
www.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK  MESTA PÚCHOV

Náklad 8000 ks zdarma pre Púchov a okolie

dátum vydania: 22. 1. 2019
ďalšie číslo vyjde 29. 1. 2019

3

                       >>  str. 5

Pre zraneného diviaka bol 
odstrel vykúpenín

                 >>  str. 18 - 19

S motorkami pobrázdil 
Jozef Počarovský celý svet

                                              >>  str. 3

Katarína Heneková: 
Úrad otváram občanom

   >>  str. 2

Regulačný úrad schválil 
cenu tepla na rok 2019



PÚCHOVSKÉ NOVINY2

Regulačný úrad schválil cenu tepla na rok 2019

Už dlhšiu dobu sa na Slovensku mé-
dia zaoberajú problematikou výrazne 
sa zvyšujúcich cien energii a ich vplyv 
na občanov Slovenskej republiky. 
K  najpodstatnejšiemu zvýšeniu do-
šlo u elektriny a plynu. MsBP používa 
pri výrobe práve tieto dve komodity. 
Občanov mesta určite zaujíma aký 
dopad bude mať zvýšenie energii na 
cenu tepla, za ktoré pravidelne platia. 

Schválená cena tepla Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví
Cena tepla sa skladá z tzv. variabilnej 
zložky maximálnej ceny tepla a fixnej 
zložky maximálnej ceny tepla s pri-
meraným ziskom. Na základe Rozhod-
nutia Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č.0089/2019/T sa variabilná 
zložka ceny tepla mení z 0,0402 eur/
kWh v roku 2018 na 0,0475 eur/kWh 
pre rok 2019 a fixná zložka ceny tep-
la z 168,8946 eur/kW v roku 2018 na 
173,6219 eur/kW pre rok 2019. Výsled-
ná cena tepla  stúpne o 9,7 %. Treba 
uviesť, že ide o prvý nárast ceny vo 
variabilnej zložke od roku 2014, ale aj 

tak cena pre rok 2019 bude stále nižšia 
ako cena platná v roku 2014. Niektorí 
dodávatelia tepla na Slovensku zvy-
šovali cenu tepla už v priebehu roka 
2018, my sme k tomu nepristúpili. 
Naopak, za rok 2018 predpokladáme 
zníženie nákladov pre všetkých odbe-
rateľov tepla formou dobropisu v prie-
behu mesiaca marec 2019 v celkovej 
sume cca 100 tis. eur. 

Púchov má najnižšiu cenu tepla
v regióne
Cena tepla v Púchove je pritom stá-
le výrazne nižšia ako slovenský pri-
emer a z  okolitých miest v regióne 

máme stále najnižšiu cenu. Grafické 
spracovanie je prílohou tohto člán-
ku. Zvýšenie ceny tepla v Púchove je 
spôsobené v dôsledku nárastu cien 
komodít na burzách. Podľa informá-
cií uvedených na webovej stránke 
Úradu pre reguláciu sieťových od-
vetví došlo v priebehu roku 2018 
k nárastu zemného plynu o 24  % , 
elektriny o 27,4 % a emisných povo-
leniek o 222 %. V roku 2019 sa nám 
v zmysle vyhlášky prvý krát dostali 
do kalkulácie aj ceny za nákup emis-
ných povoleniek, pretože bezod-
platne pridelené kvóty z minulých 
rokov sa minuli.

Vysoké ceny energií motivujú 
k ekologickému správaniu 
My v MsBP hľadáme riešenia, aby 
napriek vysokým cenám elektriny 
a plynu občania neplatili viac. Vidí-
me dve možnosti. Prvá je u samot-
ných občanov – odberateľov tepla. 
Ak chcú ušetriť za teplo, musia sa 
správať ekonomicky a priestory zby-
točne neprekurovať. Vetrať krátko 

a intenzívne, používať sprchovanie 
a nie vaňu, horúcu vodu z varenia 
nevylievať do odpadu ale nechať ju 
vychladnúť, vtedy sa teplo odovzdá 
do priestoru bytu a pod. K úspore 
energií pomáhajú aj slabšie zimy a 
budovy sa postupne zatepľujú.

K úsporám pri výrobe tepla
prispejú aj nové technológie
Druhá možnosť je zefektívnenie 
výroby tepla v našom podniku pro-
striedkami a technológiami ktoré 
znížia spotrebu plynu a okrem tepla 
vyrobia aj elektrinu ktorú spotrebu-
je MsBP a nemusí ju kupovať. Do 

roku 2025 budú musieť všetci vý-
robcovia tepla z centrálneho zdroja 
realizovať smernicu EÚ o Účinnom 
zdroji tepla. Pre nás to znamená, že 
budeme musieť nahradiť v letnej 
sezóne 50 % priameho spaľovania 
plynu kogeneračnými jednotkami a 
obnoviteľnými zdrojmi energie. 

Nechceme čakať, ak máme niečo 
vybudovať čo zníži náklady na vý-
robu tepla, tak to robme čím skôr. 
Už tento rok chceme zakúpiť malú 
kogeneračnú jednotku, vybudovať 
zdroj tepla z obnoviteľných zdrojov, 
ďalej chceme postupne meniť kom-
paktné odovzdávacie stanice tepla 
(KOST), ktoré dokážu inteligentne 
riadiť dodávku tepla do objektu, 
prepojiť KOST s centrálnym dispe-
čingom a v závislosti na vonkajšej 
teplote efektívne regulovať dodáv-
ku tepla a ešte veľa ďalších energe-
tických a organizačných opatrení. 
Našim cieľom je, aby napriek výraz-
nému rastu cien energií, platili obča-
nia Púchova za teplo menej.

 Problémy pri budovaní 
informačnej siete
Pre dosiahnutie našich cieľov je 
potrebná súčinnosť nielen mesta, 
mestských organizácií, ale hlavne sa-
motných bytových spoločenstiev. V 
súčasnosti sa boríme s problémom 
vstupu našej informačnej siete ku 
KOST do niektorých bytových domov 
v správe SBD Púchov. Ak nám SBD 
tento vstup neumožní, obyvatelia ne-
pocítia v plnom rozsahu naše úsporné 
opatrenia, ktoré môžu znížiť odber 
tepla reguláciou KOST a za teplo budú 
platiť viac ako iné bytové domy, pre-
tože nebudú môcť využiť naše nové 
technológie v plnom rozsahu. Veríme, 
že spoločenstvá bytov v správe SBD 
Púchov vyvinú tlak na správcovskú 
spoločnosť a my sa s našimi techno-
lógiami dostaneme aj do ich bytových 
domov. 
O pláne a samotnej realizácií našich 
investícií do energetiky mesta bude-
me verejnosť priebežne informovať.

Ing. Tibor Luhový, konateľ MsBP 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenu 
tepla pre regulovaný subjekt MESTSKÝ BYTOVÝ  
PODNIK, s. r. o. Púchov na rok 2019.

spravodajstvo
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Katarína Heneková: 
Úrad otváram občanom

Myšlienka to nie je nová, primátorka 
prakticky pokračuje v započatom úsi-
lí predchodcu, ktorý takéto stretnutia 
s občanmi v roku 2017 zaviedol.
Jedenkrát do týždňa, vždy v stredu,  
v čase od 15.00 do 17.00 hodiny tak 
budú mať občania možnosť stretnúť 
sa so svojou primátorkou v jej pra-
covni. „Každý občan mesta Púchov 
a všetkých mestských častí sa tak 
môže so mnou osobne stretnúť, 
predniesť svoju požiadavku, otázku 
alebo postreh súvisiaci s chodom 
nášho mesta,“ ozrejmuje K. Heneko-
vá.
Stretnutie je potrebné vopred nahlá-
siť asistentovi primátorky Mariánovi 
Ondričkovi na telefónnom čísle 0918 
864 519 alebo prostredníctvom e-
-mailu asistent@puchov.sk, ktorý 

podľa poradia určí konkrétny čas 
stretnutia.
„V prípade, že mi z dôvodu iných 
pracovných povinností nebude 
umožnené sa s občanmi v tento 
vymedzený čas stretnúť, dostanú 
informáciu o náhradnom termíne. 
Pevne verím, že prostredníctvom 
projektu Otvorená radnica sa mest-
ský úrad viac priblíži a otvorí potre-
bám občanov,“ uzatvára primátorka. 

-tam- Foto: Archív PN 

Z pracovného programu púchovskej primátorky...
Počas uplynulého týždňa sa púchov-
ská primátorka Katarína Heneková 
zúčastnila valného zhromaždenia 
Združenia obcí Mikroregiónu Pú-
chov, ktoré sa uskutočnilo v utorok 
15. januára na obecnom úrade v 
Beluši. Súčasťou programu bolo aj 
hlasovanie o návrhu na voľbu dvoch 
členov do dozornej rady Považskej 
vodárenskej spoločnosti (PVS) za 
Združenie obcí Mikroregiónu Pú-
chov. Dozorná rada PVS má deväť 

členov. Bývalého primátora Púchova 
v nej má nahradiť súčasná primá-
torka Katarína Heneková a starostu  
Dohnian Milana Panáčka zasa vy-
striedať starosta Lednických Rovní  
Marián Horečný. 
Považská vodárenská spoločnosť do-
dáva pitnú vodu a zabezpečuje od-
vádzanie a čistenie odpadových vôd 
zákazníkom v regióne stredného Po-
važia v okresoch Púchov, Považská 
Bystrica a Ilava.

Vo štvrtok 17. januára primátorka  
K. Heneková na základe pozvania 
predsedu Združenia miest a obcí Slo-
venska (ZMOS) Michala Sýkoru zasa 
absolvovala novoročné stretnutie 
členov Rady Združenia miest a obcí 
Slovenska a ďalších predstaviteľov 
miestnych samospráv s prezidentom 
Andrejom Kiskom. Delegáciu primá-
torov a starostov pravidelne začiat-
kom roka prijíma v Prezidentskom 
paláci v Bratislave hlava štátu. 

 -tam- 
Foto: FB, ZMOS, prezident.sk

Už počas predvolebného zápolenia avizovala súčasná primátorka Púchova 
Katarína Heneková záujem viac sprístupniť mestský úrad verejnosti. 
Po dvoch mesiacoch pôsobenia vo funkcii ponúka v rámci projektu  
„OTVORENÁ RADNICA“ pravidelné osobné stretnutia s občanmi.  

Valné zhromaždenie  Mikroregiónu Púchov zasadalo 15. januára 2019. K. Heneková  s dlhoročným 
predsedom ZMOS M. Sýkorom.

Prvá streda vyčlenená na osob-
né stretnutia s občanmi bude 
13. februára 2019 
v čase od 15.00 do 17.00 hod. 
v kancelárii primátorky mesta 
Púchov na mestskom úrade.

Predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky dňa 10. januára 
2019, rozhodnutím č. 8/2019 Z. z., 
vyhlásil voľby prezidenta Sloven-
skej republiky. Voľby prezidenta 
Slovenskej republiky sa konajú 
v sobotu 16. 3. 2019 od 7:00 do 
22:00 h. 

Ak v prvom kole volieb ani jeden 
z kandidátov na prezidenta Slo-
venskej republiky nezíska nadpo-
lovičnú väčšinu platných hlasov 
voličov, bude sa druhé kolo volieb 
konať v sobotu 30. 3. 2019 od 7:00 
do 22:00 h.

MsÚ Púchov
Na obr. štandarda prezidenta SR. 

Voľby prezidenta SR 
budú 16. marca
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Estetika verzus kvalita 
Možno, že viacerým z vás sa stalo to, 
čo aj mne: že aj najlepší úmysel či 
zámer nedopadol tak, ako sme si to 
predstavovali, resp. nepriniesol výsle-
dok, aký sme si priali... 

Raz darmo, človek je tvor omylný. 
Toto konštatovanie možno platí aj  
v prípade budovania nových komu-
nikácií či modernizácií pôvodných 
ciest v Púchove. Platí to aj o ceste vo 
Dvoroch, ako aj na Štefánikovej ulici 
pred Divadlom. Možno, že navrho-
vatelia a realizátori ich zhotovovania 
mali snahu vybudovať také cesty, 
ktoré doteraz v našom meste neboli. 
Možno chceli, aby pôsobili na obča-
nov svojou estetikou, čo malo platiť 
aj pre užívateľov - majiteľov osobných 
áut autobusov, ale aj zásobovacích a 
prechádzajúcich nákladných vozidiel. 

Lenže estetično sem - estetično tam, 
pokiaľ je kvalita na „vedľajšej koľaji“. 
A tak už aj napriek vykonaným opra-
vám sa kvalita v danom prípade akosi 
nedostavila. Možno sa o tom každo-
denne presvedčiť v oboch prípadoch 
na mieste. Mnohí občania daný stav 
nielen kritizujú, ale navrhujú nekva-
litné úseky týchto ciest nahradiť asfal-
tovým alebo betónovým kobercom. 
Lenže aj tieto riešenia majú svoje mí-
nusy. Dôkazov pre toto tvrdenie je aj 
v Púchove viac než dosť - sú to rôzne 
veľké mláky vody po dažďoch, kto-
ré sa nedokážu vliať do kanálových 
vpustov. 

Danú situáciu pozná aj mestský 
úrad, a to nielen odbor dopravy a 
odbor výstavby, ale aj samotná pani 
primátorka Katarína Heneková, kto-
rá už avizovala potrebu tento stav 
riešiť. Chcem pripomenúť, že nielen 
vo svete, ale aj na Slovensku, sú už 
niektoré mestá, ktoré pri poklada-

ní nových kobercov ciest používajú 
nové materiály a novú technológiu. 
Na rozdiel od asfaltového či betóno-
vého povrchu použitý nový materiál 
je priepustný, aby voda mohla pre-
sakovať do podložia ciest a do pôdy 
a zbytočne neodteká bez úžitku do 
Váhu. 

Bol by som rád, keby mesto i realizátori 
daných opráv nielen zistili o aké nové 
materiály a technológie ide a tieto po-
znatky použili k spokojnosti občanov 
mesta i užívateľov ciest. A nielen po 
stránke estetickej, ale predovšetkým 
po stránke kvality! 

Mgr. František Macho

Stanovisko Mestského úradu Púchov: 
Realizácia tejto časti cestného 
telesa prebehla v rámci projektu 
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁ-
CIA HOENNINGOVHO NÁMESTIA 
ako SO 01 – miestne komunikácie 
– rekonštrukcia. Celková hodnota 
projektu v zmluve o nenávratnom 
finančnom príspevku bola schvále-
ná vo výške 1 544 284 eur. Verejným  
obstarávaním sa hodnota projektu 
znížila na 764 970 eur, čo predsta-
vuje úsporu cca 48 percent. Mesto 
Púchov sa na tomto projekte po-
dieľalo celkovou sumou hradenou 
z mestského rozpočtu vo výške 37 
664 eur, čo prestavovalo päťper-
centnú spoluúčasť. 

Komplexná kolaudácia stavby pre-
behla v júli 2013. Monitorovanie 
projektu podľa zmluvy o nenávrat-
nom finančnom príspevku musí 

prebiehať od záverečnej moni-
torovacej správy, od kedy plynie 
ešte následná 5-ročná lehota 
udržateľnosti projektu do 31. 1. 
2019, v rámci ktorej nebolo možné 
zásadne meniť realizovaný rozsah 
rekonštrukcie preplatený vrámci 
získaných fondov. Preverovaním 
rozsahu pri jednotlivých opravách 
sa zistilo, že dlažba nie je porušená 
celoplošne, ale iba bodovo. Prav-
depodobne je tento stav spôsobe-
ný uložením dlažby v riadkoch bez 
previazania a kladením dorezkov, 
kde dochádza k posunu dlažby a 
následne jej preklápaniu a zaseká-
vaniu hrán s postupným zväčšova-
ním medzier. Medzi dlažbou sa tak 
vytvárajú podmienky na vymieľa-
nie výplne medzier. 

Nakoľko uvedená lehota končí a na 

základe požiadavky p. primátorky 
Kataríny Henekovej o čo najrých-
lejšie vyriešenie problému, bol ob-
staraný dodávateľ projektovej do-
kumentácie, ktorý má oprávnenie 
na projektovanie dopravných sta-
vieb, aby spracoval dokumentáciu 
a pripravil najvhodnejšie riešenie, 
zároveň samozrejme zvážil mož-
nosť použitia nových materiálov a 
technológií. Po spracovaní projek-
tovej dokumentácie s rozpočtom 
bude možné potrebné finančné 
prostriedky zahrnúť do mestského 
rozpočtu na rok 2019 a následne 
pripraviť proces verejného obstará-
vania na dodávateľa.

Ing. Miroslav Svorada, 
vedúci oddelenia výstavby, 

investícií, životného prostredia a 
stavebného úradu MsÚ Púchov

Poslanci volebného obvodu č. 8 
(Nosice, Nové Nosice, Záskalie, Ce-
rov) pozývajú verejnosť na schô- 
dzu, ktorá sa za účasti primátor-
ky mesta uskutoční v piatok 8. 2. 
2019 o 17:00 hod. v budove starej 
školy v Nosiciach a v piatok 15. 2. 
2019 o 17.00 hod. v pizzérii v No-
vých Nosiciach. 

PROGRAM: 
1. Prezentácia programu na obdo-
bie 2019 - 2022 
2. Program odpadového hospo-
dárstva 
3. Založenie výboru  
4. Rôzne, diskusia.

Pozvánka
na stretnutie 
s poslancami 
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Pre zraneného diviaka bol odstrel vykúpením

Prvé telefonické hlásenie Mestská 
polícia Púchov zaznamenala  o 15:32  
s tým, že po mestskom cintoríne sa 
pohybuje diviak. Nasledovalo nie-
koľko ďalších telefonátov ľudí, ktorí 
zviera videli, ako zmätene behá po 
uliciach mesta. „Kurióznu a poten-
ciálne nebezpečnú situáciu pre ľudí 
pohybujúcich sa v uliciach mesta 
Púchov sa tak podarilo vyriešiť pro-
mptne, ani nie do tridsiatich minút! 
Následnou obhliadkou sa potvrdilo, 
že išlo mladého, asi 27 kilogramov 
vážiaceho diviaka, ktorého trápilo 
staršie strelné poranenie na rypáku 
v dôsledku, ktorého nemohol prijí-
mať potravu a odstrel bol pre neho 
vyslobodením z trápenia,“ reaguje 
na pondelkovú situáciu primátorka 
Katarína Heneková.

