
Týždenník pre Púchov a okolie

OFICIÁLNE NOVINY MESTA PÚCHOV

4

Náklad 8000 ks distribuovaný zadarmo

dátum vydania: 31. 1. 2017
ďalšie číslo vyjde 7. 2. 2017

CVČ Včielka má za sebou 
mimoriadne úspešný rok

Volejbal: Starší žiaci v Novom 
Meste nezaváhali

                       >>  str. 9                      >>  str. 16

 >>  str. 2

                         >>  str. 2

Kvôli tuhej zime zrejme vy-
budujú väčší posypový sklad

Púchovská fakulta Trenčianskej 
univerzity s novou dekankou 
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Darina Ondrušová pôsobí na fakulte, ktorá sídli 
na Kolonke, od roku 1996. Akademický senát ju 
právoplatne zvolil dekankou 22. novembra 2016. 
Na tomto poste nahradila doterajšieho dekana 
Jána Vavra. 
„Fakulta sa dnes nenachádza na rázcestí, je len 
v ďalšom úseku pomyselného štafetového behu 
s rovnakým cieľom, rozvíjať FPT, ktorá má vy-
budovaný obrovský potenciál. Najmä v oblasti 
pedagogickej, výskumnej, ale aj v spolupráci s 
priemyselnými partnermi a externými vzdelá-
vacími inštitúciami. Mojím cieľom, ambíciou a 
súčasne záväzkom je aktivizovať ďalší rozvoj 
fakulty,“ uviedla bezprostredne po inaugurácií 
nová dekanka.
Súčasná dekanka, Darina Ondrušová, bola jed-
nou z dôležitých postáv turbulencií na Fakulte 
priemyselných technológií v jeseni 2012. Vtedajší 
študenti vstúpili v októbri 2012 do okupačného 
štrajku po tom, ako rektor TnUAD Ivan Kneppo 
okamžite zrušil pracovný pomer dekanovi FPT 
Jánovi Vavrovi a neskôr i prodekanke Darine On-

drušovej. Vyhlásenie štrajku bolo tiež reakciou na 
zámer rektorátu presťahovať púchovskú fakultu 
do Trenčína. Začiatkom decembra vtedajší prezi-
dent SR Ivan Gašparovič odvolal na návrh akade-
mického senátu Ivana Kneppa z funkcie rektora. 
Vtedajší minister školstva Dušan Čaplovič poveril 
výkonom funkcie rektora Jozefa Habánika, ktorý 
vrátil funkcie Vavrovi i Ondrušovej a po personál-
nych zmenách študenti FPT po dvoch mesiacoch 

ukončili okupačný štrajk.
Na štyroch katedrách fakulty (katedra materiálové-
ho inžinierstva, oddelenie priemyselného dizajnu, 
katedra materiálových technológií a environmentu 
a katedra numerických metód a výpočtového mo-
delovania) aktuálne študuje v dennej i externej for-
me štúdia spolu 220 vysokoškolákov. 

Fotografie: fpt.tnuni.sk,
-r-, www.tsk.sk

Púchovská fakulta Trenčianskej univerzity s novou dekankou 
Fakulta priemyselných tech-
nológií (FPT) Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubče-
ka v Trenčíne má novú dekan-
ku. Je ňou Darina Ondrušová, 
ktorú do funkcie slávnostne 
uviedli na inaugurácii v stre-
du 25. januára.

Po  slávnostnej inaugurácii nasledoval premiérový  prejav novej dekanky.

