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Mladí Trenčania prejavili záujem 
o samostatné podnikanie.

Aj rybárí sú majstri sveta

rozhovor s Jaroslavom 
Sámelom - str. 2

Filmár z Hornej Súče má 
zaujímavého koníčka  

Nájdete nás na webe

foto Lucia Kotrhová - Mladí Trenčania na večerných rozhovoroch o biznise

V treťom diely  večerných rozhovorov Choices sa mladí Trenčania 
rozprávali s videomakerkou  Martinou Slovákovou a marketingovým 
konzultantom  Jozefom Verbovským o tom, ako rozbehnúť a udržať 
svoje podnikanie. 

Jozef Verbovský predstavil náv-
števníkom princíp biznis modelu 
Canvas. Sám ho začal používať 
potom, ako s jedným z klientov pri-
pravoval marketingový plán a spo-
lu zistili, že klient nemá vyriešené 
základné otázky. 
Počas prezentácie zarezonovala 
medzi  návštevníkmi jeho myšlien-
ka: “Takéto plánovanie nie je urče-
né len začínajúcim podnikateľom 
ale aj firmám, ktoré zavádzajú no-
vý produkt alebo chcú prehodnotiť 
svoje podnikanie.” 
Ako príklad  na prekonanie krízy 
pomocou biznis modelu Canvas 
uviedol veľkú firmu , ktorá na-
miesto predávania motorov do 

lietadiel, začal s ich prenájmom a 
účtovaním si otáčok.
Martina Slováková priniesla svoj 
pohľad malého podnikateľa z pra-
xe.  
Samostatne podnikala už viac 
rokov, keď sa rozhodla založiť 
produkčnú firmu na výrobu krea-
tívnych videoklipov a vytvoriť tím 
spolupracovníkov.  
Ako sama povedala: “Nemala som 
biznis model, ale koncept, kto-
rý som postavila na hodnotách.” 
Na nich postavila aj komunikáciu 
značky. Chcela robiť pekné veci, 
podnikať v Trnave, odkiaľ pochá-
dza a pri výbere jej spolupracovní-
kov prevažovali rovnaké hodnoty 

nad skúsenosťami. 
Hoci nemá manažérske vzdelanie, 
študovala na Vysokej škole výtvar-
ných umení, v tvorbe plánov na 
podnikanie vidí paralelu s vytvára-
ním multimédií. Keď vyrába videá, 
vždy musí hľadať cieľovú skupinu 
a na jej potreby a záujmy produkt 
“našiť”. 
Postupne prijala do tímu projekto-
vého manažéra, ktorý sa jej začal 
pýtať rôzne otázky. Spolu prišli na 
to, že biznis model potrebuje.  Pri-
chádza však k nemu postupne, tak 
ako sa rozrastá jej tím.
Z veľkého záujmu mladých Tren-
čanov bolo vidieť, že témy a roz-
hovory, ktoré pripravila  nezisková 
organizácia Voices májú svoj zmy-
seľ. Do posledného miesta zaplne-
ná sála bola toho dôkazom. 
                     Spracovala Mirka Gučíková

Viac sa dočítate - str. 3
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Nevšedné športové úspechy skromného Trenčana

Kedy ste začali chytať ryby?

K rybárstvu ma priviedol otec, 
ktorý je rybár a dá sa teda 
povedať, že ryby chytám od 
narodenia. Pamätám si zopár 
prvých úlovkov, napr. veľkého 
jalca na čerešňu, keď som mal 
asi 3-4 roky a s plačom som 
ho ťahal po brehu, pretože na 
mňa ceril pažerákové zuby. 
Prvých ostriežov, karasov, po-
dustvy… na prút bez navijáka. 
Otec bol a je prevažne kaprár 
a preto aj moje prvé úlovky boli 
spojené hlavne s kaprami. Ne-
skôr som začal chytať pstruhy 
a  táto ryba mi asi najviac pri-
rástla k srdcu. Posledných cca 
20 rokov sa venujem hlavne 
prívlači a lovu dravých rýb.

Aký je Váš najcennejší úlo-
vok?

