovňa a získali pre ZŠ Goraz-
dova medzi väčšinou staršími druž-
stvami pekné 5. miesto. Do projektu 
MidiCoolVolley sa tento rok zapojilo 
celkovo 177 družstiev.

Volejbalisti na MSR starších žiakov na 5. mieste spomedzi 518 zapojených družstiev
Len o pár dní neskôr, 23. a 24. 6. 2016 
sa konali v Trnave MSR starších žiakov 
základných škôl (šestkový volejbal), 
ktoré prebiehali v rámci veľkej športo-
vej akcie s názvom „Kalokagatia“, kde 
sa v Trnave a okolí súťažilo v atletike, 
ale i mnohých kolektívnych športoch. 
V mierne silnejšej skupine chlapci zo 
ZŠ Gorazdova po nevýraznom výkone 
a prehre s Revúcou a Strážskym, ktoré 
neskôr obsadili 2. a 3. miesto a výhre 
nad Galantou, obsadili v skupine tretie 

miesto. V skupine o 5. až 8. miesto zví-
ťazili nad Levicami a obsadili konečné 
5. miesto spomedzi 518 zapojených 
družstiev. Rovnako ako na MSR v Bra-
tislave, mal na celkový priebeh a výsle-
dok vplyv vekový rozdiel, keďže väčšina 
družstiev boli prevažne r. n. 2000, kým 
naše družstvo prevažne 2003, čo nám 
však dáva dobrú perspektívu do ďalších 
rokov, pretože družstvo ZŠ Gorazdova 
bude hrať takmer bez zmeny ďalšie  
2 až 3 roky.                                      Výbor VŠK

Najväčším úspechom Slovenska na 
MS bolo víťazstvo v kategórii kumi-
te - seniori družstvá. Slováci sa počas 
vyraďovacích kôl stretli s družstvami 
Anglicka, Brazílie, USA a vo finálo-
vom zápase zvíťazili nad úradujúcim 
majstrom sveta Rumunskom, s kto-
rými im zostali nevyrovnané účty z 
predchádzajúcich MS v Bukurešti. 
Hoci v minulosti sme mali silnejšie 
družstvo žien, vedené Máriou 
Č e r n o u a Zuzkou 
Ďurišovou – Revic-
kou (obe z Púcho -
va), tento-

krát ich muži plnohodnotne zastúpili. 
Po odchode silnej generácie 
púchovských karatistov (Ďurišová 
– Revická, Černá, Lukáš Čvirik, Solík, 
Faturík a ostatní), malo tentokrát pú-
chovské karate zastúpenie len pro-
stredníctvom troch zástupcov.
Michal Kunst je už dlhší čas sloven-

skou špičkou v kategórii kata 
mužov do 17 rokov. Michal 
pracuje už roky veľmi tvrdo 
a aj mimo pravidelných tré-
ningov a preto  
nebolo 

prekvapením, že do finále jednot-
livcov do 17 rokov v kata postúpil 

s najvyššou známkou. O to viac 
prekvapilo, keď ho finálový panel 
rozhodcov odsunul z medailových 
umiestnení. Ale vo finále družstiev 
dorastencov v kata Slovensko vyh-
ralo a naši chlapci, vrátane Michala, 
si po zásluhe odnášali domov zlaté 
medaily.

Ani dlhoročnému reprezentantovi 
Martinovi Čvirikovi sa v súťaži špor-
tového zápasu kumite jednotlivcov 
nedarilo. Po sezóne, poznačenej 
zranením achilovky, sa síce na majs-
trovstvá nechystal, ale nakoniec išiel, 
práve aby posilnil družstvo Slovákov. 
A dobre urobil. Slováci vo finále pora-
zili favorizovaných Rumunov a Maťo 
doniesol domov zlato. Po majstrov-
stvách sa nechal počuť: „Rozbitý nos, 

monokel, ale víťazstvo sa počíta!“ 
Posledný Púchovčan na majstrov-
stvách bol Tomáš Čvirik. Spolu s 
družstvom starších žiakov v súťaži 
kata  získal bronzovú medailu a dopl-
nil tak medailovú zbierku Púchovča-
nov.

Týmto turnajom skončila sezóna 2015 
– 2016. Hoci nebola tak úspešná ako 
minulé roky, tí karatisti, ktorí sa pripra-
vovali sústredene a dali príprave to, čo 
vyžadovala, skončili úspešne. Hoci sa 
stáva, že chvíľková nepozornosť môže 
stáť pretekára umiestnenie na danom 
turnaji, karate má oproti ostatným 
športom tú výhodu, že každý, kto sa 
mu naozaj sústredene venuje, je za 
prácu nakoniec v takej, či onakej po-
dobe odmenený. Skôr než šport je 
karate totiž cesta.