„Keby išlo o bezprostredné ohro-
zenie životov, zviera by sme hneď 
odstrelili my. V tomto konkrétnom 
prípade hliadka mestskej polície po 
lokalizovaní zvieraťa zabezpečovala 

priestor na Gorazdovej ulici, kde sa 
diviak pohyboval popri betónovom 
oplotení smerom k Lachovcu, kde 
aj došlo k odstrelu, ktorý vykonal 
privolaný poľovník,“ ozrejmuje ná-
čelník Mestskej polície Púchov Mário 
Martinko.

Privolaným poľovníkom bol predse-
da Poľovníckeho združenia Ostrenec 
Púchov Martin Smatana, ktorý po 
skolení zvieraťa mohol konštatovať: 
„Diviak mal prestrelený rypák a 
polámané kosti v jeho hornej časti 
smerom k oku. Toto staršie zrane-
nie, ktoré nefarbí a teda ho nemo-
hol vtedy strieľajúci poľovník za-
znamenať, mu spôsobovalo veľké 
problémy s obstaraním si potravy. 
Hlad ho preto donútil hľadať si po-
travu na dostupnejšom mieste ako 
v lese, kde sa k nej s poraneným 
rypákom nedokázal cez viac ako 
polmetrovú snehovú perinu dostať. 
Po vyvrhnutí sa objavili prázdne, 
vzduchom naplnené črevá a zväč-
šená žlč, čo je známka vystresova-
ného zvieraťa. Ak by sme nezvolili 
odstrel, ale zahnali ho späť do lesa, 
buď by sa vrátil do mesta opäť ale-
bo by uhynul na podvýživu. Pre 
takto trpiace zviera bol odstrel vy-
kúpením.“

Správnosť odstrelu potvrdila aj re-
gionálna veterinárna a potravinová 
správa. Martin Smatana zároveň po-
tvrdil, že diviačia zver je momentálne 
v lesoch v okolí Púchova premno-
žená. „Naši poľovníci v minulosti 

Po vianočnej prestávke má 
sociálny „obchod“ opäť otvorené
Sociálny „obchod“ s názvom Veci za 
úsmev, ktorý spoluprevádzkuje pú-
chovská radnica pre sociálne slab-
ších spoluobčanov, ale aj pre tých, 
ktorých dlhodobo či náhle „priškrip-
la“ hmotná núdza, je opäť po via- 
nočnom období a Novom roku  
k dispozícii všetkým tým, ktorí jeho 
služby potrebujú. Ponúka najmä 
obuv, oblečenie a hračky pre deti.

Momentálne je zariadenie otvo-
rené každý štvrtok popoludní  
v čase od 16.00 do 17.30 hod. 
Zároveň mesto Púchov v súčasnoti  
podniká kroky, ktoré by mali viesť 
k rozšíreniu uvedených otváracích 
hodín. Sociálny obchod sa nachá-
dza v budove SOV na Námestí slo-
body 1401 - druhé dvere vľavo od 
Kočkovskej pekárne.                     -tm-

Mladého diviaka, ktorý v pondelok (14. 1.) popoludní pobehoval v uliciach Púchova, hliad-
ka mestskej polície po telefonickom upozornení od občanov lokalizovala a privolaný poľovník  
po vizuálnom zhodnotení situácie zrealizoval jeho odstrel.

zaznamenali pohyb diviakov aj na 
Kocke a takisto v blízkosti bývalej 
mliekarne, kde si chodia diviaci po-
chutnávať do tamojších slivkových 
sadov.“ Do záhrad a následne ešte 
nižšie do mesta diviačiu zver podľa 
poľovníkov láka veľa záhradkárov a 
domácností žijúcich pod Lachovcom, 
ktorí vyhadzujú nadúrodu počas roka 
poza ploty svojich záhradiek. 

Slová poľovníka o pohybe diviakov v 
meste potvrdzuje aj ďalšia fotografia z 
roku 2012, ktorá koluje na internete a 
ktorá zachytáva diviaka priamo v mes-

te na ceste za kruhovým objazdom 
smerom ku Tescu.
Obozretnosť pri turistike a pohybe v 
lese je preto na mieste, i keď zdravé a 
čulé kusy majú inštinkt stretu s ľuďmi 
sa vyhýbať.

Odstrel diviačiat a lanštiakov je po-
volený celoročne. V januári skončila 
možnosť strieľať dospelé kusy, opä-
tovne to bude možné zasa až od 16. 
júla.

-tam-
Foto: MsP Púchov, FB, internet

Staršia fotografia (r. 2012) 
s diviakom na Okružnej ulici.

Sociálny „obchod“ Veci za úsmev funguje od roku 2017. Foto: Archív PN.
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Mestská polícia

V Belušských Slatinách nemali elektrinu

POLÍCIA INFORMUJE

Pri nehode medzi Lednicou a Lednickými Rovňami sa ťažko zranila spolujazdkyňa.                    FOTO: KR PZ Trenčín 

Pri nehode medzi Lednickými Rovňami a 
Lednicou sa ťažko zranila spolujazdkyňa

V stredu 9. januára v čase od 12.45 h do 13.30 h 
došlo k dopravnej nehode v Púchove na parkovisku 
OD Kaufland. Neznámy vodič pri vedení nezistené-
ho motorového vozidla pravdepodobne v dôsledku 
nevenovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania 
situácie v cestnej premávke narazil do  zaparkova-
ného osobného motorového vozidla zn. BMW 335, 
ktoré poškodil. Po tomto si neznámy vodič nesplnil 
základné povinnosti vodiča a účastníka 
nehody, z jej miesta ušiel, nehodu ne-
ohlásil polícii. Pri nehode k zraneniam 
osôb nedošlo, alkohol nebol zistený.

V nedeľu 13. januára popoludní došlo 
k dopravnej nehode na ceste III/1953 
(Lednica - L. Rovne) mimo obce pred 
križovatkou s cestou III/1951 (Zubák - L. 
Rovne). Vodič viedol OMV zn. Mitsubis-
hi Carisma v smere od Lednice, pričom 
v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti 
jazdy poveternostným podmienkam a 
stavu a povahe vozovky (mokrá vozov-
ka) zišiel s vozidlom vpravo mimo ces-

ty, kde havaroval do koryta vodného toku a zostal s 
vozidlom prevráteným na streche. Pri nehode došlo 
k ťažkému zraneniu spolujazdkyne a ľahkému zrane-
niu spolujazdca vo vozidle. Vodič vozidla Mitsubishi 
sa následne po nehode podrobil dychovej skúške na 
alkohol s pozitívnym výsledkom 1,63 promile alko-
holu, opakovaná dychová skúška ukázala 1,54 pro-
mile.                             KR PZ Trenčín 

Tridsaťtri obyvateľov obce Beluša v Púchovskom okrese zostalo v minulom týždni bez dodávky elek-
trickej energie. Bez prúdu boli obyvatelia 
belušských miestnych častí Belušské Slati-
ny a Podmalenica. Dôvodom bol zlomený 
stĺp elektrického vedenia, ktorý bol v ne-
prístupnom teréne. Oprava bola možná 
až na druhý deň za denného svetla. 

Pracovníci spoločnosti Stredoslovenská 
distribučná mali v minulom týždni plné 
ruky práce najmä na Kysuciach a Orave, 
ale aj v Žilinskom okrese, problémy neo-
bišli ani Považskobystrický a Púchovský 
okres.                       (r)

Morčatám hrozí koniec
Na chov morčiat za ubytovňami na Spojovej 

ulici sa telefonicky na oddelenie mestskej polície 
sťažovala žena z Púchova. Hliadka na mieste od 
manželky chovateľa zistila, že muž tam choval vo 
voliére svoje morčatá, ale obyvatelia priľahlých 
bytoviek tam priniesli ďalšie, ktoré sa začali mno-
žiť, takže momentálne sa jej muž stará o všetky. 
Žena nevedela presne povedať, koľko morčiat je, 
chovateľ ani nemal povolenie vlastníka pozemku 
na chov. Žena povedala, že jej manžel buď  zlepší 
podmienky na chov, alebo ho celkom zruší. 

Lúpež rieši štátna polícia
Na oddelenie mestskej polície prišiel muž z Pú-

chova, ktorý sa informoval, či niekto neodovzdal 
peňaženku s dokladmi, keďže bol podľa vlastných 
slov lúpežne prepadnutý. V peňaženke mal mať 
finančnú hotovosť a osobné doklady. Informoval
tiež, že prípad nikde neoznámil. Mestskí policajti 
mu odporučili, aby vzhľadom na závažnosť trest-
ného činu nahlásil prípad na Obvodné oddelenie 
Policajného zboru v Púchove. 

Stánok nevydržal nápor snehu
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého došlo pod ťarchou 
snehu k zrúteniu mestského prístrešku s vianoč-
nými svetelnými ozdobami na Námestí slobody. 
Mestskí policajti urobili z miesta fotodokumentá-
ciu a prípad nahlásili na Podnik technických slu-
žieb mesta Púchov. 

Zranený diviak sa zatúlal do mesta
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie neznámej ženy, že po mestskom 
cintoríne pobehuje diviak. Hliadka počas presu-
nu k cintorínu kontaktovala poľovníka, s ktorým 
sa hliadka stretla pred cintorínom. Diviak tam už 
nebol. Hliadka preverila ulice Pod Lachovcom, Za 
cintorínom, ale diviaka nezistila. Následne bolo 
prijatých niekoľko oznámení, že diviaka videli na 
Štefánikovej ulici pri prevádzke Jednota „C“, pri 
škôlke na Ul. požiarna, Ul. Pribinova a nakoniec sa 
ho na základe oznámenia neznámej ženy poda-
rilo zistiť na Ul. Gorazdova, kde bežal popri betó-
novom plote smerom k Lachovcu. Tam sa diviaka 
podarilo poľovníkovi mimo obytnú zónu skoliť v 
čase 16.00 hod. Pri jeho obhliadke bolo zistené, že 
diviak mal staršie strelné poranenie. 

Neustrážila psíka
Hliadka mestskej polície riešila telefonické 

oznámenie, podľa ktorého do dvora oznamova-
teľky vnikol susedov pes veľkého vzrastu. Pes bol 
pri dverách do dvora a žena sa obávala, aby ju 
nenapadol. Hliadka zistila, že majiteľka psa proti 
voľnému pohybu zabezpečila, hliadka priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove 
psov vyriešila napomenutím. Majiteľka si svojho 
psa z dvora odviedla.  

Bezplatná telefónna linka Mestskej polície Pú-
chov: 159. Hliadku MsP operujúcu v teréne za-
stihnete na čísle 0903 132 333.
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Trenčiansky samosprávny kraj za rok 
2018 ocenil troch jednotlivcov za ich 
výnimočné zásluhy v oblasti športu, 
šírenia dobrého mena TSK v zahraničí 
či jeho rozvoja vo všetkých oblasti-
ach spoločenského života. Laureátom 
Ceny TSK za rok 2018 sa stal Alexander 
Károlyi, laureátmi Ceny predsedu TSK 
za rok 2018 sú Ján Cipov a Ján Zachara.
Alexandrovi Károlyimu len pred me-
siacom Medzinárodný olympijský vý-
bor udelil jedno z najvyšších vyzname-
naní za dlhoročnú športovú činnosť a 
šírenie dobrých myšlienok olympizmu. 
O pár dní na to, v pondelok 14. januára 
2019, si prevzal v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne za významné záslu-
hy o všestranný rozvoj vzťahov medzi 

Trenčianska župa udelila verejné uznania za rok 2018 trom laureátom 
Českou a Slovenskou republikou a 
dlhoročné šírenie dobrého mena SR v 
zahraničí  Cenu Trenčianskeho samo-
správneho kraja.
Ján Cipov si Cenu predsedu TSK za 
rok 2018 prevzal za dlhoročné pô-
sobenie vo funkcii poslanca Zastu-
piteľstva TSK, starostu obce Lehota 
pod Vtáčnikom a za celoživotné dielo 
rozvoja obce i Trenčianskeho samo-
správneho kraja vo všetkých oblasti-
ach spoločenského života. 
Ján Zachara, už 90-ročný Novodub-
ničan je najstarším žijúcim držiteľom 
zlatej olympijskej medaily na Sloven-
sku v boxe. Ešte aj dnes sa 3-krát v 
týždni venuje trénovaniu mládeže.  

(Veronika Rezáková, TSK)

Stredná športová škola zastreší od septembra aj Hokejovú akadémiu 
Hokejová akadémia sa od 1. sep-
tembra 2019 stane súčasťou Stred-
nej športovej školy v Trenčíne. Tá 
vznikla od nového roka transformá-
ciou Športového gymnázia. V súlade 
so zmenami zákona o výchove a vz-
delávaní nesie jediné gymnázium so 
športovým zameraním v pôsobnosti 
TSK názov Stredná športová škola 
(SŠŠ) Trenčín. Na škole sa nemenil 
len názov, ale aj organizačná štruk-
túra, pribudli nové študijné odbo-
ry, škola sa môže pochváliť novým 
logom a od 1. septembra 2019 aj 
vôbec prvými žiakmi, ktorí sa stanú 
súčasťou pilotného projektu „Hoke-
jová akadémia“. Ten realizuje TSK v 
spolupráci so Slovenským zväzom 
ľadového hokeja (SZĽH) na základe 
podpísaného Memoranda o spo-

Až takmer 700 tisíc eur rozdelí Trenčiansky samosprávny 
kraj v tomto roku medzi autorov kultúrnych alebo športo-
vých podujatí, umelcov či environmentálnych nadšencov. 
O jednej tretine tejto sumy budú rozhodovať priamo oby-
vatelia kraja prostredníctvom Participatívneho-komunit-
ného rozpočtu.
Prvým dňom nového roku sa obyvateľom regiónu otvára 
možnosť opäť sa uchádzať o financie na podporu zážitko-
vých či iných verejnoprospešných akcií. Získať môžu maxi-
málne polovicu finančných prostriedkov z celkových vý-
davkov vynaložených na  organizáciu podujatia, ktorá však 
nesmie presiahnuť 3 300 eur. Žiadosti o finančný príspevok 
z Dotačného systému TSK je možné zasielať od 1. januá-
ra 2019 až do 30 apríla 2019. Novinkou je odbremenenie 
žiadateľov od predkladania výpisu z registra trestov. Viac 
informácií o Dotačnom systéme, pre ktorý je na rok 2019 
vyčlenených 300 tis. eur, sa nachádza na webovom sídle 
TSK v sekcii Financie, Dotácie a príspevky TSK.         
                      (Ľubomír Bobák, TSK)

TSK cez dotačné schémy v roku 
2019 prerozdelí takmer 700 tisíc Prostredníctvom dotačného systému TSK je možné podporiť rôzne kultúrno

-spoločenské či športové podujatia, akcie z oblasti sociálneho zabezpečenia či 
nákup vybavenia pre folklórny súbor alebo športový klub. 

.LI. 
iii 

ŽIADATELIA 
FO, PO, 

združenia 

; 

MAXIMALNE 
3300 EUR 

0,,, ,,,,,,,,,, �,,,- . � 

POŠLI ŽIADOSŤ 
do 30.4.2019 

Finančné prostriedky z grantu Zelené oči môžu získať tí, ktorých 
projekt bude environmentálne zameraný, verejnoprospešný 
a prispeje k ochrane životného prostredia či k osvete v tejto oblasti. 
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O rozdelení objemu financií medzi projekty, ktoré navrhnú obyvatelia kraja, bude 
v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu rozhodovať priamo verejnosť, a to 
verejným a transparentným hlasovaním na webovom sídle TSK. 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K + R+A + J 

• 

• •.. ...
iii 

ŽIADATELIA 
FO, PO, združenia, 

obce, mestá 
organizácie 

; 

MAXIMALNE 
2200 EUR 

0,,, ,,,,,,,,,,
�,,,- . � 

POŠLI ŽIADOSŤ 
do 31.3.2019 

� � ITKOVÉ VZDELÁVANIE NA SŠ 
Finančné prostriedky v rámci zážitkového vzdelávania majú 

pomôcť obohatiť vyučovací proces a pomôcť stredným školám pri 
organizácii poznávacích zájazdov či rôznych náučných podujatí. 

0,,, ,,,,,,,,,, �,,,-- � 

ŽIADATELIA 
obce, mestá, PO 

rozpočtové organizácie 

; 

MAXIMALNE 
2000 EUR 

POŠLI ŽIADOSŤ 
do 31.8.2019 

ŽIADATELIA 
stredná 

škola 

MAXIMALNE 
2x akcia 500 EUR 

1x podujatie 700 EUR 

POŠLI ŽIADOSŤ 
do 31.5.2019 

VIAC INFO NA WEBE: 
, , "

REGIONALNY ROZVOJ - ZELENA ZUPA 
VIAC INFO NA WEBE: 

"V' "V' ; "V' ; "V' 

SKOLSTVO A SPORT - VYZVA ODBORU SKOLSTVA PRE STREDNE SKOLY 

Alexander Károlyi, Ján Cipov a Ján Zachara.

lupráci z roku 2017. O týchto, ale aj 
ďalších novinkách zo života školy, sa 
dozvedeli účastníci Dňa otvorených 
dverí Strednej športovej školy Tren-
čín v piatok 11. januára 2019.
Škola komplexne zabezpečuje vzde-
lávanie a športovú prípravu mládeže 
v štyroch individuálnych (atletika, 
cyklistika, kanoistika, plávanie) a šty-
roch kolektívnych (hokej, futbal, vo-
lejbal chlapcov a hádzaná dievčat) 
športoch. „Absolventi školy tvoria 
približne 10 percent športových re-
prezentantov Slovenska na olym-
pijských hrách, ale tiež pravidelne 
reprezentujú krajinu na Majstrov-
stvách sveta či Majstrovstvách Eu-
rópy,“ vyzdvihol úspechy absolven-
tov počas DOD riaditeľ školy Jozef 
Pšenka. 