Vážim si každej ulovenej ryby 
a podľa toho sa s ňou snažím 
aj narábať. Ulovil som niekoľ-
ko väčších rýb na prívlač napr. 
sumca 158 cm, hlavátku 131 
cm, šťuku amurskú 118 cm, 
či zubáča 92 cm… Najviac si 
ale cením 52 cm pstruha ulo-
veného na našom potoku.… a 
najnetradičnejší úlovok?
Na prívlač sa už dajú uloviť 
takmer všetky druhy rýb. Z 
tých nie práve tradičných sa 
mi podarilo uloviť napr. kapra, 

pleskáča, ploticu, lipňa, po-
dustvu či nosáľa. Okrem toho 
som chytil aj niekoľko starých 
topánok, drevák, dámskych 
hygienických potrieb, či po-
jazdný bicykel :-)))

…veselá príhoda od vody?

Kurióznych, humorných, ale i 
vážnych príhod bolo veľa. Na-
príklad pri čistení koryta Váhu, 
keď bola spustená voda, sme 
s mojím kolegom Peťom Za-
charom čistili naše obľúbené 
miesta. Pod cestným mostom 
sme vtedy vytiahli niekoľko 
bicyklov. Jeden bol pomerne 
zachovalý a v taške na kľúče 
som zbadal pohyb. Na moje 
prekvapenie v nej bol stočený 
asi 15-centimetrový sumček.
Pamätám si, keď som na jed-
nej z mojich prvých rybačiek 
na Poprade s režimom chyť 
a pusť, zdolával pekného 
pstruha. Videl som že je chy-
tený iba za kraj za jeden háčik. 
Tesne pred podberákom, keď 
som za ním načahoval, vob-
ler vyletel, chytil ma za prst 
a druhý háčik sa zachytil na 
sieťke podberáka, do ktoré-
ho padol aj pstruh. Keďže sa 
dosť trepal a ja som bol ,,chy-
tený´´, snažil som sa ho opatr-
ne položiť na zem a z batoha 
vybrať kliešte, čo sa mi aj po 
chvíli podarilo. Z diaľky to však 

Trenčan PhDr. Jaroslav Sámela je niekoľko násobným maj-
strom sveta v love dravých rýb ako sú napr. pstruhy, šťuky, 
hlavátky, sumce, zubáče. O svojej vášni nám prezadil veľa 
zaujímavého.

foto archív pán Sámela: Šťuka z rieky Onon – Mongolsko 2010

mohlo vyzerať, že rybu dávam 
do podberáka. O chvíľu so ako 
na potvoru objavila rybárska 
stráž s otázkou ako sa mi da-
rí? Koľko rýb som už zobral… 
Bolo mi to čudné, že sa domá-
ci kontrolór na revíry Chyť a 
pusť, pýta koľko rýb som zo-
bral a tak som mu vysvetlil, že 
ryby neberiem. Moc tomu ne-
veril, chcel vidieť plecniak, po-
tom gumáky, tičko…Nakoniec 
som tam stál v trenírkach so 
spustenými broďákmi. Keď si 
pozrel meno v lístku a spoznal 
ma, veľmi sa mi ospravedlňo-
val, že dostali zaručený tip, že 
som dával rybu do plecniaka. 
Vysvetlil som mu, čo sa mi 
stalo a spolu sme sa na tom 
zasmiali. Doteraz sme dobrý 
kamaráti.
Ale zažil som aj vážnejšie si-
tuácie. Raz pri vláčení som 
zachytil asi 10-gramovú hla-
vičku s twistrom o utrhnutý 
vlasec. Keďže ja som mal 
šnúru, vlasec po chvíli praskol 
a vystrelil moju nástrahu. Tá 
trafila do brady asi 10 metrov 
vedľa chytajúceho kaprára 
sediaceho na stoličke. Padol 
ako dobre trafený zajac. V 
okamihu ho zaliala krv z brady. 
Našťastie zranenie nebolo až 
také vážne. Čo sa však mohlo 
stať, keby som ho bol trafil na-
príklad do oka si nechcem ani 
predstaviť. Opatrnosti ani na 
rybách nikdy nie je dosť.

Aká je Vaša obľúbená ryba?