František Komora (autor je  tréner)
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Zo záchranárskych bojov až na pozíciu vicemajstra 
Púchovskí futbalisti majú za sebou úspešnú sezónu 2015/16. MŠK Púchov v západnej skupine tretej 
najvyššej súťaže bojoval celú sezónu o čelo tabuľky a napokon sa umiestnil na druhom mieste. Pri bi-
lancovaní sezóny teda v púchovskej futbalovej verejnosti prevláda spokojnosť. 
Pokrok je viditeľný najmä pri po-
hľade na predchádzajúce sezóny. 
Púchovský futbal zažil prakticky 
najúspešnejšiu sezónu od roku 
2010, kedy sa ešte vtedajší FK Pú-
chov umiestnil v druhej najvyššej 
súťaži na tretej priečke. Odvtedy žiaľ 
nasledoval postupný pád miestne-
ho futbalu, sprevádzaný v sezóne 
2010/2011 vypadnutím do tretej 
ligy a odhlásením sa z nej v ročníku 
2011/2012. 
Ťažko nájdeme niekde na okolí tur-
bulentnejší športový príbeh, než v 
púchovskom futbale. Najmä vďaka 
snahe vtedajšieho vedenia FK Pú-
chov prežil futbal v Púchove aj v 
náročných podmienkach sezóny 
2012/2013, kedy púchovskí futba-
listi nemohli využívať hlavný štadi-
ón. Po prechode futbalu pod MŠK 
nastalo očakávané obdobie stabili-
zácie.

Pred rokom sa mužstvo s námahou 
zachránilo v tretej lige, pričom v lete 
káder neprešiel žiadnymi výrazný-
mi zmenami. Najväčšou posilou do 
nového ročníka bol útočník Marek 
Gajdošík, popri nemu sa do kádra 
zaradili viacerí hráči, ktorí vyšli zo star-
šieho dorastu. Práve Marek Gajdošík, 
ktorý na drese nosil pre útočníka ne-
tradičné číslo 4, bol s trinástimi gól-
mi najlepším strelcom mužstva. Pú-
chovčanom fantasticky vyšla jesenná 
časť ročníka a cez zimnú prestávku 
boli veľmi blízko k postupovým prieč-
kam. Úvod jari priniesol nešťastnú do-
mácu prehru s Lednickými Rovňami 
a potom aj pamätnú kontumáciu v 
Komárne. Domáca výhra s Nededom 
však mužstvo dobre naštartovala a 
jarné výsledky sa zlepšili. V posled-
ných piatich kolách vybojoval Púchov 
trinásť bodov z celkových pätnástich 
možných a v konečnom poradí po-

skočil na pozíciu vicemajstra. 
Púchovčanov čaká počas júla letná 
príprava na nový ročník 2016/17. Po-
stupová miestenka môže byť v novej 
sezóne ešte atraktívnejšia, keďže dru-

Púchovčania sa z gólu radovali celkom 53-krát.

há liga sa od sezóny 2017/18 vracia k 
celoslovenskému formátu a tak by sa 
prípadný postupujúci mohol stretnúť 
s atraktívnejšími súpermi v kvalitnej 
súťaži. 

Kapitán M. Riška: Pokračovať v nastolených trendoch pre úspech v budúcej sezóne
Jednou z osobností tímu bol kapitán Michal Riška. Skúsený obranca, ktorý v Púchove pôsobí s 
krátkou prestávkou od mládežníckych kategórií, priblížil svoje pocity po skončení sezóny 2015/16.  
V slovách 29-ročného rodáka z Lipovej prevláda pri hodnotení spokojnosť. 

Druhé miesto v tabuľke, najlepšia de-
fenzíva v súťaži a zisk okrúhlych šesť-
desiatich bodov. Panuje s priebehom 
ročníka spokojnosť? 
Zaznamenali sme posun v počte 
strelených gólov, čo nás posunulo v 
tabuľke na vyššie priečky. V defenzí-
ve si udržiavame vysoký štandard a 
nebyť kontumácie a dvoch pokaze-
ných zápasov, tak by sme inkasovali 
len nejakých dvadsať gólov za celú 
sezónu. Ak budeme pokračovať v na-
stolených trendoch, tak môžeme byť 
v ďalšej sezóne úspešní! 

Zrejme sa zhodneme, že jesenná a 
jarná časť sa svojím priebehom líšili. 
Ktorá časť sezóny ťa viac potešila? 
Takto to neviem porovnať, ale určite 
potešili výkony mužstva vo Veľkom 

Mederi, Prievidzi alebo v poslednom 
kole v Šamoríne. Ak by sme sa vý-
konnostne vedeli dlhodobo držať na 
takejto úrovni, tak by naša hra tešila 
nielen nás samých, ale aj divákov.
 