Vytvoriť ideálne podmienky na špor-
tovú prípravu i vzdelanie pomôže 
aj pilotný projekt „Hokejová akadé-
mia“, v rámci ktorej začne prvých 15 
hokejistov študovať už v septembri. 

Budúci prváci si budú vyberať aj z 
ponuky nových študijných odborov. 
Stredná športová škola Trenčín môže 
celkovo do prvého ročníka prijať 48 
prvákov.             (Lenka Kukučková, TSK)
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Ako nakladať s objemnými odpadmi?
Ako nakladať s odpadmi je dané 
samotným zákonom o odpadoch 
č. 79/2015 Z. z. a príslušným VZN o 
nakladaní s komunálnymi a drob-
nými stavebnými odpadmi. 

Napriek jasným pravidlám ako na-
kladať s odpadmi, stále prevláda u 
niektorých obyvateľov neduh ukla-
dať objemový odpad (skrine, stolič-
ky, poličky, matrace, elektroodpad, 
sanitu a pod.) vedľa kontajnerov 
určených na zber zmesového komu-
nálneho odpadu. Pôvodca odpadov 
je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. 
o  odpadoch povinný ukladať od-
pady na miesta určené obcou a do 
zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu komunálnych odpa-
dov v obci. 

Za porušenie pravidiel hrozí po-
kuta až do výšky 1.500 eur
Ten kto uloží odpad na iné miesto 
ako je miesto určené obcou, dopustí 
sa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 
písm. a) zákona o odpadoch a môže 
mu byť uložená pokuta až do výšky 
1.500 eur (§ 115 ods. 2 a 3 zákona o 
odpadoch). Tento neduh prevláda 
samozrejme najmä v lokalitách HBV 
– pri bytovkách, kde je odpad ukla-
daný pod rúškom anonymity. Takýto 
problém neexistuje v lokalitách s ro-
dinnými domami, kde sú si občania 
vedomí, že takýto odpad im nikto 
od bránky neodvezie. Tu sa nám 
však tiež takýto odpad hromadí pri 
nádobách na separovaný zber, čo 
vyvoláva nespokojnosť u občanov 
bývajúcich v blízkosti týchto stojísk 
a požadujú ich stiahnutie. 

V záujme udržania poriadku a čis-
toty v meste pracovníci PTSM od-
vážajú takýto odpad od kontajne-
rových stojísk. Treba však otvorene 
povedať, že každý zvoz odpadu od 
nezodpovedných občanov musí 
mesto – a teda všetci občania - za-
platiť. Tieto peniaze by sa určite dali 
použiť na užitočnejšie veci prospeš-
né pre všetkých občanov. Na druhú 
stranu to však pôsobí aj kontrapro-
duktívne, pretože čím viac zberáme, 
tým viac sa odpad pri kontajneroch 
hromadí.

Objemový odpad odovzdať 
bezplatne na zberný dvor
Už v roku 2005 bol vybudovaný 
zberný dvor odpadov, kde môžu ob-
čania Púchova bezplatne odovzdať 
okrem iných druhov aj objemový 
odpad. Zberný dvor sa nachádza  

v areáli PTSM s. r. o. V pracovné 
dni je zberný dvor otvorený od 
8:00 hod. do 18:00 hod. V sobotu 
od 8:00 hod. do 12:00 hod. Naviac 
vychádza mesto Púchov v ústrety 
občanom, kde si môžu predsedo-
via spoločenstiev vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov požiadať 
raz ročne v rámci jarného upratova-
nia o pristavenie veľkoobjemového 
kontajnera. Táto služba je poskyto-
vaná bezplatne. 

V tomto roku by sme chceli v rámci 
jarného a jesenného upratovania 
vytipovať vhodné lokality, kde by 
sa dali pristaviť veľkoobjemové 
kontajnery aj v lokalitách HBV (po-
dobne ako je to v IBV). Prednostne 
však treba využívať zberný dvor, 
kde sa dá aj objemný odpad ďalej 
roztriediť. Súčasťou tohto odpadu 
je veľa dreveného odpadu, ktorý 
po vytriedení na zbernom dvore 
nekončí na skládke odpadu, ale je 
odovzdávaný na energetické zhod-
notenie. Za takto vytriedený odpad 
sa platí nižšia cena za odber a ne-
platí sa poplatok za uloženie odpa-
du na skládku odpadov. 

Kartónové obaly z vybaleného to-
varu nie sú komunálnym odpadom
Druhým neduhom, ktorý prevláda 
najmä v zástavbe s polyfunkčnými 
objektmi s  obchodnými prevádz-
kami, je odkladanie kartónových 
obalov k nádobám na triedený zber. 
Tieto nádoby sú určené na komunál-
ny odpad. Komunálne odpady sú v 
zmysle zákona o odpadoch: „Odpady 
z domácností vznikajúcich na území 
obce pri činnosti fyzických osôb a od-
pady podobných vlastností a zlože-
nia, ktorých pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podni-
kateľ, okrem odpadov vznikajúcich 
pri bezprostrednom výkone činnosti 
tvoriacich predmet podnikania ale-
bo činnosti právnickej alebo fyzickej 
osoby – podnikateľa.“ Kartónové oba-
ly z vybaleného tovaru teda nie sú 
komunálnym odpadom a nakladanie 
s týmto druhom odpadu nie je zahr-
nuté do poplatku, ktorý platia mestu. 
S takýmto odpadom musia nakladať 
v súlade so zákonom o odpadoch a 
odovzdať takýto odpad na vlastné 
náklady osobe oprávnenej na nakla-
danie s odpadmi (§ 14 odst.1 písm. e 
zákona o odpadoch). 

PTSM okrem zberného dvora prevád-
zkuje aj zariadenie na zber odpadov, 
kde môžu podnikateľské subjekty bez-
platne odovzdať takýto druh odpadu. 
Pri odovzdaní odpadu je vyhotovený 
vážny lístok, ktorý slúži ako doklad o 
nakladaní s odpadom v súlade s plat-
nými právnymi predpismi. Zároveň 
slúži ako podklad pre splnenie ďalšej 
legislatívnej povinnosti a tou je po-
vinnosť viesť a uchovávať evidenciu 
o druhoch a množstve odpadov a 
nakladaní s nimi a údaje z eviden-
cie následne ohlasovať príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva (§ 14 ods. 1 písm. f, g). 
Za nesplnenie evidenčných a ohlaso-
vacích povinností hrozí od príslušných 
orgánov štátnej správy odpadového 
hospodárstva pokuta od 500 eur do 
50.000 eur. 
Možnosti, ako sa zbaviť objemné-
ho odpadu teda sú. Treba sa správať 
zodpovedne a ohľaduplne nielen 
voči životnému prostrediu, ale aj voči 
ostatným občanom. Nikto nechce žiť 
obklopený odpadkami. Čistota mes-
ta je odrazom ducha a myslenia ľudí, 
ktorí v ňom žijú.

Ing. Ladislav Halas, PTSM s. r. o. 
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Ochráňte deti pred mrazom

Zdravé dieťa by malo stráviť vonku 
každý deň minimálne dve hodiny 
počas celého roka. „V mrazivom 
počasí obmedzte dĺžku pobytu ba-
toľaťa vonku maximálne na hodi-
nu dopoludnia a hodinu popolud-
ní. Dôležité je, aby bolo dostatočne 
oblečené, do viacerých vrstiev 
odevov. Ak sa k mrazu pridá aj sil-
ný vietor, s batoľaťom radšej von 
nechoďte,“ hovorí docentka MUDr. 
Jana Hamade, PhD., vedúca odbo-
ru hygieny detí a mládeže Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky. Pripomína, že rodičia by 
nemali zabúdať na vhodné nepre-
mokavé oblečenie, obuv a na oše-
trenie pokožky tváre a rúk ochran-
ným krémom ani pri starších deťoch. 
„Holomráz pod mínus desať stup-
ňov Celzia, resp. kombinácia mra-
zu a silného vetra môže deťom 
spôsobiť omrzliny, alebo podráždiť 
sliznice dýchacích ciest a spôsobiť 
tak respiračné ochorenie,“ dodáva 
odborníčka.

Vrstvite oblečenie a chráňte
pokožku
Či dieťaťu v kočíku nie je zima zis-
títe podľa studených rúk, líc alebo 
chladnej pokožky na záhlaví. „Pri 
obliekaní dodržiavajte jednodu-
chú zásadu – vrstvenie. Priamo na 
telo je najvhodnejšie obliecť jemnú 
bavlnenú bielizeň, potom odev z 
flísu, najvrchnejšia vrstva by mala 
byť vlnená. Na ňu dieťaťu obleč-
te bundu. Nezabudnite na čiapku 

primeranej hrúbky a teplé rukavi-
ce. Do kočíka vložte ako izolačnú 
vrstvu teplú deku, na ňu fusak so 
zapínaním na zips. Najvrchnejšiu 
vrstvu má tvoriť nepremokavá 
prikrývka,“ vraví docentka Jana 
Hamade.

V mrazivom počasí dostáva zabrať 
aj pokožka dieťaťa. „Väčšmi stráca 
vodu, vysychanie pokožky môže 
urýchliť aj prechod medzi vykú-
renými miestnosťami do vonkaj-
šieho prostredia. Dieťa preto po-
trebuje mastnejšie krémy, ktoré 
pomáhajú dopĺňať lipidy. Tvár 
natrite dieťaťu pätnásť až tridsať 
minút pred odchodom z domu, 
aby sa krém dostatočne vstrebal. 
Na pery použite kvalitné, špeciál-
ne balzamy pre deti.“

Pozor na inverziu
Najvhodnejší čas pre pobyt dieťaťa 
vonku je napoludnie, kedy tep-
lota dosahuje najvyššie hodnoty. 
„Najmä vo väčších mestách môže 
byť problémom aj inverzia, rodi-
čia by mali sledovať informácie o 
rozptylových podmienkach. Ak sa 
smogová situácia zhorší, je lepšie 
nechodiť s malým dieťaťom von a 
výrazne obmedziť či upraviť aj ve-
tranie,“ pripomína docentka Jana 
Hamade.
Sledujte stupne! Pri holomraze je 
teplotná hranica pre pobyt dojčaťa 
vonku -3 stupne Celzia, ak je nasne-
žené -5 stupňov Celzia.

Chrípkové vírusy mrazy milujú
Deti patria počas chrípkovej sezóny 
k najcitlivejším skupinám. „Sú ná-
chylnejšie na ochorenia, pretože 
imunita sa u nich ešte len vyvíja, 
majú inú bakteriálnu flóru ako 
dospelí,“ prízvukuje docentka Jana 
Hamade. Vírusy chrípky dobre pre-

žívajú práve v mrazoch, v suchom 
vzduchu sa rozbíjajú na menšie časti 
a zostávajú v ňom dlhšie. V zime sa 
okrem toho cievy na sliznici dýcha-
cích ciest sťahujú a vírusy do organi-
zmu preniknú ľahšie.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: Pixabay

Novorodenci ešte nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu, ich pokožka a sliz-
nice sú na nízke teploty veľmi citlivé, preto nie je vhodné chodiť s nimi počas 
mrazov na prechádzky. Osobitnú starostlivosť pred nízkymi teplotami potre-
bujú aj dojčatá a batoľatá.

Stretnutie heligonárov
Púchovskej doliny a okolia
Vážení priatelia heligónky, Obec Lúky vás pozýva 

na XVIII. stretnutie heligonkárov Púchovskej doliny a okolia, 

ktoré sa uskutoční 26. januára 2019 o 13.00 v Dome kultúry Lúky.
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Aj „Včielky“ sa zabávali
Po celoročnom poctivom dochádza-
ní  do jednotlivých záujmových krúž-
kov a nacvičovaní na rozmanité špor-
tové, tanečné i vedomostné súťaže 
nastal konečne čas aj na zábavu. Reč 
je o reprezentačnom plese púchov-
ského Centra voľného času Včielka, 
ktorý nesie názov „Tanec so Včielka-
mi“ a ktorého 9. ročník sa uskutočnil 
uplynulú sobotu v Divadle Púchov. 
Podujatie pravidelne organizuje 
centrum v spolupráci s rodičovským 

PÚCHOV    

09769 09880 - lidl Zihadielko 4_A3_vyska_zlucene.indd   43 7.1.19   16:38

Hosťom hudobného večera
bola púchovská primátorka 

Cyklus podujatí s názvom Hu-
dobný večer, ktorý púchovskému 
publiku v Malom župnom dome  
predstavuje osobnosti z domá-
ceho prostredia i  persóny známe  
v rámci  celého Slovenska, začal  
v novom roku 16. januára. 
Do kresla pre hosťa sa usadila 
primátorka mesta Púchov Kata-
rína Heneková, ktorú spovedala 
pedagogička ZUŠ Púchov Da- 
niela Sadloňová. Hovorené slovo 
popretkávali hudobnými vystú- 
peniami žiaci umeleckej školy.   -r-

združením, ktoré pri CVČ Včielka 
funguje. O kultúrny program plesu 
sa postarali  vedúce krúžkov spo-
lu s deťmi a mládežou, ktorí krúžky 
CVČ Včielka počas roka navštevujú. 
Okrem čísel, ktoré mohli prítomní 
rodičia poznať napríklad z niektorých 
úspešných súťažných vystúpení po-
čas roka, bola pripravená aj choreo-
grafia show dance, vytvorená špe- 
ciálne pre tohtoročný ples .         

-tam-, Foto: CVČ Včielka

9. ročník plesu CVČ Včielka Púchov otvárala riaditeľka centra Alena 
Strýčková  v spoločnosti primátorky Kataríny Henekovej.

Na parkete sú juniorské mažoretky súboru Nelly, majsterky Slovenska a 
vicemajsterky Európy, ktoré predviedli choreografiu „Vesmír“.

Ľudmila Bučková - Kvaššayová (vedúca úspešného mažoretkového 
súboru Nelly) sa na plese odprezentovala aj ako speváčka hudobnej
skupiny Signál, ktorá hrala do tanca.



V stredu 16. januára 2019 sa v pries-
toroch Divadla konala obľúbená 
spoločenská akcia: Čaj pre seniorov - 
pod záštitou primátorky mesta Kata-
ríny Henekovej, ktorá sa prihovorila 
prítomným a zaželala im veľa zdravia 
a úspechov v novom roku. 
O úvodný program sa postarali žiaci 
Základnej umeleckej školy v Púcho-
ve, ktorí predviedli svoj hudobný ta-
lent a umelecké zručnosti. 
Ako hlavná hviezda popoludnia vy-
stúpila kapela Heligonica. Tvoria ju 
traja členovia a ich hudba má v sebe 
prvky tradičnej slovenskej dychovky 
z oblasti Považia, kombinované s ky-
suckou melódiou. 
Ako už prezrádza samotný názov ka-
pely, dominantou v nej je jeden z naj-
krajších nástrojov – heligónka, dopl-
nený rytmickými bicími nástrojmi.

-rh-

Obľúbený Čaj pre seniorov odštartoval ďalšiu sezónu
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24. 1. (štvrtok) 
NA CESTE: 6 dní Švajčiarskej 
jesene o 18:00 h
Vlakmi, lanovkami aj po svojich. Dni inten-
zívnych presunov, ale aj oddych v prírode. 
Sám s batohom a foťákom na okružnom 
výlete po Švajčiarsku. 

25. 1. (piatok) 
Výtvarný ateliér o 17:00 h 
Pravidelné stretnutia priaznivcov výtvarného umenia. Viac info v CVČ Včielka. 

29. 1. (utorok)  
Filmový kvíz o československom 
filme o 18:30 h
Príďte si preveriť svoje vedomosti z ob-
lasti československého filmu! Zábava  
s priateľmi zaručená a možno práve vy vy-
hráte milé ceny.

30. 1. (streda)  
Vernisáž výstavy 
„Putovanie storočím“ o 17:00 h
Pozývame vás do podkrovia Župného 
domu na vernisáž výstavy venovanej histó-
rii módy a súčasne 100. výročiu vzniku ČSR. 
Výstava potrvá do 14. februára 2019. Podu-
jatie organizuje SOŠ I. Krasku v Púchove.

Január ́ 19
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

Kompletný program Divadla Púchov na:  
www.kultura.puchov.sk     a     www.kino.puchov.sk.