Ako som už spomínal rád lo-

vím pstruhy, hlavátky či sum-
ce. Dobré miesta si treba hľa-
dať a chrániť si ich. Súvisí to 
s úpravou a reguláciou tokov, 
budovaním malých elektrární, 
premnožením predátorov ale 
aj rozvojom lovu na trhačku, 
používaním člnov, echolotov, 
myslením rybárov … Som zá-
stancom myšlienky ,,Chyť a 
pusť ! ´´s rozumom, nejakú tú 
rybu si počas roka odnesiem 
aj ja.

Prezraďte nástrahy, bez kto-
rých by ste nešli na ryby!

Nástrahy prispôsobujem ry-
bám, ktoré idem loviť. Iné ná-
strahy si zoberiem na pstru-
hové vody, iné na sumce, či 
zubáče… Rád chytám na vob-
lery a gumové nástrahy. Na 
pretekoch je to hlavne rotačka. 
Konkrétne druhy je asi zby-
točné hovoriť, každý by si mal 
vyskúšať, čo mu sedí a čomu 
dôveruje.

Máte nejaký rybársky tip pre 
čitateľov Trenčiansky teraj-
šok?

Doprial by som každému ry-
bárovi, aby si splnil svoj sen. 
Viem, že sa každý nemôže ísť 
pozrieť napr. do Mongolska. 
Ale často treba len otvoriť oči 
a porozhliadnuť sa vo svojom 
okolí. Často nám tie najväčšie 
poklady ležia pod nosom, len 
ich treba nájsť.           
                 upravil: peky

Editoriál
Vážené čitateľky, vážení 
čitatelia. 
V živote človeka dochá-
dza k momentom, kedy si 
viac uvedomuje čo robí, 
resp. čo ide urobiť. Tento 
moment nastal v mojom 
živote dnes. V rukách dr-
žíte prvé číslo Trenčian-
skeho terajšku, a tak ste 
sa dostali do „pôrodnej 
sály“, kde ste prítomní pri 
jeho uvedení do života. 
Vo svojich rukách držíte 
prvé číslo novín Tren-
čiansky terajšok. Ako to 
už býva, niektoré pôrody 
sú ľahké, iné bolestivej-
šie. Projekt Trenčiansky 
terajšok ako informačný 
internetový portál, Tren-
čiansky terajšok, ako 
internetová televízia a 
Trenčiansky terajšok, ako 
printové médium sa „ro-
dil“ prirodzene.  Šesť ro-
kov som sledoval dianie 
na „mediálnom poli“ v na-
šom meste. Informácie, 
ktoré by ľudí zaujímali je 
veľmi zložité koncentro-
vať do jedného média. 
Nie informácie bulvárne-
ho typu „kto s kým.., za-
vraždili... , ukradli... „ atď.  
Tie nemajú hodnotu.
Redakcia sa rozhodla ísť 
tou ťažšou cestou. Veď 
toľko osobností, zručných 
a obetavých ľudí, ktorí ži-
jú medzi nami sa len tak 
ľahko nevidí. Aj o týchto 
výnimočných Trenčanoch 
chceme písať. Záverom 
mi dovoľte vyjadriť pre-
svedčenie, že snahou re-
dakcie je a bude, aby sa 
noviny Trenčiansky teraj-
šok stali pre vás čitateľov 
zdrojom potešenia a zá-
bavy.  Prajem vám ostrý 
zrak a dobré čítanie.

S úctou

Peter Peťovský 
šéfredaktor 
Trenčiansky terajšok
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Zaujímavý koníček filmára Milana Vrbu

Jeho hlavným cieľom je za-
chovanie starej kultúry pre 
ďalšie generácie. 
Pre svoju obec Horná Súča 

nakrútil trinásť dokumentár-
nych filmov. V roku 2010 bol 
ocenený predsedom Trenčian-
skeho samosprávneho kraja  

“Za uchovávanie a rozvoj kul-
túrneho dedičstva národa”, 
ako autor dokumentárnych 
filmov za dlhoročnú činnosť 
spojenú s vytváraním, spraco-
vávaním a archiváciou foto a 
video dokumentácie zo života 
obce Horná Súča. 
Historické filmové dokumenty, 
sa zachovali jeho snahou „lo-
viť“ v televíznych archívoch, 
ale aj nečakaným náhodným 
situáciám, keď ako povedal: 
„V roku 2003 si všimol môj 
priateľ Teo na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne medzi od-
padkami vyhodenú cievku so 
starým filmom.“...
Vďaka tomu sa zachránili 
veľmi vzácne zábery z mesta  
Trenčín.                
            peky

Milan Vrba z Hornej Súče je filmár, ktorý v čase svojho osob-
ného voľna archivuje staré dokumenty resp. vytvára nové 
filmové projekty. 