Tuhá zima podnietila potrebu vybudovania 
väčšieho skladu pre posypový materiál

Konateľ Podniku Technických služieb mesta Pú-
chov Miloš Svoboda vysvetľuje: „Vzhľadom na 
malú kapacitu zásobníkov posypových materiá-
lov sa tieto priebežne dopĺňajú. Množstvá, ktoré 
máme zakontrahované sú postačujúce. Problé-
mom sa však ukazujú najmä viaznuce dodávky 
posypovej soli, keď vzhľadom na tuhú zimu v ce-
lej Európe, soľné doly zásobovali najmä veľkých 
hráčov, ako sú diaľničné spoločnosti a správy 
ciest. My, menší sme museli počkať. Riešením do 
budúcnosti je vybudovanie väčšieho skladu pre 
chemický posypový materiál.“

Do nového operačného plánu zimnej údržby sa 
tento rok „zmestili“ aj chodníky v časti „podlachov-
čie“. „V tejto lokalite sme zabezpečovali odfré-
zovanie a odvoz snehu z krajníc. Jednak je tým 
zabezpečená prejazdnosť ulíc v celom šírkovom 

profile, ale ako sa v týchto dňoch s dlhotrvajú-
cimi mrazmi ukazuje, najmä sme tým vytvorili 
potrebný prístup posýpacej techniky na tieto 
chodníky.“ Odfrézovanie snehu z krajníc a chodní-
kov realizovali technické služby aj v miestnej časti 
Horné Kočkovce. 

Na zimnú údržbu majú technické služby k dispo-
zícii tri traktory so zadnými radlicami, jeden malo-
traktor s prednou radlicou na čistenie chodníkov, 
jeden cestný sypač s prednou radlicou a dva malé 
chodníkové sypače s čelnými radlicami. Celkom 
sedem vlastných strojov, ani tie však v prípade in-
tenzívnej zimy nestíhajú pokryť celé územie mesta 
a jeho mestských častí: „Okrem nich využívame aj 
služby externých dodávateľov, najmä v častiach 
Hoštiná, Vieska, Ihrište a Hrabovka,“ uzatvára 
Svoboda.                                                                                   -tm-

Tohtoročná zima po niekoľkých miernych sezónach uderila v plnej 
paráde. Intenzívne opakované sneženie komplikovalo v púchov-
ských uliciach prepravu nielen šoférom, ale aj chodcom. Stroje Pod-
niku technických služieb nestíhali byť všade, viazli dodávky soli.

Foto: S. Flimmel.
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ne v poslaneckých laviciach. Prišli nové tváre.  
Našou snahou bolo zásadne pohnúť s otvorenos-
ťou a transparentnosťou v našom meste. Povedz-
me si otvorene, že takýto výsledok, byť na chvoste 
transparentnosti  a ešte si namýšľať, akí sme úžasní 
a ako to tu všetko „funguje“, je hanba. Preto sme 
pristúpili k niekoľkým zásadným zmenám. Po prvé: 
začali sme vysielať nezostrihané a kompletné zá-
znamy z mestských zastupiteľstiev (v minulosti ne-
boli). Po druhé: zmenili sme rokovací poriadok ko-

                        Častokrát počúvame 
my poslanci na mest-
skom zastupiteľstve od 
časti kolegov, takzva-
nej samozvanej opo-
zície, akí sme netrans-
parentní. Ako nové 
vedenie mesta Púchov 
koná netransparent-
ne, ako to všetko ro-
bíme zle. Ale pozor! 
Samozrejme, na svoju 