Vstupenky na jednotlivé podujatia si môžete rezervovať i priamo 
zakúpiť aj na vyšie uvedených webových stránkach. 
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Streda, 23. 1., 19.30      Nedeľa, 27. 1., 19.45   

KURSK
Film zobrazuje skutočnú katastrofu, ku ktorej prišlo v roku 2000 na palube jadrovej ponorky K-141 
Kursk. 12. augusta otrasú jej trupom mohutné explózie, ktoré plavidlo pošlú do hĺbky 108 metrov, 
na dno arktických vôd Barentsovho mora. Pre 118 námorníkov začína zúfalý boj s časom. 
MN 12 rokov – Belg., Lux. – Magicbox – 117 ´ – titulky – akčný, dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Piatok, 25. 1., 17.30          Sobota, 26. 1., 15.30          Sobota, 2. 2., 15.30         Nedeľa, 3. 2., 15.30 

ĽADOVÁ SEZÓNA 2    
Ľadový medveď Norm si na zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. Keď sa vonku ochladí, 
začína pre neho a pre celú partiu jeho kamarátov zo Severu tá pravá ľadová sezóna, plná dobro-
družstiev a zábavy. 
MP – USA – Bontonfilmfilm – 90´ – slovenský dabing – animovaná komédia. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 25. 1., 19.30  Sobota, 26. 1., 17.30 

NÁVRAT DOMOV
Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas adoptoval a odvtedy boli najlepší priatelia. Jedného dňa 
však Bella zmizne a ocitne sa vyše 600 km od svojho pána. Láska k nemu je však silnejšia ako 
nepriazeň osudu a Bella je rozhodnutá sa vrátiť domov.
MN 12 rokov  – USA – Itafilm  -  92´-  český dabing  –  rodinný, dobrodružný. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  27.  17.30 h   Streda  30.    19.30 h

TRHLINA 
Miniséria Trhlina dostala filmovú podobu, bola natočená podľa rovnomenného románu od slo-
venského spisovateľa Jozefa Kariku a rozpráva strhujúci príbeh o jednej z najväčších záhad Slo-
venska – o nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč. MN  15 rokov – SR – Continentalfilm – 
111´ – originálna verzia – triler. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
do 25. 2.                      vestibul divadla     

IGOR CVACHO - GOOD VIBRATIONS
Výstava malieb, sôch a grafík Igora Cvacha. Jeho umelecká tvorba je charakteristická množstvom 
disciplín, v ktorých profesionálne pôsobí. Dominantnými sú voľná grafika a maľba, paralelne sa 
venuje ilustrovaniu knižiek, tvorbe ex libris a grafického dizajnu. Výstava potrvá do 25. 2. 2019.

Utorok, 22. 1.   veľká sála               17:00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Výnimočný koncert sólistov, súborov a učiteľov ZUŠ Púchov. Hosť koncertu: speváčka Eva Halči-
nová (SK).Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3. 1. 2019 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk.  

Piatok, 25. 1.   veľká sála               19:00 h

MISTER DOLAR
Divadelný súbor Makyta srdečne pozýva na prvú reprízu novej komédie v štyroch dejstvách na 
námet Branislava Nušića. Réžia: Michal BABIAK. Účinkujú: Peter PANTÚČEK, Matej DROBNÝ, Ján 
KRUMP, Peter BEDNÁR, Jaroslava BOTOŠOVÁ, Martina DRÁBIKOVÁ, Magda BORÁKOVÁ, Alena HU-
DEKOVÁ, Miriam GAJDOŠÍKOVÁ, Petra POBEŽALOVÁ, Šimon GABČO, Katarína BIZOŇOVÁ, Mária 
BLAŠKOVÁ. Vstupné: 4 € 

Piatok, 25. 1.   veľká sála               19:00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU
O SNEHULIAKOVEJ MRKVE  - milý zimný príbeh o nevšednom kamarátstve malého hladného 
zajačika, ktorý putuje zasneženou krajinou hľadajúc mrkvu a vďaka tomu si nájde nového ka-
maráta - smiešneho nesmrteľného snehuliaka, ktorý si privyrába tým, že pracuje ako živá socha.
Veselé činoherné predstavenie vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Vstupné: 3 €.

Streda 30. 1.   veľká sála    17.00 h

SMEJKO A TANCULIENKA: HIP, HIP HURÁ!
Úplne nové predstavenie, v ktorom pôjdeme s Klbkom do sveta, zahráme si Človeče nehnevaj 
sa, uhasíme oheň s pesničkou Bim-bam-bom, zahráme sa na Slepú babu, rozveselíme Tanculi-
enku pesničkou Usmej sa a na záver sa rozlúčime Pápá a vrátime sa tam, kde je nám najlepšie: 
Doma. Nebude chýbať autogramiáda na nové DVD Hip hip hurá! a obľúbené spoločné fotenie. 
Predstavenie je vhodné pre všetkých od 2 rokov. Vstupné: 9 € (kreslá), 8 € (balkóny a prístavky).  
Vstupenky v predpredaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.

Štvrtok, 24. 1.     zasadacia miestnosť          18.00 h

AL-ANON
V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrovnanosť závisia od nášho 
sústredenia sa na samých seba. Nekritizujeme ani neodsudzujeme alkoholikov, ani s ostatnými 
nediskutujeme o ich nedostatkoch. Zotavenie zahŕňa prevzatie zodpovednosti za svoje vlastné 
činy a pocity. Rozvinieme si schopnosť žiť svoj život... Vstup voľný.

Utorok, 29. 1.     gymnázium, knižnica         16.00 h

KLUB ŽIEN:  TALIANSKO AKO HO NEPOZNÁTE
Okrem toho, že je v lete úžasne slnečné a zo Slovenska dobre dostupné autom, má aj mnoho ďal-
ších plusov. Samostatnú kapitolu tvorí talianska gastronómia, čisté pláže s pozvoľným vstupom 
do vody...  Zaujímavosti o ktorých ste možno ani nevedeli,  nám priblíži z „talianskej čižmy“ od 
severu až po Sicíliu so zástavkou v Ríme profesorka Mgr. Maráková. Vstup voľný.

Utorok, 29. 1.     zasadacia miestnosť          18.00 h

KURZ: AKO BYŤ SÁM SEBE LIEČITEĽOM
V kurze, ktorý bude zameraný na techniky vychádzajúce z Astrológie deviatich planét (tradičná 
čínska medicína), vás povedieme k  sebapoznaniu, sebadiagnostikovaniu a  k následnému se-
bauzdraveniu. 10 lekcií po 2 vyuč. hodiny, kurzový poplatok 1 h/2,50 €. Info: 0908 718 662.

Streda, 30. 1.     kinosála           10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME: ČERTOVSKÉ PERO
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 €  do kina v Púchove. NOVINKA pre seniorov 
bude pravidelne 1 x v mesiaci  – vždy poslednú stredu! Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č. t. 0949 
225 189. Info i na osobitných plagátoch v informačnej tabuli Denného centra.

KURZY A KLUBY



denné menu  I  inzercia14 PÚCHOVSKÉ NOVINY

štuchané zemiaky s cibuľkou
2. Kur. prsia s hermelínom a ovocím, ryža

Štvrtok: 24. 1.
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom
1. Pekingské bravčové karé, ryža/hranolky
2. Krémové kuracie špagety s parmezánom

Piatok: 25. 1.
Kelová s ryžou
1. Záhorácky brav. závitok, opek. zemiaky
2. Morčacie kúsky na kari korení s ananá-
som, ryža

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 22. 1.
Boršč 
1. Kuracie prsia na maslovej karotke, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie
2. Hov. námornícke mäso, slovenská ryža
3. Tagliatelle so špenátom a smotanou
Dezert: Limetkové rezy

Streda: 23. 1. 
Hovädi vývar s pečeňovými haluškami  
1.  Morčacie soté so slaninou, jazmínová 
ryža, zeleninové obloženie
2. Divinový steak na šampiň. omáčke, hra-
nolky, dusená ryža, zeleninové obloženie
3. Zapekané palacinky s tvarohom
Dezert: Dvojfarebné rezy

Štvrtok: 24. 1.
Fazuľová na kyslo  
1. Kuracie medailóniky na bylinkách, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzia sviečková na smotane, knedľa
3. Pohánkovo-mrkvové fašírky, zemiakové 
pyré,  uhorkový šalát
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

Piatok: 25. 1.
Frankfurtská s párkom
1. Morčací grilovaný steak na gratinovanej 
zelenine, zeleninové obloženie                   
2. Brav. sekaný rezeň so syrom, zeleninová 
obloha
3. Grilovaný pstruh na hráškovom pyré, 
listový šalát
Dezert: Punčové rezy

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 22. 1.
Zemiaková polievka s paprikou, chlieb  
1. Hov. plátok na slanine, ryža, st. uhorka
2. Langoš so syrom a kečupom

Streda: 23. 1.
Kuracia s pečeňovými haluškami, chlieb 
1. Vyprážané rebierko, zem. kaša, mrkvovo-
-zelerové obloženie
2. Sedliacka omeleta (zemiaky, slanina, 
vajcia, cibuľa), st. čalamáda

Štvrtok: 24. 1.
Hrášková so šunkou, chlieb 
1. Bravčová pečienka (mäso), chrenová 
omáčka, kysnutá knedľa 
2. Sicílske špagety s tuniakom a syrom

Piatok: 25. 1.
Strúčiková s vajíčkom a zemiakmi nakyslo, 
chlieb
1. Kurací paprikáš z pŕs, cestovina 
2. Zemiakové šúľance s makom 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 22. 1.
Biela polievka s ryžou a morčacím mäsom    
Zemiaková s majoránom
1. Brav. steak na zel. korení s americkými 
zemiakmi s rozmarínom a cesnakom 
2. Pečené kur. stehno (chilly, med), ryža, 
3. Jablkovo-tvarohová  žemľovka s hrozien-
kami a ovoc. polevou 
4. Šalát ,,Vinegret“ (kys. kapusta, cvikla, 
zemiaky, fazuľa) s kuracím mäsom  

Streda: 23. 1.
Kapustová so suš. hubami a smotanou
Kuracia s tisíckami nokov
1. Kur. medailóniky  s tymianom  na pohán-
kovo-špenátovom rizote 
2. Pastiersky syr, zemiaky, cesnak. dresing
3. Penne s cuketou, rajčinami, bazalkou a 
posypané syrom
4. Šalát ,,Vinegret“ (kys. kapusta, cvikla, 
zemiaky, fazuľa) s kuracím mäsom

Štvrtok: 24. 1.
Boršč / Zeleninová s bulgurom
1. Zabíjačkoví tanier (brav. mäso, peč. 
klobása a jaternica), opek. zemiaky
2. Bavorské špecle s hubovo-smotanovou 
omáčkou a kur. mäsom
3. Francúzske zemiaky na vegetariánsky 
spôsob, cviklový šalát
4. Šalát ,,Vinegret“ (kys. kapusta, cvikla, 
zemiaky, fazuľa) s kuracím mäsom

Piatok: 25. 1.
Cesnaková s korbáčikom a krutónkami  
Pikantný kukuričný krém s pukancami
1. Vypr. nugetky z lososa , restované zemia-
ky so zeleninou
2. Kur. steak na tekvicovej „Caponáte“ 
(stonk. zeler, olivy, orechy), dus. ryža                               
3. Domáca sekaná, zemiaky na kyslo/ 
2 ks volské oko (výber), 3 ks chlieb
4. Šalát ,,Vinegret“ (kys. kapusta, cvikla, 
zemiaky, fazuľa) s kuracím mäsom

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 22. 1.
Strúčiková nakyslo, chlieb   
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kur. gyros v tortille, hranolky, zel. šalát
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa
3. Palacinky s džemom, lesným ovocím a 
4. Pizza Petto di Polo (pomodoro, šunka, 
kuracie mäso, brokolica, kukurica, syr)

Streda: 23. 1. 
Zeleninová polievka, mrvenička  
Hov. vývar so zeleninou a drob. cestovinou
1. Kuracia kapsa so špenátom a syrom, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Bravčové kocky na rozmaríne, cestovina
3. Penne „All‘ Arrabbiata“ (chilli, slaninka, 
pomodoro), parmezán
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľka, syr)

Štvrtok: 24. 1.
Liptovská kapustnica, chlieb
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou
1. Vykostené kur. stehno, ryža, zel. obloha
2. Mexický divin. guláš, hrášk. ryža (5,90 €)
3. Cestovinový šalát (kuracie mäso, kukuri-
ca, paradajka, olivy, paprika)

4. Pizza Rusticana (pomodoro, šunka, 
cuketa, artičoky, niva, syr)

Piatok: 25. 1.
Denné menu nepodávame.

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 22. 1.
Hrachová s párkom, chlieb 
1. Bryndzové halušky, slaninka, mlieko  
2. Kuracie karbonátky, zem. prívarok, chlieb  
3. India: Bravčové Kadhai, chlieb Naan, 
zeleninový šalát 

Streda: 23. 1. 
Krúpková s zeleninou, chlieb 
Lekvárové pirohy s makom a maslom 
1. Br. panenka v slaninke, hubová omáčka, 
ryža, americké zemiaky, zel. príloha  
3. India: Kuracie mäso, hongkong omáčka, 
vajíčková ryža   
  
Štvrtok: 24. 1.  
Kapustnica s klobáskou, chlieb 
1. Tortelliny v paradajkovej omáčke so 
syrom a prosciutom   
2. Vyprážaný kurací rezeň so sezamom, 
varené zemiaky, zel. príloha  
3. India: Bravčové Takatak, chlieb Naan, 
zeleninový šalát

Piatok: 25. 1.
Špenátová krémová s vajíčkom, krutóny 
1. Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
dresing, zeleninová príloha  
2. Marinované kuracie stehno vykostené v 
javor. sirupe, pečené zemiaky s rozmar.
3. India: Ryba Tikka Amrit Sari Kalcha, 
zeleninový šalát 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 22. 1.
Falošná držková z hlivy 
1. Bravčové výpečky z krkovičky, kapusta, 
knedľa
2. Hov. mäso na poľovnícky spôsob, ryža

Streda: 23. 1.
Kapustová so šošovicou a mäsom
1. Prešporský rezeň v zemiakovom cestíčku, 
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Pán Miroslav Lako vo svojom aktív-
nom živote zastával významné po-
stavenie v najväčšom púchovskom 
podniku Gumárne 1. mája, neskôr 
v Matadore Púchov, a.s. V podniku 
počas mnohých rokov vykonával 
funkciu obchodného námestníka, 
neskôr obchodného riaditeľa tohto 
významného výrobcu pneumatík, 
duší a dopravných pásov. Dnes už 
mnohí obyvatelia nášho mesta, 
najmä tí neskôr narodení, si pamä-
tajú, že pán Miroslav Lako popri svo-
jej náročnej a veľmi zodpovednej 
práci v gumárenskej firme pracoval 
dlhé obdobie nezištne a dobrovoľne 
(bez nároku na odmenu) vo funkcii 
predsedu hokejového oddielu TJ 
Gumárne Púchov a ŠK Matador Pú-
chov. 

Písal sa rok 1974, keď skupina nad-
šencov z vtedajšieho hokejového 
klubu - páni Dlobík, Bahno, Čuhár, 
Krošlák, Ing. Kmošena, Ing. Veteška 

z Gumární 1. mája Púchov a ďalší 
z podniku Makyta Púchov hľadala 
predsedu hokejového oddielu TJ 
Gumárne. Aj s ohľadom k tomu, 
že firma Gumárne 1. mája už vtedy 
bola hlavným sponzorom športo-
vého života v meste, oslovila pána 
Laku s ponukou, aby pomohol pú-
chovskému hokeju a stal sa jeho 
predsedom. Naša ponuka bola po 
dôkladnom zvážení z jeho strany 
prijatá. Od toho času túto pre pú-
chovský hokej dôležitú funkciu 
vykonával odborne a s  veľkým 
nasadením. Vo funkcii predsedu 
hokejového oddielu pracoval úžas-
ných 27 rokov. Bolo to nespočetné 
množstvo hodín práce vykonanej 
v prospech zvýšenia úrovne hokeja 
v našom meste. Týždenné zasadnu-
tia výboru oddielu, členstvo v cent-
rálnom výbore TJ Gumárne Púchov, 
množstvo služobných ciest a špor-
tových výjazdov - to boli jeho pra-
videlné príspevky do športového 

diania hokejového klubu v Púchove 
v uvedenom období. 
Za obdobie pôsobenia vo funkcii 
predsedu bol postupne vybudova-
ný a v roku 1977 otvorený zimný 
štadión. Ten bol neskôr v roku 1982 
aj zastrešený. Budovali sa žiacke ho-
kejové triedy, mladší a starší dorast 
s postupom do vyšších súťaží a vr-
cholom bol postup družstva mužov 
do najvyššej súťaže SR – 1. SNHL. 
Dnes, keď má hokej v  Púchove sil-
né korene a veľmi dobré výsledky, 
si už dnešní funkcionári a rodičia 

mladých hokejistov možno na toto 
obdobie nepamätajú. Preto je po-
trebné si tohto vzácneho človeka 
pripomenúť a vysoko oceniť, vyslo-
viť veľké ďakujem zosnulému pánovi 
Miroslavovi Lakovi  za vykonanú prá-
cu, ktorú v  mnohých prípadoch na 
úkor svojho osobného času a rodiny 
pre púchovský hokej vykonal.
Česť jeho pamiatke!

Ivan Krošlák  (za bývalých funk-
cionárov hokejového oddielu TJ 
Gumárne a ŠK Matador Púchov) 

Spomienka na Miroslava Laka
Na sklonku roka 2018 zastihla Púchovčanov a športovú 
obec smutná správa - opustil nás manažér, funkcionár, 
priateľ a človek s veľkým „Č“ pán Miroslav Lako. 

Podmienkou úspechu v programe 
Zamestnanecké granty s podtitu-
lom „Pomôžte svojej komunite“ je 
projektové zapojenie dobrovoľní-
ka spomedzi ľudí pracujúcich vo 
VÚB po celom Slovensku. Výzva na 
prekladanie projektov zo strany or-
ganizácií trvá do 15. februára 2019. 
Cieľom aktuálnej iniciatívy Nadácie 
VÚB je podporiť verejnoprospeš-
né projekty, ktoré majú potenciál 
pretvárať prostredie, spríjemňo-
vať život a riešiť lokálne otázky v 
komunitách po celom Slovensku. 
Základným predpokladom je pri-
tom účasť jednotlivca či viacerých 
zamestnancov zo skupiny VÚB na 
spoločnej práci. Na možnosť zapo-
jiť sa do tohto grantového systému 
zareagovalo počas jeho 12-ročnej 
histórie už takmer 1600 zamest-
nancov z radov VÚB. Podporených 
bolo doposiaľ 292 projektov.
„So štartom nového roka prichá-
dzame opäť s novou výzvou pre 
zmysluplné občianske iniciatívy. 
A rovnako ju adresujeme aj všet-

kým spolupracovníkom v našej 
bankovej skupine na Slovensku, 
ktorí si dali predsavzatie byť tento 
rok ako dobrovoľníci aktívnejšou 
súčasťou diania vo svojom okolí. 
Náš zamestnanecký grantový pro-
gram je o spájaní síl jednotlivcov s 
neziskovými organizáciami, z kto-
rého budú mať úžitok celé obce či 
mestské časti. Tešíme sa na to, čo 
dobré vzíde z našej podpory,“ ho-
vorí predseda správnej rady Nadá-
cie VÚB Alexander Resch a dodáva, 
že nadácia plánuje podporiť celko-
vo 20 najlepších projektov, pričom 
každá aktivita môže získať grant až 
do výšky 1500 eur. Projekty zasla-
né organizáciami bude hodnotiť 
nezávislá odborná komisia. 