Klub starých 
Trenčanov

Klub starých Trenčanov 
(KST) pôsobí na získavanie, 
objavovanie, odhaľovanie, 
zachovávanie, spoznávanie, 
propagovanie a zveľaďova-
nie kultúrneho, historické-
ho, ľudového a prírodného 
dedičstva, hodnôt, bohat-
stva a tradícií Trenčína a 
okolia, ako aj šírenie infor-
mácií a povedomia o ňom, 
to všetko vo všetkých mož-
ných súvislostiach a v naj-
širšom slova zmysle, na ve-
rejnosti aj inde, v tuzemsku i 
v zahraničí.

Klub v oblasti svojej pôsob-
nosti pôsobí v týchto smeroch:
- získavanie informácií
- vydavateľská činnosť
- poriadanie výstav, prednášok
- zvolávanie, organizovanie: 
besied, diskusií, verejných 
zhromaždení
- zverejňovanie textov a obra-
zových materiálov
- prevádzkovanie interneto-
vých stránok
- poskytovanie: informácií, 
konzultácií, služieb
- podávanie, predkladanie: 
návrhov, podnetov, stanovísk, 
posudkov
Existencia Klubu vychádza z 
tradície skupiny zberateľov 
starých pohľadníc jestvujúcej 
v Trenčíne od roku 1985, ne-
skôr rozširovanej. KST bol za-
ložený 6.12.2013 a od 16. jan. 
2013 pôsobí ako klub Miestne-
ho odboru Matice Slovenskej 
v Trenčíne, ktorý je samostat-
ným právnym subjektom. KST 
používa oprávnenia MO MS 
TN.
KST zastupuje jeho predseda. 
Členom Klubu sa neukladajú 
povinnosti, pôsobia dobrovoľ-
ne.

Členský poplatok sa nepla-
tí. Klub neposkytuje žiadnu 
hmotnú podporu, ale morálne 
aj organizačne v rámci svojich 
možností podporuje vlastnú 
činnosť členov a svojpomoc 
medzi členmi. Členovia Klubu 
majú právo zúčastňovať sa na 
jeho činnosti, predkladať návr-
hy  a podnety na činnosť. Pre-
javom činnosti, v ktorej klub 
pôsobí a na ňu naväzuje, je aj 
stránka člena klubu založená 
9.3. 2008 
www.trencan.ic.cz

Sme z rôznych generácií, vie-
rovyznaní a politických sme-
rov, možno aj národov a rás, 
máme rôzne názory. Nie všetci 
sme sa v Trenčíne aj narodili a 
niektorí tu nebývame nepretr-
žite. Spája nás však dlhodobý 
záujem a láska k Trenčínu mi-
nulému, záleží nám na teraj-
šom a budúcom. Preto sme v 
Klube starých Trenčanov. 
Pridaj sa k nám aj Ty !
               zdroj:www.trencan.ic.cz
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Ľudia sú zmätení z množstva mien na kandidátnej 
listine, počuť hlasy, že sa v nich neorientujú, neve-
dia, kto je kto. Mnohí kandidáti sa „prikryli“ stra-
níckym tričkom, no pribudlo aj nezávislých, pričom 
však množstvo z nich týmto pojmom iba zakrýva 
svoju politickú minulosť. Čo by ste voličom pora-
dili?

Za najdôležitejšie považujem zistiť si vopred čo najviac 
informácií o kandidátoch, ktorým chceme dať svoj hlas. 
Zhodnotiť ich nie podľa povrchnej osobnej sympatie, 
alebo podľa straníckeho trička, ale najmä podľa ich do-
terajšieho osobného či odborného pôsobenia na mies-
te, kde žijú a pracujú. Netipovať náhodným výberom 
ako v športke ich mená až pri volebných urnách.