Na postupujúci Šamorín ste stratili 
šesť bodov. Čo možno mužstvu chý-
balo, aby vybojovalo miestenku do 
vyššej súťaže?
Chýbala nám už spomenutá vyrov-
nanosť výkonov. Nebyť „hluchých“ 
momentov počas sezóny, tak sme 
mohli do boja o postup prehovoriť 
podstatne viac. Veď s postupujúcim 
Šamorínom sme vyhrali oba zápasy a 
napriek tomu mal v konečnej tabuľ-
ke o šesť bodov viac...

Do kádra sa zaradili viacerí mladí hrá-
či a odchovanci klubu. Priniesla ge-
neračná obmena potrebné oživenie? 
Ja by som to nenazval generačná 
obmena. Pokiaľ sa má v Púchove ro-
biť futbal poctivo, tak sa musí každý 
rok do A-mužstva posunúť niekoľko 
chalanov z dorastu. Chalani v doras-
teneckom veku dostali šancu v tré-
ningu a postupne aj v majstrovských 
zápasoch. Šance sa chopili veľmi 
dobre a verím, že od novej sezóny 
budú súčasťou kádra.

Aký je tvoj program na najbližšie 
týždne a čo očakávaš od novej sezó-
ny 2016/17?
Koncom júna odchádzam na pracov-
no-vzdelávaciu stáž do ruského Pet-
rohradu, kde pobudnem zopár týžd-

ňov. Do prípravy sa zapojím ihneď po 
návrate na Slovensko. V novej sezóne 
si želám, aby sa všetkým vyhýbali 
zdravotné problémy a aby sme hrali 
futbal, ktorý bude všetkých baviť. 

Spracoval: T. Schügerl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Šamorín
Púchov
Trnava „C“
Veľký Meder
Nemšová
Dunajská Streda „B“
Prievidza&Handlová
Veľké Ludince
Komárno
Nové Zámky
Lednické Rovne
Galanta
Vráble
Topoľčany
Dubnica nad Váhom
Neded
Palárikovo

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

20
18
18
16 
14
14
14
12
13
11
13
12
9
9
6
6
2

6
6
4
9
9
9
5
11
7
9
3
6
9
7
12
9
9

6
8
10
7
9
9
13
9
12
12
16
14
14
16
14
17
21

61:32
53:29
68:40
52:39
46:34
41:30
51:45
44:39
51:51
43:39
37:44
51:60
30:45
31:55
27:43
40:62
23:62

66
60
58
57
51
51
47
47
46
42
42
39
36
31
30
27
15

Konečné poradie tabuľky III. ligy:  
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. Tel. 0907 983 374. 
I-143

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
•  Predám tri pozemky v radovej výstavbe Streženi-
ce, parcely 630 m². Volať od 10.00 do 20.00 hodiny. 
Tel. 0944 945 993. I-138
•  Predám 1-izbový byt 41,48 m², Rastislavova ulica, 
cena 40 000 €. Tel. 0905 270 134. I-144
•  Predám 1-izbový byt v Púchove s dvomi lodžiami, 
cena dohodou. Tel. 0948 112 994. I-157
•  Predám prerobený a zariadený 1-izbový byt. 
Chmelinec 1417, 40 m², 3. poschodie. Panelák sa 
zatepľuje, nové stupačky a výťahy. Cena 42 000 €. 
Dohoda možná. Tel. 0907 400 696. I-158

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem 3-izbový byt na Okružnej ulici, cena 
dohodou. Tel. 0907 985 403. I-145

VÝMENA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Vymením 2-izb. byt (58 m² + balkón) Za cintorínom 
v OV za 3-/4-izb. byt Za cintorínom, na Okružnej ale-
bo Mládežníckej ulici. Tel. 0908 184 273, volať DO 
18.00 h. I-149

SLUŽBY
• Stavebné práce, krovy, strechy, sadrokartón.  Tel. 
0907 877 880. I-156
• Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-152
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-151
• Stavebné práce, výstavba rod. domov, obklady, 
dlažby, rekonštrukcie bytov, domov, nebyt. priesto-
rov, panelák. schodíšť, maľby, nátery, stierky, omiet-
ky, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723. I-150
• Rekonštrukcie bytových jadier a kúpeľní. Tel. 0902 
238 168. I-102
• Maľby, stierky, sadrokartón. LACNO. Tel. 0902 238 
168. I-101
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411. I-093
• 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  
• Kosenie tráv, výrub stromov, čistenie pozemkov. 
Tel. 0907 877 880. I-155