Inšpirácia pre nové nápady
Aj v roku 2019 majú šancu na 
podporu rozličné nápady smeruj-
úce k zveľaďovaniu a revitalizácii 
miestnych lokalít pre spoločný 
život a stretávanie sa, ekologické 
iniciatívy v mestách a obciach či 

Otvárajú sa granty na komunitné projekty s účasťou dobrovoľníkov z VÚB

inovatívne projekty s cieľom šíriť 
osvetu, kultúru, tradície a myšlien-
ku dobrých vzťahov v komunitách. 
Inšpiráciou môže byť napr. minulý 
rok podporený projekt organizácie 
Bratislavská kynologická záchranár-
ska brigáda, v rámci ktorého vytvo-
rila skupina dobrovoľníkov nové vý-
cvikového centra pre záchranárske 
psy v obci Rohožník. Špeciálne tré-
nované psy pomáhajú pri hľadaní 
stratených ľudí v lesoch či ruinách. 
Z programu „Pomôžte svojej komu-
nite“ bol v roku 2018 realizovaný aj 
dobrovoľnícky projekt obnovy far-
skej pece v tzv. Kastelánskej izbe na 
hrade Lietava – obľúbenej rodinnej 
turistickej destinácii v Žilinskom 
kraji.  Prínos podporených projek-
tov popisuje aj online magazín Na-
dácie VÚB Srdcovky. 

Návrhy projektov so zapojením 
zamestnancov skupiny VÚB môžu 
vypracovať neziskové organizá-
cie prostredníctvom formuláru na 
stránke https://nadaciavub.egrant.

sk. Uzávierka prijímania žiadostí 
je 15. februára. Víťazné projekty 
budú známe v marci a realizova-
né v období od apríla do októbra 
2019. Bližšie informácie o granto-
vom programe sú k dispozícii na 
stránke www.nadaciavub.sk.

Zdroj: Nadácia VÚB; 
foto: Združenie na záchranu 

Lietavského hradu

Začiatok roka prináša opäť príležitosť predložiť nápady na kúsok pozitívneho posunu vo svojom okolí. Mimovlád-
ne organizácie, školy, centrá voľného času či miestne samosprávy sa môžu uchádzať o grant pre svoje regionálne  
komunitné projekty z celkového balíka 30 000 eur od Nadácie VÚB. 
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Optika v oblasti prenosu televízneho 
signálu a internetu prináša úplne nové 
možnosti. Nekompromisná rýchlosť, 
stabilita a prakticky neobmedzená 
kapacita sú jej najväčšími tromfmi. Ak-
tuálne ponúka to najlepšie, čo môžete 
vo vašej domácnosti mať. Komfortne, 
jednoducho a bez veľkých zásahov do 
interiéru. Samotné používanie televí-
zie či internetu na optike sa navonok 
prakticky nelíši od iných technológií. O 
jej zapojenie sa  postarajú odborníci, s 
ktorými sa dohodnete aj na tom, kade 
potiahnuť kábel tak, aby zostal čo naj-
viac „neviditeľný“. 

Prémiový obsah aj užitočné funkcie, 
ktoré prináša optika
S užitočnými funkciami vy rozhoduje-
te o tom, čo a kedy si pozriete. Ak ne-
stihnete váš obľúbený program alebo 

sa neviete rozhodnúť, ktorú stanicu 
chcete sledovať, máte možnosť využiť 
až TV archív. Oneskorenci pred tele-
víznou obrazovkou zasa určite ocenia 
možnosť zastaviť a pretočiť si aktuál-
ny program a filmových nadšencov 
poteší možnosť požičať si film bez 
toho, aby opustili pohodlie domova. 
Vďaka množstvu titulov z domácej 
aj svetovej kinematografie si tak zo 
svojej obývačky kedykoľvek môžete 
urobiť vlastné kino. A to všetko si vy-
chutnáte v špičkovej kvalite, ostrom 
obraze a živých farbách.
Surfovanie bez obmedzení pre 
celú rodinu
Vďaka optickému vláknu k vám 
môžu informácie prúdiť rýchlosťou 
svetla.  V praxi to znamená bleskové 
načítavanie webových stránok, film 
v HD kvalite stiahnutý do minúty  a 

obľúbený hudobný album dokonca 
za pár sekúnd. Na pomalé sťahovanie 
či časté výpadky spojenia môžete za-
budnúť. A to aj vtedy, ak internet po-
užíva naraz celá vaša rodina. Či už sa 
pripojíte cez kábel alebo bezdrôtovú 
Wi-Fi, super rýchly internet vám bude 
spoľahlivo fungovať na počítači, v ta-
blete či mobile. 

Vyberte si tú najlepšiu možnosť pre 
vašu domácnosť
Vďaka odstupňovaným cenovým 
úrovniam internetu či televízie a ich 

rôznym kombináciám si ten správny 
balík môže vybrať každý. Internet či 
televíziu si môžete zakúpiť samostatne 
alebo si ich skombinovať za zvýhod-
nenú cenu presne podľa vašej chuti. 
Kombinácia optického internetu s te-
levíziou znamená ešte výhodnejší me-
sačný poplatok. K doterajšej ponuke 
spoločnosti SWAN sa pridáva so svojou 
novou ponukou spoločnosť Orange a 
v najbližších dňoch sa dá očakávať aj 
nová ponuka spoločnosti Slovak Tele-
kom.

Zdroj: www.orange.sk 

Rozšírenie možností optického internetu 
a digitálnej televízie
Nedávne rozkopávky mesta prinesú obyvateľom Púchova nový benefit. Púchovčania budú môcť od roku 
2019 využívať prednosti super rýchleho internetu a digitálnej televízie ponúkaných viacerými obchodnými 
spoločnosťami v zdravom konkurenčnom prostredí.

AUTORIZOVANÝ PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL

SERVISNÉHO
TECHNIKA
- PRÍJEMCU

VOZIDIEL
DO SERVISU

INFO na:
t. č. 0911 942 799

Životopisy s motivačným listom a fotkou zasielajte
prosím na mail manager@kiapuchov.sk

prijme

- min. SŠ vzdelanie 
  s maturitou,
- prehľad v technike
  vozidiel,
- komunikatívnosť,
- príjemné vystupovanie

- príjem/výdaj vozidiel 
  do servisu, 
- organizácia a deľba práce
  automechanikom, 
- objednávanie ND, 
- obhliadky vozidiel,
- skladové hospodárstvo

MZDA: 
1100 € brutto + ODMENY

NÁPLŇ PRÁCE: POŽADUJEME:

ASPEKTA Trade s. r. o.

DOVOZ ZDARMA

PRÍJEM OBČIANSKEJ INZERCIE do Púchovských novín 
a Púchovskej televízie je v INZERTNEJ KANCELÁRII, 

ktorá sídli v Divadle Púchov (Hoenningovo nám. 2002) 
(na prízemí budovy úplne vpravo).

Kontaktná osoba: 
Mgr. Kristína Cimeráková, Tel. 0905 750 121, 042/285 2408, 

reklama@puchovskakultura.sk. 
(Uvedené kontakty platia aj pre príjem podnikateľskej a politickej inzercie.)
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Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

26. január 2019 

Skvelá hra o tom, ako žije typický Slovák!

Cena vrátane dopravy a vstupného: 27 € dospelý, 
22 € senior, študent

(Hrajú: R. Jakab, M. Labuda, M. Landl, P. Šimun a ďalší)

16. február 2019

SND BRATISLAVA: BÁL

Cena vrátane dopravy a vstupného I. kategórie: 32 €

Vynikajúce divadelné predstavenie so silným
emocionálnym prežitkom.
(Hrajú: K. Magálová, Z. Studenková, D. Mórová, J. Vajda, F. Kovár, J. Oľhová, Ľ. Kostelný...)

Komédia v Astorke

DIVADLO ASTORKA KORZO
BRATISLAVA: NÁŠ ČLOVEK

Na motívy B. S. Timravy

23. február 2019 

Hviezdne obsadenie, veľkolepá výprava! 
Cena: 29 € dospelý, 22 € senior, študent

26. február 2019

SND: APARTMÁN
V HOTELI BRISTOL
Cena: 33 € (sedenie I. kategórie)

Čierna komédia s obsadením slovenskej hereckej špičky:

Verdiho opera

SND: GIUSEPPE VERDI
- OPERA DON CARLOS

Komédia Roalda Dahla

E. Horváth, K. Magálová, J. Vajda, T. Maštalír, M. Hilmerová, F. Kovár a ďalší
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S motorkami prebrázdil Jozef Počarovský celý svet
Púchovčan Jozef Počarovský písal históriu slovenského i československého motocyklového športu

Jedným z ocene-
ných osobností na 
Galavečere Sloven-
skej motocyklovej 
federácie v Divadle 
v Púchove bol na 
sklonku minulého 
roka Jozef Počarov-
ský. Meno, ktoré 
mnohým mladým 
dnes už veľa nepo-
vie, pokiaľ sa neve-
nujú motocyklové-
mu športu. Stredná 
a staršia generácia 

však vie, že sedemdesiatnik Jozef Počarovský bol člo-
vekom, ktorého v druhej polovici minulého storočia 
písal dejiny československého a neskôr i slovenského 
endura a motokrosu. 

K benzínu „pričuchol“ na Šesťdňovej 
pred 60 rokmi
Vôňa spáleného benzínu a rachot terénnych moto-

cyklov ho opantal už ako 11-ročného v rodnej obci 
Lúky. Medzinárodná šesťdňová motocykolová súťaž 
bola v roku 1959 vo vtedajšom Gottwaldove, dneš-
nom Zlíne. Trať viedla aj po terénoch v okolí Lúk, zho-
dou okolností len niekoľko desiatok metrov od Joze-
fovej rodnej chalupy. Šesťdňová ho upútala, a keďže 
neďaleko vo Vydrnej bolo stredisko slovenských mo-
tocyklových súťaží, nebolo nič prekvapujúce, že mla-
dý Počarovský zamieril do učilišťa vtedajších Považ-
ských strojární. 

Od prvého Pioniera po továrenský Tatran
Tam sa vyučil, na vývoji mu dali prvého Pioniera a s 

tým začínal súťažiť. Hneď v prvých dvoch pretekoch 
ukázal, že na motokros má nielen chuť, ale i talent, 
a tak netrvalo dlho a ešte počas štúdia mu manažér 
Daniel Tupý pridelili legendárny motocykel Tatran, s 
ktorým postúpil až na majstrovstvá republiky. „Odtiaľ 
už nebolo ďaleko do veľkého enduro sveta. Začala sa 
o mňa zaujímať Dukla Benešov, ktorá bola po praž-
skej druhou najväčšou v Československu. Po dvoch 
rokoch pretekania na vojenčine som sa vrátil do 

Považských strojární, kde 
som už dostal továrenský 
motocykel,“ spomína Poča-
rovský. 

V drese Považských stro-
jární prišli postupne me-
dailové umiestnenia na 
majstrovstvách Slovenska 
i Československa. Od titu-
lu majstra Československa 
ho v jednom ročníku delili 
dve časovky, zradil ho však 
piest, a tak si na titul majst-
ra Československa nesiahol. 
Treba však jedným dychom 
dodať, že jazdil za éry pre-
tekárov, ktorí vtedy pred-
stavovali svetovú špičku. 
Získal však dva tituly majs-
tra Slovenska, bol štvrtý v 
seriáli majstrovstiev Európy 
a najmä absolvoval ako 
jazdec svoju prvú Medzi-
národnú šesťdňovú moto-
cyklovú súťaž v roku 1972 
v Špindlerovom Mlýne. 
„Keďže do strojární začala prichádzať mladá generá-
cia pretekárov (Chovančík, Čunderlík), odišiel som re-
prezentovať autoklub pri gumárňach v Púchove, kde 
som na motocykle Jawa 250 získal štyri tituly majstra 
Slovenska. V roku 1977 som absolvoval s klubovým 
družstvom svoju druhú Šesťdňovú, ktorá bola premi-
érovo na Slovensku v Považskej Bystrici. Slovensko 
na ňu prvýkrát v histórii postavilo klubové družstvo,“ 
priblížil Jozef, ktorý stihol v Považskej Bystrici ešte aj 
zmaturovať.

Prvý motokros v Púchove na Salaši
Dnes málokto vie, že Jozef Počarovský bol prvým, 

kto usporiadal v roku 1971 pri Salaši v Púchove prvé 
motokrosové preteky, ktoré zároveň v drese moto-
klubu Gumární 1. mája aj vyhral. Víťaznou cenou bol 
oblek z Makyty... Vtedajší záhradkári, ktorí si chceli 
stavať chatky, však motokrosárov zo Salaša „vyhnali“ 

a nová trať vznikla neďaleko mliekarní. Tam sa však 
jazdilo iba rok a potom motokros v Púchove defini-
tívne zanikol. 

Z motorky na manažéra 
Po krátkej epizóde ródeového jazdca, kedy preska-

koval na motocykli stojace automobily, skončil de-
finitívne aktívnu pretekársku kariéru v roku 1979. O
dva roky neskôr dostavali Národné motocyklové cen-
trum vo Sverepci a Jozef Počarovský dostal ako prvý 
ponuku stať sa v ňom trénerom. Hneď v prvom roku 
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dokonca získali jeho zverenci všetky tituly majstrov 
Československa vo všetkých troch kubatúrach, ktoré 
sa jazdili. „Bolo z toho vtedy v Československu veľké 
haló, „fúz utrela“ aj Dukla Praha, kde vtedy bolo sú-
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val Počarovský. 

Medzi komunistov nechcel
V Národnom motocyklovom centre bol Jozef Poča-

rovský do roku 1985. Skončil v ňom preto, že z via-
cerých strán začal pociťovať od vtedajších miestnych 
komunistických funkcionárov tlaky na vstup do Ko-
munistickej strany Československa. Jozef odišiel pra-
covať do Slušovíc a povedal si, že motocyklovému 
športu sa bude venovať už iba rekreačne. Dlho však 
neodolal ponuke vtedajšieho vedenia motocyklovej 
federácie a stal sa trénerom československej juniorky, 
ktorého robil až do roku 1991 a s pretekármi prebráz-
dil celý svet od Kanady, USA, cez Austráliu, Thajsko, 
celú Európu.  

Ešte v roku 1989 začal študovať trénerskú školu na 
Karlovej univerzite v Prahe. Ako povedal, radšej by si 
ju robil v Bratislave, no na tamojšej Fakulte telesnej 
výchovy a športu nemali a dodnes nemajú špeciali-
záciu motorizmus. Jozef Počarovský je podľa vlast-
ných slov dodnes jediný, kto má na Slovensku tréner-
skú špecializáciu z motorzimu. V roku 1991 si založil 
vlastný klubový Slovakia enduro tím, ktorý v zložení 
Čunderlík, Kavský, Černý skončil na Šesťdňovej v Po-
važskej Bystrici na výbornom štvrtom mieste. „Škoda, 

(Pokračovanie na 19. strane)
Rok 1971. Mladučký Jožko Počarovský počas exhibičného koliečka so zlatým vavrínovým vencom na motokrose 

v Púchove pri Salaši.        FOTO: Archív Jozefa Počarovského

Jozef Počarovský (druhý sprava) prebral cenu za rozvoj motocyklového športu na 
Slovensku z rúk púchovskej primátorky Kataríny Henekovej počas decembrového 
Galavečera Slovenskej motocyklovej federácie.                   FOTO: SMF
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S motorkami prebrázdil Jozef Počarovský celý svet

Púchovský rukopis na historickom úspechu mladých slovenských hokejistiek

Ženy SR do 18 rokov postúpili do elitnej kategórie majstrovstiev sveta 
Ženská hokejové reprezentácia do 18 rokov si vy-

bojovala postup medzi svetovú elitu tejto vekovej 
kategórie. Svoj rukopis na skvelom výsledku majú 
aj dve odchovankyne púchovského hokeja - Roma-
na Halušková (MŠK Púchov) a Alžbeta Šulikova (ŠKP 
Bratislava).

Reprezentácia do osemnásť rokov zvládla vo svo-
jom poslednom vystúpení na majstrovstvách sveta 
divízie I skupiny A v rakúskom Radentheine nesmier-
ne ťažkú úlohu. Na postup medzi najlepšiu osmičku 
sveta potrebovali zverenkyne Petra Kúdelku v pria-
mom súboji o postup proti Nemecku zisk všetkých 
troch bodov, čo sa im po víťazstve 5:1 podarilo a v 
budúcej sezóne sa tak predstavia v najvyššej divízii 
majstrovstiev sveta.

Slovenky do zápasu vstúpili veľmi dobre. Aktívnou 
hrou nepúšťali Nemky k držaniu puku, ktoré tak mu-
seli siahnuť aj po nedovolených zákrokoch. Po dvoch 
takých hrali Slovenky 28-sekundovú presilovku o 
dvoch hráčov, ktorú aj zásluhou dorážky Hajnikovej 
využili. O niečo vyše minútu neskôr Cengelová vyu-
žila aj presilovku a Nemky okamžite reagovali oddy-
chovým časom. Po ňom skonsolidovali svoju hru a 
aj ony dostali výhodu presilovky piatich proti trom. 
Tú síce nevyužili, no krátko po návrate vylúčenej 
Nemčekovej prepadla strela Klingerovej za Zimkovú 
a razom to bolo o jeden gól. Slovenky však dobrou 
obranou na čele s brankárkou Zimkovou už nepustili 
Nemky v ďalšom priebehu tretiny do čistej gólovej 
šance.