Vystríham občanov, aby nedávali hlas nikomu, na koho 
nemajú žiadne kladné odporúčania, alebo tomu, kto sa 
už v minulom období prejavil ako nespoľahlivý posla-
nec. Radšej voliť menší počet poslancov, ale s odporú-
čaním, než náhodne tipovať. 

Máte konkrétne tipy ?

Z vlastnej skúsenosti viem, čo dokážu ľudia vo funkcii, 
pri ktorej im ide hlavne o vlastné politické a osobné zá-
ujmy, a ako sú kvôli nim schopní stratiť všetky ľudské 
zábrany. Určite nebudem voliť takých, ktorí spôsobujú 
chaos alebo sú deštrukciou zdravého rozumu a hod-
nôt.
 
Obávam sa napríklad ďalšieho pôsobenia poslancov 
typu Robert Lifka, ktorý nevie zaplatiť mestu ani vlast-
né dlhy, ale vie napísať list do Japonska, či Bruselu, 

aby si investori rozmysleli svoje investície. Alebo Da-
niel Beníček - pôvodne predseda väčšinového klubu 
Smer-SD, ktorý za mestské peniaze presadí opravu 
slepej asfaltky pred svojim domom, aj keď na Novinách 
sú oveľa frekventovanejšie cesty súce na opravu.  Po-
dobnou hrozbou sú ďalší poslanci za Smer-SD, ktorí 
sú kvôli straníckym záujmom schopní šmahom ruky 
zmariť významné investície, ktoré mohli prísť do mesta 
- spomeňme si na zimný štadión, futbalový štadión ale 
najmä  nájomné byty. Začínajúce rodiny už v nich mohli 
dnes bývať. A tiež tie nešťastné rozmary Dubničana 
Kubečku - nedôstojné znevažovanie funkcie primátora 
a okresanie jeho kompetencií takmer na nulu, či škodo-
radostné návrhy na znižovanie jeho platu. Dalo by sa 
toho vymenovať oveľa viac - kauzy zneužívania kultúr-
nych domov, či odcudzenia detskej šmýkalky (poslanci 
Barčák,Vaňo). Zdajú sa to malichernosti, ale majú váž-
ne dopady na chod a riadenie mesta.

Pôsobím ako krajská poslankyňa a ako budúceho pri-
mátora budem voliť Richarda Rybníčka, ktorý viackrát 
deklaroval svoj záujem na rozvoji nielen mesta, ale aj 
regiónu, vo vzájomnej spolupráci. Viem, aký dôležitý je 
pokoj na prácu na stanovených cieľoch a to, aby mest-
ské zastupiteľstvo a primátor nachádzali v kľúčových 
veciach zhodu. Preto sa prikláňam k podpore takých 
kandidátov na poslancov, ktorí budú smerovať ku 
konštruktívnej spolupráci mestského zastupiteľ-
stva a primátora. 

Mohli by nimi byť napríklad 
v mestskej časti SEVER : (3) Bakoš Juraj, Mgr., 37r., 
prekladateľ,  (33) Matejka Ladislav, Ing., 32r., staveb-
ný technik,  (35) Mičega Miloš, Ing., 44r., stavebný 

technik, (38) Paška Dušan, 68r., SZČO, 
v mestskej časti STRED : (9) Henčelová Vlasta, Mgr., 
59r., novinár, (12) Hrubo Jozef, Dr., 65r., dôchodca, 
(18) Ľudovít Kraus, 57r., manažér, (28) Richard 
Ščepko, Ing., 30r., technicko-obchodný konzultant IT, 
v mestskej časti JUH : (8) Forgáč Ján, Mgr., 39r., ve-
dúci útvaru MsÚ, (14) Hošták Peter, MBA PhD., 40r., 
vysokoškolský pedagóg, (23) Krívačka Vendelín, 47r., 
obchodný zástupca, (36) Vojtek Ján, 63r., stredoškol-
ský pedagóg, (40) Žák Patrik, B.S.B.A., 24r., vedúci 
prevádzky, 
v mestskej časti ZÁPAD : (1) Bahno Tomáš, Ing., 51r., 
autorizovaný stavebný inžinier, (12) Poruban Vladi-
mír, Ing., 33r., projektový manažér, a ďalší.