ZAMESTNANIE
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
TPP aj do skráteného prac. pomeru pracovníkov na 
pozície: pomocná sila, pracovník na výdaj stravy, po-
kladník a kuchár. 
Bližšie informácie na tel.: 0907 826 577. I-136
• Podnik technických služieb mesta, s. r. o., prijme 
do zamestnania:
- pracovníkov na údržbu verejnej zelene
Podmienkou je manuálna zručnosť, vodičský preu-
kaz skupiny B a T, vzdelanie v záhradníckom odbo-
re výhodou. V prípade záujmu o bližšie informácie 
kontaktujte Ing. Halasa: 0905 770 140.
- murárov, tesárov
Podmienkou je prax a vodičský preukaz skupiny B a 
C. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte 
p. Šulíka: 0907 982 903.
Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite na adresu 
spoločnosti: Podnik technických služieb mesta, s. r. 
o., Športovcov 890, 020 01 Púchov. I-154

ADVENT  - POHREBNÁ 
SLUŽBA - NONSTOP

KVETINÁRSTVO - živé, umelé kytice

0903 42 42 42 
Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

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 

HĽADÁM PRÁCU
• Dvaja stredoškoláci (16,5 r.) z Púchova hľadajú bri-
gádu na letné prázdniny. Aj jednotlivo.
Tel. 0903 504 585. I-146

OZNAMY
• cCVČ Včielka poriada Pobytový letný tábor so 
Včielkou v Belušských Slatinách.
Termín:  15. - 19. 8. 2016 /pondelok, ráno – piatok, 
poobede/
Miesto: chata Poštár – Belušské Slatiny
Toto leto sa CVČ Včielka opäť rozhodlo uskutoč-
niť i pobytový tábor, ktorý bude zameraný na TV 
hviezdy s názvom TV STAR. Všetci si budú môcť 
vyskúšať role celebrít a televíznych hercov.
Vedúci: PaedDr. Alena Strýčková, Mgr. Janka Bla-
hová, Bc. Janka Kuchtová, Vladko Gieci a Veronika 
Kalusová, ktorá je zároveň zdravotníčkou.
Poplatok: 115 €  /4 noci/   
V cene: ubytovanie, strava, futbalové ihrisko, do-
prava, stolný tenis, pobyt vo wellness bazéne, 
ceny do súťaží pre deti, upomienkové predmety, 
CD s fotkami.
Informácie na tel. č. 042/4631628, 0907 963 273.

Spoločnosť KOPEK PLUS, s. r. o., 
Kočkovská pekáreň - Dolné Kočkovce,
prijme do zamestnania pracovníkov v profesiách:
	 •			pekár	-	pekárka
	 •		cukrár	-	cukrárka
	 •		expedient	-	expedientka
	 •		vedúci	-	vedúca	zmeny	(prax	v	pekárni)
	 •  pekár - technológ
Práca v pekárni v trojzmennej prevádzke. 
Informácie na tel. č. 0905 655 119, 
042 467 74 59.                                                               I-134

• PROJEKTOVANIE, REALIZÁCIA A ÚDRŽBA ZÁHRAD. 
    Tel. 0903 648 691. I-119

SPOMIENK A
S tichou spomienkou k Tvo-
jmu hrobu chodíme, pri pla-
mienku sviečky sa za Teba 
modlíme. Dňa 28. 6. 2016 si 
pripomíname 20. výročie,
čo nás navždy opustil otec, 
dedko Augustín ZBORAN 
z Nových Nosíc.  
S láskou spomína syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENK A
„Večnú spomienku si na mňa zachovajte.“
Dotĺklo srdce v tichom žiali,
srdce, ktoré sme všetci milo-
vali.  Srdce, ktoré milovalo 
všetkých nás, ukončilo žitia 
svojho čas.
Dňa 13. júna 2016 nás 
opustila vo veku 81 rokov
mama, stará mama, prastará 
mama, sestra, švagriná, krst-
ná mama, teta, svokra 
Oľga ČIBENKOVÁ, rod. Cingelová.
Smútiaca rodina.

SPOMIENK A
Už len kyticu kvetov Ti na 
hrob môžeme dať, zapáliť 
sviečku a s láskou na Teba 
spomínať.
Dňa 25. 6. 2016 sme si pri-
pomenuli 1. výročie, čo nás 
navždy opustil manžel, brat
Jozef CHANO z Horných Kočkoviec. 
S láskou spomína manželka, brat, sestry a ostat-
ná rodina.

SPOMIENK A
Dňa 29. 6. 2016 si pripomí-
name 6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Viktor BLAŽEJ z Púchova.   
S láskou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí prišli dňa 22. 6. 2016 
odprevadiť na poslednej 
ceste našu drahú mamu, 
starú a prastarú mamu
pani Ľudmilu ANDRLÍKOVÚ.     
Zároveň ďakujeme za preja-
vy sústrasti a kvetinové dary, Mestskému úra-
du a pohrebnej službe Advent za dôstojnú 
rozlúčku.                                        Smútiaca rodina.
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