Obraz hry v druhej tretine bol podobný ako v prvej 
dvadsaťminútovke. Úvod patril Slovenkám, ktoré si 
síce žiadnu veľkú gólovú šancu nevypracovali, no sú-
časne nemecké útočné ostrie veľmi dobre eliminova-
li. Postupom času však už Nemky získavali prevahu, v 

37. minúte pri presilovke mali na hokejke vyrovnanie, 
keď Scheiferová adresovala v prečíslení prudký puk 
na Sterzikovú, tá ale puk za Zimkovú neusmernila.

Ten, kto očakával tlak Nemiek v tretej tretine, sa 
veľmi mýlil. Slovenky poslednú dvadsaťminútovku 
zvládli s veľkou bravúrou. V 46. minúte pootvorila 
bránu do top divízie majstrovstiev Nemčeková, kto-
rá sa dostala do brejku, v ktorom vymiešala Dislovú. 
Minútu nato tá istá hráčka sa dostala znovu do brej-
ku, no tentoraz v ňom úspešná nebola. Slovenky to 
však mrzieť nemuselo. V 54. minúte totiž Matejková 
našla v ideálnej pozícii Haluškovú, ktorá sa zoči-voči 
Dislovej nemýlila – 1:4. Nemky napriek trojgólovému 
manku to v závere zápasu skúšali aj so šiestimi kor-
čuliarkami v poli, no bez efektu, naopak 13 sekúnd 
pred koncom pečatila gólový účet stretnutia gólom 
do prázdnej bránky Kubeková.

Peter Kúdelka (hlavný tréner SR „18“ ženy): „Na 
Nemky sme sa veľmi dobre pripravili. Dobre sme ich 
prečítali, vedeli sme, čo budú hrať. Veľmi nám po-
mohli rýchle dva góly, ktoré sme dosiahli v presilov-
kách. Nemky sa po dvoch inkasovaných góloch do-
stali do herného kŕća, kým my sme húževnatosťou, 
bojovnosťou a správnym nasadením zvládli doviesť 
zápas do víťazného konca.“

Nemecko 18 – Slovensko 18 ženy 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Góly: 12. Kubiczek – 6. Hajniková (Vargová), 7. Cen-

gelová (Vysokajová), 46. Nemčeková (Leskovjanská), 
54. R. Halušková (Matejková), 60. Kubeková.

Slovensko: Zimková – A. Šulíková, Vargová, Vysoka-
jová, Leskovjanská, Vrbinská, Kučerková, Plankenaue-
rová – R. Halušková, Matejková, Dobošová – Hajni-
ková, Nemčeková, Kubeková – Lahová, Schredlová, 
Cengelová – Hudáková.               SZĽH

že kvôli prachu sa nešiel záverečný motokros, moji 
zverenci trať vo Sverepci dokonale poznali a dovolím 
si tvrdiť, že by sme o jednu – dve priečky stúpli,“ za-
spomínal Počarovský.

O rok neskôr bol Jozef Počarovský ako podpredse-
da sekcie endura Československej motocyklovej fe-
derácie šéfom juniorskeho Trophy tímu na Šesťdňo-
vej v Austrálii (Kremel, Gotwald, Beran, R. Michalík). 
V súťaži o Striebornú vázu skončili jeho zverenci na 
druhej priečke len o 42 sekúnd za víťaznými Švédmi. 
V Austrálii jazdil aj Počarovského klubový Slovakia 
Počaro tím, ktorý sa pretransformoval z pôvodného 
Slovakia enduro tímu. Trio Katriňák, Matoška, Hrehor 
po štyroch dňoch viedlo s viac ako oseminútovým 
náskokom. Pokazená motorka Hrehora napokon po-
sunula družstvo až do tretej desiatky.   

Na Slovensko pritiahol cross country
Po rozdelení Československa sa rozpadla aj moto-

cyklová federácia a Počarovský sa začal venovať už 
iba svojmu klubovému tímu, s ktorým absolvoval 
preteky po celom svete až do roku 1996. V rovnakom 
roku bol prvým, kto na Slovensku usporiadal preteky 
v crosscountry. Inšpiroval sa v Amerike a myslel si, že 
pôjde o ojedinelé podujatie. Nová disciplína, ktorá je 
akýmsi hybridom endura a motokrosu sa však na Slo-
vensku neuveriteľne uchytila a jazdí sa s úspechom 
dodnes. V roku 1997 skončil definitívne aj manažér-
sku dráhu, dôvodom boli financie a fakt, že skončili

obe fabriky, ktoré v Československu vyrábali mo-
tocykle. „Motokros i enduro sa stali športom boha-
tých, ktorí mali peniaze na drahé zahraničné mo-
torky, pneumatiky, pohonné hmoty, na manažérov 
a celý kolotoč okolo pretekov. Určite máme talenty, 
no tie nie sú zhromaždené na jednom mieste, kde 
by sa s nimi dalo pracovať tak, ako kedysi v stredis-
kách vrcholového športu,“ podotkol Počarovský, že 
zašlá sláva československého motokrosu a endura 
sa tak ľahko nevráti.

Nezmazateľná stopa
Napriek tomu na motokros a enduro nezanevrel, 

stále ho aktívne sleduje nielen v televízii (najmä 
americký motokros), ale niekoľkokrát do roka sa 
osobne zúčastní rôznych pretekov na Slovensku i 
v susednej Českej republike. Je obdivuhodné, ako 
Jozef Počarovský, ktorému už ako osmeročnému 
zomrel otec a spolu s bratom ho mamička vychová-
vala sama, dokázal zanechať nezmazateľnú stopu 
v slovenskom i československom motocyklovom 
športe. Ako jazdec sa zúčastnil dvoch Šesťdňových, 
ďalších 12 absolvoval ako tréner, vedúci výpravy či 
manažér. Dnes žije v Púchove a spolu s manželkou 
si užíva zaslúžený, no stále aktívny odpočinok. Ak 
dnes svetovým motokrosovým a enudro kapaci-
tám minulého storočia poviete meno Počarovský, 
každý vie, o koho ide. Púchov môže byť na podob-
né osobnosti hrdý... 

Milan Podmaník    

Na trať svojej prvej Šesťdňovej nastúpil Jozef Počarovský 
v roku 1972 v Špindlerovom Mlýne.        
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aj ony dostali výhodu presilovky piatich proti trom. 
Tú síce nevyužili, no krátko po návrate vylúčenej 
Nemčekovej prepadla strela Klingerovej za Zimkovú 
a razom to bolo o jeden gól. Slovenky však dobrou 
obranou na čele s brankárkou Zimkovou už nepustili 
Nemky v ďalšom priebehu tretiny do čistej gólovej 
šance.

Obraz hry v druhej tretine bol podobný ako v prvej 
dvadsaťminútovke. Úvod patril Slovenkám, ktoré si 
síce žiadnu veľkú gólovú šancu nevypracovali, no sú-
časne nemecké útočné ostrie veľmi dobre eliminova-
li. Postupom času však už Nemky získavali prevahu, v 

37. minúte pri presilovke mali na hokejke vyrovnanie, 
keď Scheiferová adresovala v prečíslení prudký puk 
na Sterzikovú, tá ale puk za Zimkovú neusmernila.

Ten, kto očakával tlak Nemiek v tretej tretine, sa 
veľmi mýlil. Slovenky poslednú dvadsaťminútovku 
zvládli s veľkou bravúrou. V 46. minúte pootvorila 
bránu do top divízie majstrovstiev Nemčeková, kto-
rá sa dostala do brejku, v ktorom vymiešala Dislovú. 
Minútu nato tá istá hráčka sa dostala znovu do brej-
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do prázdnej bránky Kubeková.

Peter Kúdelka (hlavný tréner SR „18“ ženy): „Na 
Nemky sme sa veľmi dobre pripravili. Dobre sme ich 
prečítali, vedeli sme, čo budú hrať. Veľmi nám po-
mohli rýchle dva góly, ktoré sme dosiahli v presilov-
kách. Nemky sa po dvoch inkasovaných góloch do-
stali do herného kŕća, kým my sme húževnatosťou, 
bojovnosťou a správnym nasadením zvládli doviesť 
zápas do víťazného konca.“

Nemecko 18 – Slovensko 18 ženy 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Góly: 12. Kubiczek – 6. Hajniková (Vargová), 7. Cen-

gelová (Vysokajová), 46. Nemčeková (Leskovjanská), 
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zverenci trať vo Sverepci dokonale poznali a dovolím 
si tvrdiť, že by sme o jednu – dve priečky stúpli,“ za-
spomínal Počarovský.

O rok neskôr bol Jozef Počarovský ako podpredse-
da sekcie endura Československej motocyklovej fe-
derácie šéfom juniorskeho Trophy tímu na Šesťdňo-
vej v Austrálii (Kremel, Gotwald, Beran, R. Michalík). 
V súťaži o Striebornú vázu skončili jeho zverenci na 
druhej priečke len o 42 sekúnd za víťaznými Švédmi. 
V Austrálii jazdil aj Počarovského klubový Slovakia 
Počaro tím, ktorý sa pretransformoval z pôvodného 
Slovakia enduro tímu. Trio Katriňák, Matoška, Hrehor 
po štyroch dňoch viedlo s viac ako oseminútovým 
náskokom. Pokazená motorka Hrehora napokon po-
sunula družstvo až do tretej desiatky.   

Na Slovensko pritiahol cross country
Po rozdelení Československa sa rozpadla aj moto-

cyklová federácia a Počarovský sa začal venovať už 
iba svojmu klubovému tímu, s ktorým absolvoval 
preteky po celom svete až do roku 1996. V rovnakom 
roku bol prvým, kto na Slovensku usporiadal preteky 
v crosscountry. Inšpiroval sa v Amerike a myslel si, že 
pôjde o ojedinelé podujatie. Nová disciplína, ktorá je 
akýmsi hybridom endura a motokrosu sa však na Slo-
vensku neuveriteľne uchytila a jazdí sa s úspechom 
dodnes. V roku 1997 skončil definitívne aj manažér-
sku dráhu, dôvodom boli financie a fakt, že skončili

obe fabriky, ktoré v Československu vyrábali mo-
tocykle. „Motokros i enduro sa stali športom boha-
tých, ktorí mali peniaze na drahé zahraničné mo-
torky, pneumatiky, pohonné hmoty, na manažérov 
a celý kolotoč okolo pretekov. Určite máme talenty, 
no tie nie sú zhromaždené na jednom mieste, kde 
by sa s nimi dalo pracovať tak, ako kedysi v stredis-
kách vrcholového športu,“ podotkol Počarovský, že 
zašlá sláva československého motokrosu a endura 
sa tak ľahko nevráti.

Nezmazateľná stopa
Napriek tomu na motokros a enduro nezanevrel, 

stále ho aktívne sleduje nielen v televízii (najmä 
americký motokros), ale niekoľkokrát do roka sa 
osobne zúčastní rôznych pretekov na Slovensku i 
v susednej Českej republike. Je obdivuhodné, ako 
Jozef Počarovský, ktorému už ako osmeročnému 
zomrel otec a spolu s bratom ho mamička vychová-
vala sama, dokázal zanechať nezmazateľnú stopu 
v slovenskom i československom motocyklovom 
športe. Ako jazdec sa zúčastnil dvoch Šesťdňových, 
ďalších 12 absolvoval ako tréner, vedúci výpravy či 
manažér. Dnes žije v Púchove a spolu s manželkou 
si užíva zaslúžený, no stále aktívny odpočinok. Ak 
dnes svetovým motokrosovým a enudro kapaci-
tám minulého storočia poviete meno Počarovský, 
každý vie, o koho ide. Púchov môže byť na podob-
né osobnosti hrdý... 

Milan Podmaník    

Na trať svojej prvej Šesťdňovej nastúpil Jozef Počarovský 
v roku 1972 v Špindlerovom Mlýne.        
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Púchovčan Jozef Počarovský písal históriu slovenského i československého motocyklového športu

(Dokončenie z 18. strany)

S motorkami prebrázdil Jozef Počarovský celý svet

Púchovský rukopis na historickom úspechu mladých slovenských hokejistiek

Ženy SR do 18 rokov postúpili do elitnej kategórie majstrovstiev sveta 
Ženská hokejové reprezentácia do 18 rokov si vy-

bojovala postup medzi svetovú elitu tejto vekovej 
kategórie. Svoj rukopis na skvelom výsledku majú 
aj dve odchovankyne púchovského hokeja - Roma-
na Halušková (MŠK Púchov) a Alžbeta Šulikova (ŠKP 
Bratislava).

Reprezentácia do osemnásť rokov zvládla vo svo-
jom poslednom vystúpení na majstrovstvách sveta 
divízie I skupiny A v rakúskom Radentheine nesmier-
ne ťažkú úlohu. Na postup medzi najlepšiu osmičku 
sveta potrebovali zverenkyne Petra Kúdelku v pria-
mom súboji o postup proti Nemecku zisk všetkých 
troch bodov, čo sa im po víťazstve 5:1 podarilo a v 
budúcej sezóne sa tak predstavia v najvyššej divízii 
majstrovstiev sveta.

Slovenky do zápasu vstúpili veľmi dobre. Aktívnou 
hrou nepúšťali Nemky k držaniu puku, ktoré tak mu-
seli siahnuť aj po nedovolených zákrokoch. Po dvoch 
takých hrali Slovenky 28-sekundovú presilovku o 
dvoch hráčov, ktorú aj zásluhou dorážky Hajnikovej 
využili. O niečo vyše minútu neskôr Cengelová vyu-
žila aj presilovku a Nemky okamžite reagovali oddy-
chovým časom. Po ňom skonsolidovali svoju hru a 
aj ony dostali výhodu presilovky piatich proti trom. 
Tú síce nevyužili, no krátko po návrate vylúčenej 
Nemčekovej prepadla strela Klingerovej za Zimkovú 
a razom to bolo o jeden gól. Slovenky však dobrou 
obranou na čele s brankárkou Zimkovou už nepustili 
Nemky v ďalšom priebehu tretiny do čistej gólovej 
šance.

Obraz hry v druhej tretine bol podobný ako v prvej 
dvadsaťminútovke. Úvod patril Slovenkám, ktoré si 
síce žiadnu veľkú gólovú šancu nevypracovali, no sú-
časne nemecké útočné ostrie veľmi dobre eliminova-
li. Postupom času však už Nemky získavali prevahu, v 

37. minúte pri presilovke mali na hokejke vyrovnanie, 
keď Scheiferová adresovala v prečíslení prudký puk 
na Sterzikovú, tá ale puk za Zimkovú neusmernila.

Ten, kto očakával tlak Nemiek v tretej tretine, sa 
veľmi mýlil. Slovenky poslednú dvadsaťminútovku 
zvládli s veľkou bravúrou. V 46. minúte pootvorila 
bránu do top divízie majstrovstiev Nemčeková, kto-
rá sa dostala do brejku, v ktorom vymiešala Dislovú. 
Minútu nato tá istá hráčka sa dostala znovu do brej-
ku, no tentoraz v ňom úspešná nebola. Slovenky to 
však mrzieť nemuselo. V 54. minúte totiž Matejková 
našla v ideálnej pozícii Haluškovú, ktorá sa zoči-voči 
Dislovej nemýlila – 1:4. Nemky napriek trojgólovému 
manku to v závere zápasu skúšali aj so šiestimi kor-
čuliarkami v poli, no bez efektu, naopak 13 sekúnd 
pred koncom pečatila gólový účet stretnutia gólom 
do prázdnej bránky Kubeková.

Peter Kúdelka (hlavný tréner SR „18“ ženy): „Na 
Nemky sme sa veľmi dobre pripravili. Dobre sme ich 
prečítali, vedeli sme, čo budú hrať. Veľmi nám po-
mohli rýchle dva góly, ktoré sme dosiahli v presilov-
kách. Nemky sa po dvoch inkasovaných góloch do-
stali do herného kŕća, kým my sme húževnatosťou, 
bojovnosťou a správnym nasadením zvládli doviesť 
zápas do víťazného konca.“

Nemecko 18 – Slovensko 18 ženy 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Góly: 12. Kubiczek – 6. Hajniková (Vargová), 7. Cen-

gelová (Vysokajová), 46. Nemčeková (Leskovjanská), 
54. R. Halušková (Matejková), 60. Kubeková.

Slovensko: Zimková – A. Šulíková, Vargová, Vysoka-
jová, Leskovjanská, Vrbinská, Kučerková, Plankenaue-
rová – R. Halušková, Matejková, Dobošová – Hajni-
ková, Nemčeková, Kubeková – Lahová, Schredlová, 
Cengelová – Hudáková.               SZĽH

že kvôli prachu sa nešiel záverečný motokros, moji 
zverenci trať vo Sverepci dokonale poznali a dovolím 
si tvrdiť, že by sme o jednu – dve priečky stúpli,“ za-
spomínal Počarovský.

O rok neskôr bol Jozef Počarovský ako podpredse-
da sekcie endura Československej motocyklovej fe-
derácie šéfom juniorskeho Trophy tímu na Šesťdňo-
vej v Austrálii (Kremel, Gotwald, Beran, R. Michalík). 
V súťaži o Striebornú vázu skončili jeho zverenci na 
druhej priečke len o 42 sekúnd za víťaznými Švédmi. 
V Austrálii jazdil aj Počarovského klubový Slovakia 
Počaro tím, ktorý sa pretransformoval z pôvodného 
Slovakia enduro tímu. Trio Katriňák, Matoška, Hrehor 
po štyroch dňoch viedlo s viac ako oseminútovým 
náskokom. Pokazená motorka Hrehora napokon po-
sunula družstvo až do tretej desiatky.   