Nejde o návod, ako voliť, ale len o príklad ľudí, ktorých 
poznám osobne alebo mám na nich pozitívne referen-
cie. Budúce mestské zastupiteľstvo môže dobre fun-
govať aj s iným zložením poslancov. Na kandidátnej 
listine je dostatok kvalitných kandidátov. Najdôležitej-
šie je, aby ich výber urobil každý volič podľa svojho naj-
lepšieho vlastného uváženia a informácií, ktoré o jed-
notlivých kandidátoch získa. Skúsenosti z posledného 
zloženia mestského zastupiteľstva nám jasne ukázali 
čo sa stane, ak občania podcenia výber zástupcov, kto-
rým odovzdajú svoj hlas.  

Mgr.Renata Kaščáková (SaS), úspešne kandidovala vo 
voľbách 2010 do mestského zastupiteľstva a v roku 2013 
aj do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
V rokoch 2011 a 2012 pôsobila ako viceprimátorka mesta 
Trenčín. V súčasnosti pracuje ako špecialista pre strate-
gický rozvoj Mesta Trenčín a pôsobí ako poslankyňa TSK, 
kde je členkou Komisie regionálneho rozvoja a cestovného 
ruchu.

Renata Kaščáková, poslankyňa TSK za mesto Trenčín odporúča :  
Netipujte budúcich mestských poslancov ako športku
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Najmenšia obec okresu Trenčín
Obec bola založená na zá-
kupnom práve začiatkom 
14. Storočia. Kedysi pat-
rila Petrovi, synovi Pavlaz 
Diviak,a volala sa Lyhota 
Petri. V roku 1355 sa spo-
mína „plantatio Petri“ (no-
vozaložená osada –dedi-
na), ktorej osídlenie patrilo 
Petrovi. Z pôvodného cho-
tára Motešíc sa obec Pet-
rova Lehota oddelila v roku 
prvé písomnej zmienky 
– 1346. Vlastníkmi chotára 
sa stal zeman Motešický a 
v zálohe aj rodiny Rožňov-
cov z Rožňovských Mitíc. 
V roku 1598 mala obec 27 
domov, o 122 rokov neskôr, 
t.j. v roku 1720 bolo evido-
vaných 12 daňovníkov.
Od roku 1720 do roku 1828 
bol zaznamenaný vzostup 
počtu rodín a obytných 
domov. Zaujímavý je his-
torický vývoj názvu obce 
Petrova Lehota. V roku 1. 
Písomnej zmienky – 1346 
mala obec názov Lyhota 
Peter. Po uplynutí 85 rokov 
(1431) obec nazývali Peter 
Lehota. V roku 1458 Pet-
rowa Lhota, v roku 1520 
Petrowa Lehota. Podoba 
terajšieho názvu bola za-
znamenaná v 17. Od roku 
1920 sa začala obec evi-
dovať pod názvom Petrová 
Lehota s koncovou dlhou 
samohláskou á. 
Od roku 1927 sa názov 
obce Petrova Lehota ne-

menil a používa sa i v teraj-
šom období. 
Panstvo Horné Motešice, 
v rokoch 1922 – 1944 časť 
majetkov rodiny Majthe-
nyi-Motešický z Horných 
Motešíc v obciach Dolné 
Motešice, Horné Motešice, 
Peťovka a Petrova Lehota 
odkúpil Oliver Seldern, kto-
rý z nich vytvoril samostat-
né panstvo. Podľa dohody 
z 18.12.1922 dal Seldern 
časť pozemkov v Horných 
Motešiciach do nájmu vo-
jenskej správe, ktorá tam 

zriadila žrebčín. 
Panstvo sa postupne 
zmenšovalo odpredajmi 
v roku 1927 a následnou 
pozemkovou reformou, no 
i tak malo v roku 1933 roz-
lohu ešte 683,5 ha. 
Majiteľ panstva Oliver Sel-
dern zomrel vo Viedni v 
roku 1926 a majetok po 
ňom riadil syn Oliver Peter 
Seldern, ktorý ho v roku 
1934 predal veľkostatkáro-
vi Rudolphovi Sievensche-
inovi. K veľkostatku patrila 
i tehelňa v Horných Mote-

šiciach. Obec Petrova Le-
hota je jednou z mnohých, 
ktorá žila svojím spôsobom 
života. Snahou všetkých 
občanov bolo zabezpečiť 
si obživu pre seba, rodinu 
a pre doma chovaný doby-
tok či hydinu.  Poslušnosti 
poddaných z obce Petrova 
Lehota, ktorí patrili páno-
vi Pavlovi Motešickému, 
svedčí i vyšetrovanie, ktoré 
sa viedlo vo veci užívania 
lesov pri hatiach a ceste 
rozdeľujúcej chotár Peťov-
ky a Soblahova.  