stranu budú hovoriť v superlatívoch ako to v minu-
losti bolo všetko skvelé, ba dokonca famózne a ur-
čite transparentné! Chvalabohu existuje na Sloven-
sku relevantná, uznávaná a celosvetovo pôsobiaca 
inštitúcia Transparency International. Na Slovensku 
má svoju pobočku a robí veľmi aktívnu a mravenčiu 
prácu. Hodnotí a odhaľuje korupciu. Spomeňme si 
len nedávno odhalené údajné predraženie galave-
čera ministerstva zahraničných vecí pri príležitosti 
predstavenia nášho loga predsedníctva v Európ-
skej únii. Taktiež robí rebríčky otvorenosti a transpa-
rentnosti slovenských vyšších územných celkov t. j. 
našich krajov. A čo konkrétne nás zaujíma, hodnotí 
transparentnosť 100 najväčších slovenských miest. 
Hodnotenie sa uskutočňuje každé dva roky a po-
zostáva z rôznych ukazovateľov a kritérií, z ktorých 
každá samospráva môže získať určitý počet bodov 
v závislosti na jej otvorenosť a transparentnosť.  
Celkovo merajú 96 indikátorov v 11 oblastiach. Tie 
pozostávajú z prístupu k informáciám, rozpočet  
a zmluvy, účasť verejnosti na rozhodovaní, predaj 
a prenájom majetku, verejné obstarávanie a zabez-
pečovanie služieb, dotácie a granty, byty a sociál-
ne zariadenia, personálna politika, etika a konflikt 
záujmov, obecné podniky a investície a územné 
plánovanie a stavebný úrad. Keď sa pozrieme na 
hodnotenie nášho mesta v rebríčku 100 najväčších 
slovenských miest, v roku 2014 mu patrilo nelicho-
tivé a nezávideniahodné 86. miesto! T. j. v otázke 
otvorenosti a transparentnosti podľa Transparency 
International Slovensko sme boli 14. najhoršie mes-
to na Slovensku. 

Koncom roka 2014 boli komunálne voľby, kedy 
sa vymenilo vedenie mesta a taktiež prišlo k zme-

preskočili 27 slovenských miest a stali sme sa 9. naj-
väčším skokanom v rebríčku transparentnosti. Zo 
100 miest sa aktuálne nachádzame na 59. mieste.

Nehovoríme, že teraz je všetko skvelé a úžasné. 
Samozrejme, stále je čo zlepšovať a máme pri-
pravených množstvo ďalších nápadov. Toto je pre 
nás, ale aj Vás, jasný dôkaz a vysvedčenie za našu 
dvojročnú prácu. Ako sme transparentnosť zobrali 
vážne a kam sme ju dokázali posunúť. Neverte pre-

Púchov v rebríčku transparentnosti predbehol 27 slovenských miest!

misií mestského zastupiteľstva, kde z neverejných 
sa stali v zásade verejné (v minulosti neboli). Po tre- 
tie: pristúpili sme k zavedeniu systému a aplikácie 
„odkaz pre starostu“, kde občan veľmi jednoducho 
môže verejne nahlásiť svoj podnet, či pripomienku. 
Aj tieto opatrenia a ďalšie interné veci v riadení mali 
veľmi pozitívny dopad na najnovší rebríček trans-
parentnosti 100 najväčších miest Slovenska pre rok 
2016, ktorý Transparency International zverejnila  
v poslednom kvartáli roku 2016. Z neho jasne vy-
plýva razantný posun v otvorenosti a transparent-
nosti mesta Púchov. V rebríčku pre rok 2016 sme 

to prosím demagogickým a vymysleným slovám a 
frázam o tom, aké je to tu netransparentné. To je 
len čistá propaganda niektorých ľudí. Koniec kon-
cov každý z Vás si to môže v kľude z domova pozrieť 
na internete na stránkach Transparency, konkrétne: 
http://samosprava.transparency.sk/rankings/cities. 
Milí Púchovčania, prajem Vám všetkým v novom 
roku len všetko dobré a verte, že pravda vždy zví-
ťazí. 

Text, grafika: Ing. Lukáš Ranik,
poslanec mesta Púchov, 

člen mestskej rady
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Mimoriadne úspešný rok 2016 
púchovského CVČ Včielka 
V kalendárnom roku 2016 oslávilo Centrum voľného času Včielka 55. vý-
ročie svojho vzniku. S kolektívom celého centra sme bilancovali činnosť a 
hodnotili, čo sa podarilo viac a čo menej.  „Včielky“ z CVČ majú za sebou 
počas uplynulého roka celé spektrum úspešných súťaží, odkiaľ si priniesli významné ocenenia.  
V tomto roku si pripomenú aj dvadsiate výročie založenia mažoretkového súboru NELLY.