Na Slovensko pritiahol cross country
Po rozdelení Československa sa rozpadla aj moto-

cyklová federácia a Počarovský sa začal venovať už 
iba svojmu klubovému tímu, s ktorým absolvoval 
preteky po celom svete až do roku 1996. V rovnakom 
roku bol prvým, kto na Slovensku usporiadal preteky 
v crosscountry. Inšpiroval sa v Amerike a myslel si, že 
pôjde o ojedinelé podujatie. Nová disciplína, ktorá je 
akýmsi hybridom endura a motokrosu sa však na Slo-
vensku neuveriteľne uchytila a jazdí sa s úspechom 
dodnes. V roku 1997 skončil definitívne aj manažér-
sku dráhu, dôvodom boli financie a fakt, že skončili

obe fabriky, ktoré v Československu vyrábali mo-
tocykle. „Motokros i enduro sa stali športom boha-
tých, ktorí mali peniaze na drahé zahraničné mo-
torky, pneumatiky, pohonné hmoty, na manažérov 
a celý kolotoč okolo pretekov. Určite máme talenty, 
no tie nie sú zhromaždené na jednom mieste, kde 
by sa s nimi dalo pracovať tak, ako kedysi v stredis-
kách vrcholového športu,“ podotkol Počarovský, že 
zašlá sláva československého motokrosu a endura 
sa tak ľahko nevráti.

Nezmazateľná stopa
Napriek tomu na motokros a enduro nezanevrel, 

stále ho aktívne sleduje nielen v televízii (najmä 
americký motokros), ale niekoľkokrát do roka sa 
osobne zúčastní rôznych pretekov na Slovensku i 
v susednej Českej republike. Je obdivuhodné, ako 
Jozef Počarovský, ktorému už ako osmeročnému 
zomrel otec a spolu s bratom ho mamička vychová-
vala sama, dokázal zanechať nezmazateľnú stopu 
v slovenskom i československom motocyklovom 
športe. Ako jazdec sa zúčastnil dvoch Šesťdňových, 
ďalších 12 absolvoval ako tréner, vedúci výpravy či 
manažér. Dnes žije v Púchove a spolu s manželkou 
si užíva zaslúžený, no stále aktívny odpočinok. Ak 
dnes svetovým motokrosovým a enudro kapaci-
tám minulého storočia poviete meno Počarovský, 
každý vie, o koho ide. Púchov môže byť na podob-
né osobnosti hrdý... 

Milan Podmaník    

Na trať svojej prvej Šesťdňovej nastúpil Jozef Počarovský 
v roku 1972 v Špindlerovom Mlýne.        
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Prvú prekážku na ceste do prvej ligy Púchovčania prekonali
2. liga muži
Play-off
2. zápas: 
HK Iskra Partizánske – MŠK Púchov 5:2 (2:0, 2:2, 

1:0) – stav série 1:1, 4. Káčer (Tvrdík, Mihalik), 10. Mi-
halik (Tvrdík, Zelený), 35. Tvrdík (Mihalik), 36. Košec-
ký (Školka, Cvejn), 57. Školka (Košecký) – 21. Zemko 
(Kvocera), 39. Dolinajec (Prus, Romanov)

Strely na bránku: 31/41, presilové hry: 7/2 – 9/2, 
vylúčení: 9/7 na 2 minúty, Rodinov (MŠK Púchov) 10 
minút za napadnutie, rozhodcovia: Peterka, Mišek, 
Jakubec, 250 divákov

Hoci Púchovčania v druhom stretnutí semifinále
play-off západnej skupiny druhej ligy svojho súpera
prestrieľali o desať striel, domov napokon odchádzali 
naprázdno a s nožom na krku v rozhodujúcom ne-
deľnom stretnutí. Domáci už v štvrtej minúte využili 
presilovku a ujali sa vedenia gólom Káčera. V desiatej 
minúte zvýšil Mihálik na 2:0. Púchovčania potom pri-
dali, hrali tri presilovky, no nedokázali z nich v prvej 
tretine dosiahnuť kontaktný gól. Podarilo sa to až 
Zemkovi v úvodnej minúte druhej časti, kedy znížil 
na 2:1. Ešte v tej istej tretine však Partizánčania ušli 
po góloch Tvrdíka a Košeckého na rozdiel troch gó-
lov a v podstate bolo „vymaľované“. Dolinajec síce 
v záverečnej minúte druhej tretiny znížil na 4:2, no 
v poslednej tretine už Púchovčania skórovať nedo-
kázali. Naopak, domáci štyri minúty pred koncom 
spečatili svoje víťazstvo a objednávali autobus na 
nedeľu do Púchova...  

Zostava MŠK Púchov: 
Kutej – Rodinov, Kvocera, Augustín, Fančovič, Ha-

luška, Božik – Zúbek, Pšurný, Zemko – Furo, Panáček, 
Šimíček – Prus, Romanov, Dolinajec – Švantner, tré-
ner Branislav Okuliar

3. zápas: 
MŠK Púchov – HK Iskra Partizánske 6:1 (4:1, 1:0, 

1:0), stav série 2:1, 6. Kvocera (Pšurný, Šimíček), 12. 
Prus (Romanov, Haluška), 13. Šimíček (Božik), 14, Ro-
dionov (Fančovič, Šimíček), 30. Zúbek (Pšurný), 59. 
Zemko (Rodionov) – 2- Peniaška (Gašparovič, Lun-
ter)

Strely na bránu: 60/28, Presilovky: 5/2 – 6/0, rozho-
dovali Lesay, Hodoň, Vondra, 913 divákov

Vo fantastickej atmosfére a tohtoročnej rekordnej 
návšteve nezačali Púchovčania v rozhodujúcom se-
mifinálovom zápase svojej skupiny najlepšie a hos-
tia sa v druhej minúte ujali vedenia gólom Peniašku. 
Ak však hostia očakávali, že Púchovčanov gólom 
deprimujú, boli na omyle. Domáci spustili na súpe-
rovu bránku nevídanú kanonádu a Partizánčania sa 
nestačili čudovať. O tri minúty vyrovnal Kvocera a v 
12. minúte Prus po asistenciách Romanova a Halušku 
strhol vedenie na stranu MŠK. Keď o minútu Šimíček 
zvýšil na 3:1 a o ďalšiu minútu Rodionov na 4:1, bolo 
v podstate o postupujúcom jasné. V druhej tretine 
domáci v pohode kontrolovali výsledok a v jej polo-
vici zvýšil Zúbek už na 5:1. Zaslúžené víťazstvo Pú-
chovčanov spečatil v predposlednej minúte šiestym 
gólom Zemko – 6:1. V sobotu 26. januára odohrajú 
Púchovčania prvé finálové stretnutie skupiny A na
ľade Levíc, o týždeň v sobotu ich privítajú na domá-
com ľade. Za pripomenutie stojí fakt, že Púchovčania 
Levičanov v tejto sezóne dvakrát porazili...

Zostava MŠK Púchov: 
Kutej – Rodionov, Kvocera, Augustín, Fančovič, Ha-

luška, Božik – Zúbek, Pšurný, Zemko – Furo, Panáček, 
Šimíček – Prus, Romanov, Dolinajec – Švantner, Bajta-
la, tréner Branislav Okuliar

Extraliga dorast
35. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Michalovce 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), 

16. Urban (Urbánek, Kuric), 34. Zlocha (Kuriš, Urban), 
39. Chykantsev (Urbánek, Kuric), 45. Kuric (Urbánek, 
Chykantsev), 46. Urban (Chykantsev, Putala)

Ostatné zápasy 35. kola: 
Liptovský Mikuláš – Slovan 4:5, Martin – Zvolen 

2:1, Poprad – Banská Bystrica 3:4 pp, Košice – Spišská 
Nová Ves 4:1, Žilina – Skalica 3:0, Trenčín – Nitra 1:2

36. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Michalovce 1:2 (0:0, 1:2, 0:0), 

40. Rusnák (Putala)
Ostané zápasy 36. kola: 
Liptovský Mikuláš – Slovan 5:1, Martin – Zvolen 7:1, 

Poprad – Banská Bystrica 9:3, Košice – Spišská Nová 
Ves 7:2, Žilina – Skalica 2:4, Trenčín – Nitra 3:1
1. Slovan 42 32 1 0 1 8 198:99 99
2. Poprad  42 27 4 0 4 7 180:102 93
3. Košice 42 25 4 0 4 9 159:94 87
4. B. Bystrica  42 23 7 0 2 10 150:110 85
5. Trenčín  42 23 6 0 3 10 157:88 84
6. MŠK Púchov  41 22 4 0 4 11 130:83 78
7. Sp. Nová Ves  42 20 3 0 4 14 136:112 70
8. Michalovce  42 15 4 0 3 20 126:155 56
9. Martin  42 16 1 0 3 22 121:140 53
10. Nitra  42 14 3 0 2 23 111:128 50
11. Skalica  42 13 2 0 4 22 102:169 47
12. L. Mikuláš  42 10 0 0 3 29 99:161 33
13. Žilina  42 8 2 0 4 28 96:186 32
14. Zvolen  41 3 0 0 0 38 73:211 9

   Kadeti
   Skupina o majstra
   5. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
  Ostatné výsledky 5. kola:  
Slovan Bratislava – Brezno 4:1, Trnava – Banská Byst-
rica 1:3, Trenčín – Zvolen 4:2, Poprad – Nitra 1:2, Lip-
tovský Mikuláš – Prievidza 2:3
   6. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 2:7 (2:2, 0:3, 0:2), 11. 
Moravanský, 14. Pobežal (Žemla)
   Slovan Bratislava – Banská Bystrica 9:3, Trnava 
– Brezno 6:2, Trenčín – Martin 1:1, Prešov – Košice 2:6, 
Liptovský Mikuláš – Nitra 0:5, Poprad – Prievidza 4:4
1. Nitra  6 5 1 0 22:4 11
2. Košice  5 5 0 0 29:10 10
3. Trenčín  6 4 2 0 21:7 10
4. Slovan  5 4 0 1 17:10 8
5. Martin  6 3 1 2 16:13 7
6. Zvolen  6 3 0 3 22:21 6
7. Trnava  6 2 0 4 19:19 4
8. L. Mikuláš  5 2 0 3 13:16 4
9. B. Bystrica  4 1 2 1 8:11 4
10. Poprad  5 1 1 3 10:15 3
11. Brezno  5 1 1 3 12:19 3
12. Prievidza  6 1 1 4 14:29 3
13. MŠK Púchov  6 1 0 5 9:26 2

14. Prešov  5 0 1 4 10:22 1   
I. liga starší žiaci
   Starší žiaci – ôsmaci si poriadne skomplikovali cestu 
na majstrovstvá Slovenska. V sobotu doma podľahli 
Martinu a cez týždeň nedokázali bodovať ani na ľade 
len priemernej Považskej Bystrice, pred ktorou mali 
dvadsaťštyribodový náskok.  
   8. HT
   24. kolo: 
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 3:2 (0:0, 
3:0, 0:2), 47. Halušková (Škultéty), 53. Hudík (Kohu-

tiar)
   Zvolen – Ružomberok 7:1, Brezno – Liptovský Miku-
láš 8:3, Martin – Lučenec 9:0, Banská Bystrica – Žilina 
1:4
    25. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 2:4 (1:3, 1:0, 0:1), 18. 
Lazarov, 28. Toman (Pobežal)
Brezno – Zvolen 0:9, Lučenec – Ružomberok 3:0, Lip-
tovský Mikuláš – B. Bystrica 0:13, Žilina – Považská 
Bystrica 7:1
1. Žilina  25 20 1 4 183:61 41
2. Martin  25 18 3 4 199:54 39
3. MŠK Púchov  25 17 4 4 144:32 38
4. Zvolen  24 17 2 5 158:50 36
5. B. Bystrica  25 16 2 7 168:55 34
6. L. Mikuláš  25 9 1 15 130:111 19
7. P. Bystrica  25 8 0 17 98:149 16
8. Ružomberok  25 6 1 18 81:143 13
9. Brezno  25 6 0 19 61:202 12
10. Lučenec  24 0 0 24 73:438 0
   7. HT
   24. kolo: 
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 8:7 (2:3, 
3:4, 2:1), 4. Štrbáň (Vrtiel), 6. Cebo (Hazala), 9. Haza-
la (Cebo), 22. Novotníček, 27. Vrábel. 31. Vráblik, 54. 
Bodjan (Vrábel)
   Zvolen – Dolný Kubín 0:3, Brezno – Liptovský Miku-
láš 5:0, Martin – Lučenec 4:3, Banská Bystrica – Žilina 
5:5
   25. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 4:4 (2:1, 1:2, 1:1), 3. 
Žondor, 10. Brežný (Žondor), 36. Hazala (Vrtiel), 52. 
Hazala (Brežný)
   Brezno – Zvolen 1:4, Lučenec – D. Kubín 0:9, Lip-
tovský Mikuláš – B. Bystrica 0:11, Žilina – Považská 
Bystrica 4:2
1. D. Kubín 25 19 3 3 160:41 41
2. B. Bystrica  25 19 2 3 185:73 40
3. MŠK Púchov  25 17 2 4 190:79 36
4. Žilina  25 16 2 7 161:88 34
5. Zvolen  25 14 3 7 126:100 31
6. P. Bystrica  25 6 4 15 91:131 16
7. Martin  25 8 0 16 70:146 16
8. Brezno  25 6 2 17 63:155 14
9. Lučenec  25 5 0 20 84:199 10
10. L. Mikuláš  25 3 0 21 55:173 6
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
   24. kolo: 
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 7:7, Ru-
žomberok – Zvolen 1:12, Liptovský Mikuláš – Brezno 
5:8, Rimavská Sobota – Martin 5:3, Žilina – Banská 
Bystrica 5:3
   25. kolo: 
MHA Martin – MŠk Púchov 7:4, Zvolen – Brezno 8:5, 
Ružomberok – Rimavská Sobota 4:2, Banská Bystrica 
– L. Mikuláš 10:3, Považská Bystrica – Žilina 2:4
   5. HT
   24. kolo: 
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 2:9, Dolný 
Kubín – Zvolen 6:2, L. Mikuláš – Brezno 11:6, R. Sobo-
ta – Martin 6:13, Žilina – Banská Bystrica 14:5
   25. kolo: 
MHA Martin – MŠK Púchov 7:4, Zvolen – Brezno 
5:2, D. Kubín – R. Sobota 19:3, B. Bystrica – L. Mikuláš 
8:4, P. Bystrica – Žilina 0:5

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk
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Futbal - Tipos 3. liga

Futbalisti MŠK Púchov odštartovali zimnú prípravu 
Futbalový klub MŠK Púchov odštartoval v utorok 8. 

januára zimnú prípravu na jarnú časť Tipos tretej ligy. 
Prvýkrát pod krídlami MŠK zimovali naši futbalisti 
na vynikajúcom prvom mieste. Futbalový klub čaká 
dvojmesačná intenzívna príprava s množstvom zau-
jímavých prípravných zápasov. 

„Základ v zimnej príprave je vždy práca s loptou, 
silu sme trošku zmenili oproti minulému roku, viac 
sa zameriame na vlastné telo. Samozrejme prípravné 
hry a práca na systéme. Všetko budeme chcieť vyla-
diť v prípravných zápasoch“, hovorí v úvode tréner 
MŠK Eduard Pagáč. 

A ako sa pozdávajú podmienky na trénovanie náš-
mu trénerovi? „Myslím si, že podmienky na trénova-
nie nám môže závidieť nie treťoligové, ale prvoligové 
mužstvo.“ MŠK Púchov využíva na prípravu krytú fut-
balovú arénu sTC. Ciele nášho klubu musia byť tak-
tiež smelé, keďže do jarnej časti budeme vstupovať 
z prvého miesta. „Mojim cieľom bude, aby sme do 
každého zápasu išli s tým, že ho vyhráme. Dúfam, že 
sa nám ich podarí vyhrať čo najviac“, dodáva tréner 
Eduard Pagáč.

Štandardne počas zimnej prestávky dochádza aj k 
obmene kádra. Priorita manažéra MŠK bola udržať 
úspešný jesenný káder pokope. „Čo sa týka odcho-
dov, odišiel naspäť do Afriky Sibanda, ktorý bude 
hrať v najvyššej súťaži v Zimbabwe. Z dôvodu dlho-
dobého zranenia sme ukončili spoluprácu s Matejom 
Kosorínom, ktorý sa vrátil do Senice. Spoluprácu sme 
ukončili aj s Andrejom Turzom, ktorý sa nepresadil 
v základnej zostave“, hovorí o odchodoch futbalový 
manažér Marek Šimáček.