Keďže i Peťovka patrila 
pod Motešické panstvo, 
svedectvo svedkov z Pet-
rovej Lehoty potvrdilo, že 
obyvatelia Peťovky vždy 
užívali územie, o ktoré bol 
spor medzi Soblahovom a 
Peťovkou. 
V uvedenom spore z obce 
Petrova Lehota svedči-
li: Andrej Skult, 70-ročný, 
Štefan Škorec, 75-ročný, 
Andrej Škorec, 70-ročný, 
Ján Beňoviech, 100-roč-
ný, Ján Tomba, 100-ročný, 
Ján Blaho, 90-ročný,, Ján 
Jankovič, 80-ročný, Pavol 
Kopecký, 70-ročný, Juraj 
Junkoviech, 60-ročný. 
Podobné svedectvo o 
spore hraníc nám vydal 
Mikuláš Prílezský, slúžny 
a Ondrej Marke, prísažný 
z Trenčianskej župy, že 
na žiadosť Jána Piskiho, 
opáta na Skalke, prišiel na 
sporné miesto na hrani-
ciach chotárov Petrovej Le-
hoty, Teplej a Opatovej, na 
ktoré si robil nárok Pavol 
Motešický.  Pod vrcholom 
Psia noha pri dedine Teplá 
však protestoval proti tejto 
obhliadke provizór Tren-
čianskeho hradu, ku kto-
rému Teplá patrila a uvá-
dzal, že medzi Gašparom 
Ilesházim, majiteľom Tren-
čianskeho hradu a opátom 
na Skalke nie sú spory o 
hranice (písomnosť zo dňa 
17. Decembra 1641).
             zdroj: www.petrovalehota.sk
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Obec Petrova Lehota je obec s najmenším počtom obyvateľov nášho okresu. Pod-
ľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2012, žilo v obci 85 mužov a 85 žien, čo 
je spolu 170 obyvateľov.
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foto Peter Peťovský: Branislav Straka najlepší hráč mužstva ŠK 1.FBC

Lúštite a hrajte o 3 vecné ceny.  
Tajnička - 20 písmen nevyškrtnutých, po vyškrtaní výrazov uvedených v legende. 

Na mestské derby vo flor-
bale sa Mestská športová 
hala na Sihoti v Trenčíne 
zaplnila veľmi slušne. 
Na boj o prvé miesto v 
tabuľke bolo zvedavých 
takmer 600 divákov a at-
mosféra v hale bola vý-
borná. 
Domácich šokoval už v 
22. sekunde zápasu Mi-
kolaj, keď strelou z otočky 
prekvapil Ďurmeka – 0:1. 
1.FBC ale na vyrovnanie 
nečakal dlho, v 6. minúte 
vyrovnával na 1:1 typicky 
dorážkou Kiačik. Domáci 
boli aj naďalej aktívnejší a 
v obrovských šanciach sa 
ocitli Marienka, Mitucha i 
Zeliezka. Obaja však zoči-
-voči Žákechovi neuspeli 
a tak zahrmelo na opačnej 
strane. Rýchle prečíslenie 
hostí zúžitkoval Pastorek 
a bolo - 1:2. Zeliezka ale 
hneď z protiútoku vyrov-
nal – 2:2. M-Šport ale opäť 
dokázal ísť do vedenia, gó-
lom do šatne v 19. minúte 
strhol vedenie na stranu 
M-Športu Mikolaj – 2:3. Po 
okulahodiacej prvej tretine 
išli domáci do šatní s jed-
nogólovým mankom. 
V druhej tretine tempo hry 
mierne upadlo, šancí bolo 
menej. V 27. minúte na-
priahol takmer od polovice 
ihriska Straka a vyrovnával 
na 3:3. V polovici zápasu 
ale Žilinský využil presilov-
ku a M-Šport po štvrtý krát 
v zápase vyhrával - 4:3. 
Florbalisti 1.FBC štvrtý krát 
vyrovnal v 36. minúte, keď 
sa v bránkovisku najlep-
šie zorientoval Marienka a 
opäť sa začínalo odznova 
– 4:4. 
Domáci 1.FBC v 43. minú-
te išiel prvýkrát do vedenia 
zásluhou Kiačika, ktorý po 
sérii strát v strede ihris-
ka využil priestor po zlom 
striedaní hostí a dostal 