CVČ navštevujú       
stovky detí

Do júna 2016 navštevovalo 
CVČ Včielka približne 500 detí 

s trvalým pobytom v meste Púchov 
a 150 detí z okolitých obcí v 82 záujmo-
vých útvaroch. Počas letných prázdnin 

bolo v našich táboroch spolu 234 
detí. Po prázdninách k nám od 

septembra nastúpilo 560 
detí z Púchova a 200 detí 

z blízkych obcí.

 
Obzeráme sa za rokom 2016 

CVČ Včielka zrealizovalo naozaj úctyhodné množ-
stvo podujatí. Z poverenia Okresného úradu, odboru 

školstva, v Trenčíne úspešne zorganizovalo vedomostné, 
umelecké i športové  súťaže a olympiády vyhlásené minister-
stvom školstva SR určené pre ZŠ a SŠ okresu Púchov (olympiá-

da z AJ, NJ, matematiky, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky 
Maťko, Slávik Slovenska, športové súťaže...). Včielka bola organizátorkou 

aj vlastných autorských súťaží, napr. Talentárium materských škôl, Správny 
chlapec, správne dievča v 1. triede, výtvarná súťaž Včely, včielky, včeličky, 

Memoriál Janky Jakubíkovej. Centrum pomohlo s prípravou a organizáciou súťaže 
v sudoku, šachových turnajov pre všetky generácie, maratónom v jumpingu. Veľmi 

úspešným bolo i vyhlásenie 4. ročníka celoslovenskej súťaže mladých básnikov Poetický 
Púchov s medzinárodnou účasťou súťažiacich.  

Činnosť CVČ Včielka je veľmi široká, veľmi úzko spolupracuje s rôznymi organizáciami, 
ZŠ, SŠ, ŠZŠ, ako i samotným zriaďovateľom mestom Púchov. Púchovské ekocentrum 

pôsobiace pod CVČ pripravilo a odučilo ekoprogramy na rôznych úrovniach. 
Najmä vystúpeniami mažoretiek sa centrum prezentovalo v rámci rôznych 
podujatí v meste a širokom okolí. Rozvinulo a upevnilo spoluprácu s Cen-

trom sociálnych služieb Chmelinec, v ktorého priestoroch CVČ zriadilo 
Detské včelárske múzeum. 

„Najnáročnejším a zároveň najúspešnejším podujatím roka 
2016 bola pre nás veľmi zaväzujúca organizácia Majs-

trovstiev Európy v mažoretkovom športe, ktorú sme 
vďaka pomoci obetavého tímu zamestnancov CVČ, 

tímu rodičov a podpore mesta Púchov zvládli  na 
výbornú. Áno, rok 2016 bol veľmi úspešný.“ 

Mažoretky NELLY - juniorky,  
na MS v Poreči získali titul 
majsteriek sveta.

Atmosféra na šachových turnajoch býva sústredená.

Školáci 
navštevujúci 
krúžok redak-
tor - moderátor 
pod vedením D. 
Illyovej navští-
vili natáčanie 
populárneho 
komediálneho 
seriálu Horná 
-Dolná, kde sa 
stretli  s hercami 
a výrobným štá- 
bom. Na foto s 
Petrou Polnišo-
vou a Danielom 
Heribanom.

 
Ktoré záujmové krúžky 
sú najpopulárnejšie?  