MŠK Púchov samozrejme pracuje aj na nových po-

silách A mužstva. „V klube sú na skúške niekoľkí hráči, 
o ktorých by sme chceli doplniť náš káder, má to však 
jednu zásadnú požiadavku a to kvalita a výkonnosť 
hráča. Chceme posily, ktoré budú prínosom pre naše 
mužstvo. Zatiaľ na skúške máme Juraja Martinčeka 
zo Žiliny, Patrika Chovana zo Senice. Zatiaľ ešte ne-
prezradím meno, ale máme rozjednaného výbor-
ného a skúseného útočníka, ktorý naposledy hrával 
poľskú extraklasu. Na menách sa pracuje a verím, že 
v priebehu januára ešte nejakých hráčov vyskúšame. 
Na začiatku februára by sme chceli mať káder uzavre-

tý“, dodáva Marek Šimáček. 
Harmonogram prípravných zápasov MŠK Púchov:
22.1. Krásno nad Kysucou - MŠK Púchov
26.1. Petržalka - MŠK Púchov
2.2. FK Pohronie - MŠK Púchov 13:00
13.2 MŠK Žilina B - MŠK Púchov 18:00
16.2. Častkovce - MŠK Púchov
23.2. Myjava - MŠK Púchov
2.3. Slovan Bratislava B - MŠK Púchov 11:00 

Zdroj: MŠK Púchov 

Stolný tenis

   5. liga muži
13. kolo: 
Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica C 16:2, Gereg, 
Slivka po 4, Eckert, Mutala po 3, 2 štv. – Oravec 2, N. 
Dubnica B – TTC Považská Bystrica B 11:7, Prekop 
4, Garaj 3, Janiga 2, Grambličková 1, 1 štv. – Gaduš 
3, Čelko st. 2, Kulichová 1, 1 štv., Dolný Moštenec – 
Nozdrovice A predohrané 16:2, Kmecík, Baláž po 4, 
Bírošík, Podmaník st. po 3, 2 štv. – J. Kalus, Zemanovič 
po 1, Sedmerovec B – Ladce B 8:10, F. Barták 3, Še-
linga st. 2, Šelinga ml. 1, 2 štv. – Gajdošík 4, Jankovský 
st. 3, Kvasnica 2, Pišta 1, Slovan Považská Bystrica A 
– Dohňany A 15:3, Kvaššay, Zemančík po 4, P. Gálik 
3, Šuba 2, 2 štv. – R. Baška, M. Baška, Junga po 1, Me-
deko Považská Bystrica A – Pruské A 12:6, Guláč 4, 
Belás 3, Lipa, Lauš po 2, 1 štv. – Joz. Šatka, Ondruška 
po 2, Jakúbek 1, 1 štv.,
1. D. Moštenec   13 11 1 1 167:67 36
2. Medeko PB   13 11 1 1 152:82 36
3. Pruské   13 9 2 2 155:79 33
4. Dubnica   13 9 1 3 150:84 32
5. Slovan PB   13 8 0 5 131:103 29
6. Ladce B 13 8 0 5 133:101 29
7. Sedmerovec B  13 7 0 6 131:103 27
8. N. Dubnica B  13 6 0 7 99:135 25
9. TTC PB B  13 2 1 10 84:150 18
10. Dohňany   13 2 1 10 91:143 18
11. Nozdrovice   13 1 1 11 72:162 16
12. N. Dubnica C  13 0 0 13 39:195 13
   6. liga muži
13. kolo: 
Pružina A – Červený Kameň 14:4, Krupa, Topor po 
4, Sádecký, Behro po 2, 2 štv. – Bajzík 2, Ľ. Dohňanský, 

D. Dohňanský po 1,  Beluša A – Dolné Kočkovce B 
11:7, I. Hrevuš 4, Ľ. Hrevuš 3, Hovězák 2, Ochotnícky 
1, 1 štvorhra – P. Majdán 3, Michalec 2, Fedora 1,1 štv., 
Zliechov – Dolná Mariková 9:9, M. Vicen 4, J. Vicen, 
D. Mišík st. po 2, 1 štv. – Žiačik 3, Striženec, Tretiník po 
2, V. Melicherík 1, 1 štv., Milochov A – Sedmerovec C 
6:12, Benko, Kunovský po 2, Balušík 1, 1 štv. – Mazán, 
Galko, Štefanec po 3, Miloš Šelinga, P. Barták po 1, 1 
štv., Slovan PB B – TTC Považská Bystrica C predo-
hrané 17:1, Hlubina, Cedzo, P. Gálik po 4, Tabaček 3, 
2 štv. – T. Sádecký 1, Medeko Považská Bystrica B 
– Pruské B 12:6, Herco, Ľ. Višenka po 3, Ľ. Melicherík, 
I. Melicherík po 2, 2 štv. – Beránek 3, Cibík 2, Černej 
1.
1. Beluša   13 11 0 2 152:82 35
2. D. Kočkovce B  13 8 2 3 138:96 31
3. Zliechov   13 8 2 3 140:94 31
4. Medeko PB B  13 8 1 4 144:90 30
5. D. Mariková   13 6 4 3 127:107 29
6. Pruské B  13 7 2 4 130:104 29
7. Slovan PB B  13 7 2 4 142:92 29
8. Milochov   13 5 0 8 96:138 23
9. Sedmerovec C  13 4 1 8 107:127 22
10. Pružina   13 3 1 9 113:121 20
11. Č. Kameň   13 2 1 10 85:149 18
12. TTC PB C  13 1 0 12 30:204 15
   7. liga muži - JUH
Beluša B – voľno, Dohňany B – Horná Breznica 
2:16, Gajdoš, Štrbák po 1 – Kocúr, Karas, Lipták po 
4, Brnák, Chachula ml. po 1, 2 štv., Sedmerovec D 
– JoLa Dubnica nad Váhom 4:14, Kasenčák 2, Mi-
loš Šelinga 1, 1 štv. – Rojkovič, Kminiak po 4, Hebr 
3, Lalinský 2, 1 štv., Nozdrovice B – 3. ZŠ Dubnica 

nad Váhom 14:4, Češko, Zemanovič po 4, Blažíček 3, 
Raček 2, 1 štv. – Ševček, Herda, Čilek ml. po 1, 1 štv., 
Dolné Kočkovce C – Miracles Dubnica nad Váhom  
7:11, Crkoň, Hudec, M. Majdán po 2, 1 štv. – Trenčan, 
Heštera, Jakuš po 3, R. Fatrsík 1, 1 štv.
1. JoLa DCA   10 9 1 0 139:41 29
2. H. Breznica   10 9 1 0 156:24 29
3. Miracles DCA   9 7 0 2 106:56 23
4. Dol. Kočkovce C  10 6 0 4 101:79 22
5. Nozdrovice B  10 4 0 6 87:93 18
6. Sedmerovec D  10 3 0 7 58:122 16
7. Dohňany B  10 3 0 7 69:111 16
8. ZŠ Dubnica   10 2 0 8 57:123 14
9. Beluša B  9 0 0 9 19:143 9
   7. liga muži - SEVER
Papradno – voľno, Udiča – Púchov B 18:0, Beník, 
Turiak, Šuška, Kostka po 4, 2 štv., Milochov B – TTC 
Považská Bystrica D 13:5, Gazdík, Horečný, Balušík 
po 4, 1 štv. – F. Kulich, D. Kulich, Kotačka, Sokolíková 
po 1, 1 štv., Šebešťanová – Prečín 18:0, Šesták, Zau-
kolec, Krajčí, J. Petrík po 4, 2 štv., Púchov A – Pružina 
B 12:6, Lefko 3, Kvasnička, Miko, Juriga st. po 2, Sitár 
1, 2 štv. – Vrábel 3, J. Petrovič 2, J. Valášek 1.
1. Šebešťanová   10 10 0 0 152:28 30
2. Udiča   10 7 2 1 130:50 26
3. Papradno   9 6 1 2 100:62 22
4. Milochov B  10 5 2 3 113:67 22
5. Púchov A  10 5 1 4 110:70 21
6. Pružina B  9 5 0 4 103:59 19
7. Prečín   10 2 0 8 26:154 14
8. Púchov B  10 1 0 9 30:150 12
9. TTC PB D  10 0 0 10 28:152 10

(hl)
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SPOMIENKA
Dňa 23. 1. 2019 si pri-
pomíname 30. výročie 
smrti Pavla MAZÁKA. 

S láskou, vďakou a 
úctou spomína manžel-

ka Želmíra, syn Peter s 
rodinou a dcéry Alena a 

Monika s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 28. januára uply-
nie 8 rokov odkedy nás 
opustil drahy manžel, 
otec, starý otec 
MUDr. Pavol UŠIAK. 
S úctou a láskou spomí-
na manželka, deti s rodi-
nami a ostatní príbuzní. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 26. 1. 2019 si pri-
pomenieme 2. výročie 
úmrtia pána Rudolfa 
POLACKÉHO z Nosíc.
 

S láskou spomína 
manželka, dcéry a syn 

s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 23. 1. 2019 si pri-
pomíname 10. výročie, 
kedy nás opustila naša 
mama Mária ONDRI-
CHOVÁ a dňa 30. 1. 
2019 si pripomíname 37 
rokov, čo nás opustil náš 
otec Jozef ONDRICHA. 

S láskou v modlitbách si na nich spomínajú 
dcéra Helena s rodinou a syn Jozef s rodinou. 

SPOMIENKA
Nikto nám nepovie, čím 
bola mamička každému 
z nás... Nikto ju nevráti, 
nikto ju nezobudí, nikdy 
už nebudeme počuť jej 
hlas... 
Dňa 20. 1. si pripomí-
name už tretie výročie 
úmrtia našej drahej 
mamy, babky, prababky Dáši LÍMOVEJ (rodenej 
Labudíkovej). Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
V januári si pripomíname 2. výročie úmrtia 
Márie MARMANOVEJ a 28 rokov od smrti  
Šefana MARMANA. 

Na svojich rodičov si spomínajú
 dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba 
mama, v našich srdciach 
nikdy nezahynie. 
Dňa 24. 1. si pripomína-
me smutné 10. výročie 
úmrtia našej matky a 
babky Veroniky 
DOROCIAKOVEJ. 
S láskou a úctou si na Teba spomínajú a za tichú 

modlitbu ďakujú synovia s rodinami a ostatná 
najbližšia rodina a priatelia.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 9. 1. 2019 
odprevadili na poslednej 
ceste do večnosti našu  
drahú Ľubku DVORSKÚ, 
rod. Kubišovú. 
Ďakujeme za prejave-
nú sústrasť, slová útechy 
a kvetinové dary. Naše úprimné poďakovanie za 
dôstojnú rozlúčku patrí aj p. farárke Mgr. Lenke Rišia-
ňovej a pohrebnej službe Advent. S láskou a zármut-
kom manžel Milan, syn Martin, syn Patrik s manžel-
kou Deniskou, malou Nellkou a rodičia. 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa prišli rozlúčiť a odpreva-
diť na poslednú cestu man-
žela, otca, deda a pradeda 
Miroslava LAKA, ktorý 
nás náhle a navždy opustil. 
Posledné roky bojoval so 
svojim zdravím. Víťazil, pre-
tože veľmi túžil žiť a tešiť 
sa z prítomnosti svojej rodiny, priateľov a známych.  
Svoj boj prehral 31. 12. 2018 vo veku 86 rokov. 
Ďakujeme pani farárke Rišiaňovej , speváckemu zbo-
ru a pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúčku 
so zosnulým.                                                 Rodina Laková.

POĎAKOVANIE
Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na Teba s láskou spomína-
me. Len na krátky lúčime sa 
čas, vo večnosti zídeme sa 
zas. 
Dňa 9. 1. 2019 nás vo veku 
83 rokov navždy opustila 
naša drahá mama, svokra, 
babka a prababka Anna 
DOVIČINOVÁ z Nimnice. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa s ňou prišli rozlúčiť, ako aj pohrebnej službe Ad-
vent a vdp. farárovi Panákovi za dôstojnú rozlúčku. 
           Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
To, že sa rana zahojí, je 
len klamné zdanie. 
V srdci nám bolesť zosta-
la a tiché spomínanie.
Dňa 22. 1. 2019 si pripo-
míname 2. smutné vý-
ročie, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
švagor, brat a kamarát 
Pavol FARKAŠ. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. uplynuli 2 
roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá ma-
minka, manželka, babič-
ka a prababička Jolika 
ŠKVARNOVÁ. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
modlitbu. 

S láskou spomína 
 smútiaca rodina a známi. 

SPOMIENKA
Len stopy Tvojej prá-
ce a lásky zostali, 
odišla si rýchlo, niet 
Ťa medzi nami, ale 
v našich srdciach 
stále žiješ spomienkami. 
Dňa 23. januára uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná  
Pavlínka KARUMNÍKOVÁ, rod. Michalíková z 
Púchova–Hoštinej. Ďakujeme za tichú spomien-
ku všetkým, ktorí ste na ňu nezabudli. 

S láskou a úctou spomínajú syn Peter, 
vnuk Peťo Karumník a ostatná rodina.
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU/PB, prízemie, 
parkovanie. Tel. 0915 286 885.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu nezariadený 4-izbový byt 86 m², 
1. poschodie na Štefánikovej ulici v Púchove. Cena 
330 € + DPH + energie. Kontakt: 0905 408 785.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvo-
roch, 34 m². Tel. 0904 156 102.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej ul. 
s možnosťou parkovania priestor: - na prízemí 36 m² 
vhodný pre dielňu, sklad, obchod alebo kanceláriu;
- na poschodí 20 m² vhodný pre kanceláriu. Tel. 0905 
262 820.

PREDAJ RÔZNE
• Predám dámsky kožuch z pravej kožušiny veľ. 50. 
Cena dohodou. Tel. 0918 287 241.

SLUŽBY
• Tesárske a pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky. Tel. 0948 894 899.
• Prenájom príves. vozíkov. Tel. 0908 792 955.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168. 
• Rekonštrukcie kúpeľní. Tel. 0904 628 324.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate- 
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2019. 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.
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, bytových 
jadier, nebytových priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. 
Tel. 0911 689 723.
• Tesárske a  pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky, šalovacie práce. Tel. 0918 427 134.
• Milé zákazníčky, som Vám znova k dispozícii so 
svojimi službami. Kozmetika - Ria Staňová, Štefáni-
kova 817. Tel. 0905 972 810.
• Študenti brigádnici, pracujúci dôchodcovia, za-
mestnanci, opatrovateľky (rakúska živnosť), potre-
bujete podať daňové priznanie za rok 2018? Tel. 
0908 768 862.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Hľadám kaderníčky a kozmetičku v PU na TPP/
dohodu/živnosť. Nástup možný ihneď. Mzda: 500 - 
1500 €. Tel. 0907 575 992.

• Beauty studio Púchov hľadá manikérku, pedikérku. 
Tel. 0902 794 133. 

HĽADÁM PRÁCU
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo chyžná. 
Tel. 0944 050 777.

RÔZNE 
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Detské opatrovateľské centrum – detské jasle Stre-
disko Evanjelickej diakonie: PRIJÍMAME NOVÝCH 
JASLIČKÁROV. POLDENNÁ/CELODENNÁ STAROST-
LIVOSŤ. Viac na: www.jasle-puchov.sk Tešíme sa na 
vás!
• Žiadam o pomoc pri upratovaní bytu po maľovaní. 
Platba dohodou. Záujemci, hláste sa na tel. 042/ 46 
33 558.
• 42-ročný muž žijúci v CSS hľadá opatrovateľ/ku – 
asistenta/ku. Bližšie info 0905 566 608.

OZNAMY 
• Srdčene pozývame všetkých dôchodcov do 
nášho klubu Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Púchov. Členovia sa stretá-
vajú každú nedeľu v nepárny týždeň v klubovni 
nad plavárňou MŠK Púchov od 15:00 - 18:00 hod. 
• ZO SZZP Púchov usporadúva dňa 2. 2. 2019 v DK 
Streženice maškarný ples. Do tanca aj na počúva-
nie hrá Peter Holba. Vstupné 7 eur (večera, víno, 
káva) členovia, nečlenovia 8 eur. Začiatok o 15.00. 
Masky sú vítané. Záujemcovia sa môžu hlásiť do  
25. 1. 2019 u Jána Petra, tel. 0948 093 551.
• Slovenský zväz včelárov ZO Púchov pozýva včelá-
rov a aj nevčelárov na 12. včelársky ples 9. februá-
ra 2019 o 19:00 hod v Divadle Púchov. Vstupenky: 
Predajňa včela, M. Janco, 0903 108 810.

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155
PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 16:00 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 
po – pia: 16:00– 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. uplynulo 4. 
výročie úmrtia Ľubice 
PEKAROVEJ. 

Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomí-
najú manžel Ján a syno-
via Martin a Richard s rodinami. 

SPOMIENKA
Uplynuli už 2 roky od-
vtedy, čo nás na Silves-
tra opustila manželka, 
matka, babička a obľ-
úbená pani učiteľka 
Magdaléna KOVALOVÁ. 
Kto ste ju poznali, spo-
meňte si na ňu v tichej 
modlitbe. 

S láskou spomínajú manžel a dobrí priatelia. 

SPOMIENKA
Kto ostáva v srdci, zostá-
va aj v  myšlienkach, na 
toho sa nezabúda. 
Dňa 21. 1. 2019 uply-
nulo 10 rokov od smrti 
Anny BUČKOVEJ. 
S  láskou si na ňu spo-
mínajú dcéry Božena 
a Anna, vnučka Vladimí-
ra a vnuk Radoslav s rodinami.

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Ťa mal rád, ne-
môže zabudnúť. Ťažko je 
vysloviť, čo v srdci cítime,  
už sú to tri roky, čo ku hro-
bu chodíme. 
Dňa 19. januára sme si 
pripomenuli 3. výročie 
úmrtia našej drahej man- 
želky, matky, sestry Zuzany KARUMNÍKOVEJ, 
rod. Ondejčíkovej z Púchova–Hoštinej. Kto ste ju 
poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

 S láskou a úctou spomínajú manžel Peter, syn 
Peťo a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky v 
srdciach zostávajú, tí, čo 
Ťa mali radi, stále spomí-
najú. 
Dňa 27. 1. 2019 si pri-
pomenieme 30 rokov, 
čo nás navždy opustila 
manželka, mama, bab-
ka a prababka Emília 
HRUŠOVÁ,  rod. Tichá z Lysej pod Makytou. 

S láskou spomínajú manžel, 
dcéry a synovia s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 18. 1. 2019 uplynuli 
2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
otec, dedko, pradedko a 
brat Pavel KRÁSNY. 
S láskou a úctou spo-
mína dcéra Lenka s 
rodinou, vnuk Michal s 
rodinou a sestra Anna s 
rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím 
tichú spomienku.

Považskobystrický útulok, ktorý  sa 
stará aj o púchovské opustené psy a 
mačky momentálne potrebuje deky, 
menšie kusy čistých kobercov a kva-
litné vodítka. Veci môžete priniesť 

priamo do útulku (tel. kontakt 0911 290 983)  
alebo ich môžete zaniesť do kvetinárstva Pivonka 
v Púchove, ktoré sídli na Štefánikovej ulici.

Útulok OZ Hafkáči 
hafkacipb@gmail.com           facebook.com/hafkaci



inzercia