halu do varu – 5:4. Ďalší 
gól mohol pridať Mitucha, 
ktorý mieril do poloprázd-
nej bránky, celá hala už 
mala ruky nad hlavou, no 
Žákech predviedol zákrok z 
kategórie nadpozemských. 
V 45. minúte však svetelná 
tabuľa na Sihoti ukázala 
dvojgólový rozdiel, keď v 
presilovke Straka našiel 
milimetrovou prihrávkou 
Bičana a ten zvýšil na - 6:4. 
Následne bol pri svojom 
dravom prieniku po pravom 
krídle faulovaný Bičan a 
rozhodcovia prekrížili ruky 
nad hlavou – trestné strie-
ľanie pre domácich! Na to 
sa postavil sám faulovaný, 
no neuspel a 1.FBC nevyu-
žil ani následnú presilovku. 
To ale zverencov trénera 
Ságu mrzieť nemuselo, 
lebo v 51. minúte zvyšo-
val Zeliezka už na - 7:4. 
Ešte v tej istej minúte ale 
dostali trestné strieľanie aj 
hostia, ale Matejka nepre-
konal Ďurmeka, ktorý ho 
vychytal. Ten istý hráč ale 
znižoval na 7:5 v následnej 
presilovke. Domáce 1.FBC 
sa stiahlo do obrany a Ďur-
mek zatiahol roletu a ďalšie 
góly už nepustil a 1.FBC 
Trenčín sa môže radovať 
z víťazstva, vďaka ktorému 
sa dostalo do čela extrali-
govej tabuľky. 
Diváci videli krásne 
stretnutie, ktorému nechý-
balo snáď nič. Vo výbornej 
atmosfére, o ktorú sa pri-
činili fankluby oboch muž-
stiev, malo menšiu optickú 
prevahu domáce FBC, a 
v poslednej tretine aj väč-
ší hlad po víťazstve, ktorý 
zúžitkovalo v tretej tretine, 
ktorá rozhodla zápas. 
Vylúčenia 3:3, Presilovky 
1:2, Oslabenia 0:0, Strely 
na bránku 37:29, Rozho-
dovali Cíbik – Tomáš, 550 
divákov.                       peky

Trenčianske derby 
prinieslo tucet gólov
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Správnu odpoveď tajničky pošlite e-mailom na adresu:  martina.polackova@tvoj-pravnik.sk

AKCIA , ANAKONDA , AUTORITA, DEDOVIZNE , DETVAN , DIELO , DISKOTÉKA , 
DRAHOKAMY,  DRUŽINA, EKONOMIKA, GARANCIA, HOSPODÁRSTVO, 
HOSTINA, HROMADA, ILAVA , INDUKCIA , KANASTA , KANKÁN, KLADIVO ,
KLASIKA, KOLENO, KOLIESKO, KOMINÁRI, KOMPARZ, KONÁR, KORDY, 
KOSTOLNÍCI, KRESLO, KURDI, KVAKA, MANDÁT, MAREC, MATEMATIKA, 
MESTO ,   MIESTO , MOSKVA , MYRTA , NEPODAROK , OBZOR , OLIVA , 
OLOVNICA , PODPOR , POLIAK ,   POLNOC , PRACKA ,  PRÉMIE , PRIESEK , 
RANDE , RODISKO , SAMOTA , SEBCI , SENÁTOR , SMOLA , STATKÁRKA , 
STATOR , STRAPCE , SÚPIS , TARZAN , ŤAŽNICA , TEMPO , ZÁSEK                     