Dlhodobo najpopulárnejšie krúžky 
v CVČ sú tanečné, ktoré sú rozdelené do 

viacerých skupín, podľa veku a náročnosti 
choreografie. Dosiahnuté úspechy mažoretiek 

NELLY motivujú  dievčatá (už od troch rokov) prísť 
a začleniť sa do kolektívu. Veľký záujem je aj o výtvarné 

krúžky, jazykové (angličtina pre predškolákov v materských 
školách mesta Púchov), ďalej o rybársky, hrnčiarsky, ale 

aj o krúžok pre telesne a mentálne znevýhodnených 
„Hniezdočko“, kde je vždy vytvorená príjemná 
rodinná atmosféra. Zaujímavým je i automo-

delársky krúžok v spolupráci s Automo-
delárskym klubom a astronomický 
krúžok v spolupráci s púchovskýcm 

Eko-astro klubom.
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Najvýznamnejšie úspechy detí 
a školákov navštevujúce CVČ Včielka 

Deti sa počas roka zúčastnili mnohých súťaží na okresnej, 
krajskej, celoslovenskej, ale i medzinárodnej úrovni, odkiaľ pri-

niesli veľa víťazstiev. Spomenieme aspoň tie najvýznamnejšie:  

Majstrovstvá Slovenska hasičov: 1. miesto Tomáš Kucej, 
1. miesto Terezka Srogončíková

Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe: 6 x 1. miesto, 
3 x 2. miesto a 7 x 3. miesto

Celoslovenské kolo včelárskej súťaže: 1. miesto – družstvá, 
jednotlivci - 1. miesto Matej Fojtík, 2. miesto Sabína Solíková

Celoslovenské literárne súťaže: 1. miesto Nikola Lukáčiková, Dáša Illyová, 
Matej Strýček

Chalupkovo Brezno 2016: Dáša Illyová – Zlaté pásmo za literárnu tvorbu, 
PaedDr. Alena Strýčková – bronzové pásmo za hudobnú skladateľskú činnosť

Celoslovenská výtvarná súťaž: 1. miesto Michaela Ďurišová
Celoslovenské kolo v šachu: Lívia Bajzová – 4. miesto
Medzinárodná včelárska súťaž: 2. miesto Matej Fojtík

Majstrovstvá Európy v mažoret. športe: 4 x zlato, 5 x striebro, 
2 x bronz

Majstrovstvá sveta v mažoret. športe: konali sa v Chorvát-
skom meste Poreč, odkiaľ si púchovské mažoretky priniesli 

dva tituly majsteriek sveta, 3 x  titul vicemajstriek a tiež 
3 x titul II. vicemajsteriek sveta

Všetkým srdečná vďaka za reprezentáciu.

        November - December 2016Odkaz pre paniZimu
Mám odkaz pre pani Zimu,nech vypustí meluzínu, dosť už bolo teplých dní,do bielych chmár presadni!

Pustime k nám sneh a mráz,nech vyštípe vás i nás.Berme lyže, sane, boby,keď nám zima radosť robí.
Dedko vonku drevo rúbe,nech je teplo pri kozube,chystá peknú jedličku,chce potešiť babičku.

Babka jemu na oplátku,dáva medík na oblátku.A dedko už odvčeraku stromčeku pozerá.

Zima je tu, je tak blízka,na cencúľoch pieseň píska.

Časopis Žihadlo
CVČ Včielka vydáva ča-

sopis Žihadlo, ktorý priebež-
ne bilancuje činnosť a prezentuje 

tvorbu záujmového útvaru mladých 
žurnalistov. Vychádza podľa potreby a 

dostupný je i na webovej stránke 
www.cvcvcielka.sk. Je prepojený aj 
s činnosťou žiackeho mestského 

parlamentu, kde sú zástup-
covia štyroch základných 

škôl mesta.

Plány a zmeny v roku 2017 
Aj v tomto roku bude CVČ Včielka po-

kračovať v aktivitách, z ktorých majú školáci 
aj vedúci krúžkov radosť a osvedčili sa. Veľkému 

záujmu sa teší Jumping centrum aj Materské 
centrum Drobec, kde mamičky s deťmi majú možnosť 

prísť a zahrať sa, tvoriť svoje prvé „minidielka“, zacvičiť si, či 
poradiť sa s odborníkmi. Činnosť a ponuku krúžkov centrum 

flexibilne prispôsobuje záujmu detí a rodičov.  
„Čaká nás veľa práce s každoročnou organizáciou súťaží a podu-

jatí, množstvo vystúpení i prezentácií na jarmokoch,  ale i oslavy  
20. výročia založenia mažoretkového súboru Nelly.“

CVČ Včielka ďakuje všetkým svojim členom krúžkov, rodi-
čom a vedúcim za dosiahnuté výsledky. Veríme, že rok 
2017 prinesie samé svetlé chvíle, naplní nás radosťou 
z dobre vykonanej práce, ktorú naši interní i externí 

vedúci robia s láskou a naplno. Dôležitá je pre 
nás spokojnosť  z aktívne využitého voľného 

času a všetko, čo robí dieťa šťastným. 
Tešíme sa na vás!

Mažoretky NELLY - kadetky si z MS 2016 v Poreči odnášali 3. miesto.

Tím interných pracovníčok CVČ Včielka, horný rad zľava: Alena Strýčková, Gabika Támová, 
Tatiana Brozáková, Marta Cíbíková, Júlia Várošová, Dáša Illyová, Ľudka Bučková Kvaššayo-
vá. Spodný rad zľava: Jana Kuchtová, Eva Danihlíková, Maja Lepulicová, Katarína Denešová.

Foto: M. Škulec, CVČ
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zomrelo 24 mužov a 7 žien. Vo veku 
smrti 50 až 54 rokov sa hlavnou prí-
činou smrti stali choroby obehovej 
sústavy (45 %), v tomto veku zomrelo 
17 mužov a 5 žien. Vo veku smrti 55 až 
64 prevládali ako príčina smrti nádo-
ry 42 % a za nimi choroby obehovej 
sústavy 26 %, vo veku zomrelo 46 mu-
žov a 16 žien. Vo veku smrti 65 až 69 

chov bol najnižší medzi okresmi kraja 
a medziročne klesol  o 0,28 roka. Do-
siahol hodnotu 72,48 roka, čo bolo o 
1,74 roka menej ako priemerný vek 
pri úmrtí v Trenčianskom kraji. Prie-
merný vek pri úmrtí žien v okrese bol 
77,86 roka a u mužov 67,35 roka. 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej 
republiky

rokov sa podiel zomrelých na nádory 
a choroby obehovej sústavy vyrovnal 
zhodne na 43 %, v tomto veku zomre-
lo 32 mužov a 15 žien. Od veku smrti 
70 rokov a viac prevládajú choroby 
obehovej sústavy a  po nich nasle-
dujú nádory. V tomto veku zomrelo 
98 mužov a 164 žien.
Priemerný vek pri úmrtí v okrese Pú-

V okrese Púchov sa hrubá miera 
úmrtnosti v rokoch 2006 až 2015 
pohybovala v rozmedzí od 9,2 ‰ 
do 10,4 ‰. V roku 2015 pripadlo na 
1 000 obyvateľov 9,5 zomrelých. V 
okrese zomrelo 424 osôb, z toho 217 
mužov, čo predstavovalo 51,2 %. Bol 
to druhý najnižší podiel medzi okre-
smi kraja. Vo vekovej skupine 0 až 14 
rokov zomreli 2 deti. V produktívnom 
veku sa plne prejavila nadúmrtnosť 
mužov, zomrelo 87 mužov a 26 žien. 
Vo veku 65 rokov a viac zomrelo najvi-
ac 309 osôb, z nich 130 mužov. 
Najčastejšou príčinou smrti v okrese 
boli choroby obehovej sústavy 48,4 
% a nádory 25 %. Ďalej nasledovali 
choroby dýchacej sústavy 7,1 %, von-
kajšie príčiny 5,7 %, choroby tráviacej 
sústavy 5,4 % a choroby močovej, po-
hlavnej sústavy 2,4 % a choroby ner-
vového systému 2,1 %. Takmer všetky 
choroby mali vyšší podiel mužov ako 
žien, najvyšší vonkajšie príčiny úmrt-
nosti 83 %.  Podiel žien bol vyšší pri 
chorobách tráviacej sústavy 65 %, 
močovej a pohlavnej sústavy 60% a 
obehovej sústavy 56 %. 
Hlavnými príčinami smrti do veku 50 
rokov boli úmrtia z vonkajších príčin 
35 % a nádory 19 %. V tomto veku 

Najviac ľudí po 55-ke zomiera na nádory a choroby obehovej sústavy
Okres Púchov má najnižší priemerný vek úmrtia z celého kraja

Priemerný vek obyvateľov v okresoch Trenčianskeho 

V roku 2015 zomrelo v okrese najviac ľudí vo veku smrti 80 až 84 rokov (67), najviac mužov zomrelo vo veku smrti 
65 až 69 rokov (32), najviac žien zomrelo vo veku smrti 85 až 89 rokov (48). 

fikovanými ľuďmi
• vyhýbať sa priestorom, kde sa vysky-
tuje veľké množstvo ľudí
• v stravovaní zvýšiť podiel surového 
ovocia a zeleniny

Prevencia na pracovisku:
• nosiť tvárovú masku
• dezinfekcia rúk (dezinfekčný gél  
s protivírusovým účinkom)
• očkovanie pred chrípkovou sezó-
nou

VTÁČIA CHRÍPKA:
V súčasnosti sa na Slovensku vyskytu-
je subtyp vírusu vtáčej chrípky typu 
A(H5N8), ktorý sa doteraz potvrdil 
iba u zvierat (voľne žijúcich vtákov a v 
chovoch hydiny) a nebol zaznamena-
ný prenos zo zvierat na ľudí. Ochore-
nie u ľudí vyvolané vírusom A(H5N8) 
sa doteraz nevyskytlo. Vtáčia chrípka 
s uvedeným subtypom sa neprenáša 
zo zvierat na človeka.

MUDr. Viliam Bršiak, MPH

SARI: V médiách sa objavujú správy 
o výskyte ochorenia SARI v SR. Pre 
objasnenie uvádzame, že sa nejedná 
priamo o vírus chrípky. Sú to ochore-
nia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu 
z dôvodu respiračných ťažkostí spô-
sobené vírusmi, ktoré napodobujú 
príznaky chrípky. SARI nie je osobitný 
typ ochorenia a takto sa označujú 
ochorenia dýchacích ciest, ktoré majú 
ťažký priebeh, vyžadujúci si hospitali-
záciu.

Hlavné opatrenia pri chrípke a pri 
iných vírusových ochoreniach dý-
chacích ciest:
• zostať doma (nechodiť do práce, 
verejné priestranstvá, nepoužívať ve-
rejnú dopravu)
• oddeliť sa od ostatných členov do-
mácnosti 
• telefonicky kontaktovať lekára – ná-
sledne postupovať podľa jeho poky-
nov
• nosiť tvárovú masku
• zakrývať si nos a ústa vreckovkou pri 
kašlaní a kýchaní 
• umývať si často ruky mydlom a vo-
dou 
• vyhnúť sa zdieľaniu domácnosti 
(spoločný riad, stravovanie, posteľná 
bielizeň...)

Odporúčaná prevencia ochorení 
dýchacích ciest:
• umývať si často ruky mydlom a vo-
dou 
• zakrývať si nos a ústa vreckovkou, 
keď kašlete alebo kýchate 
• nedotýkať sa očí, nosa a úst neumy-
tými rukami
• vyhnúť sa osobnému kontaktu s in-

Prevencia pred ochoreniami dýchacích ciest
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Pohoda pre Váš nákup

OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

Piatok - Sobota
9:00 - 02:00
Nedeľa 
zatvorené

Kontakt: 0948 489 223

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 18. 11. 2016   13:55:39

Kaderníctvo 
Nikol

Novootvorené pánske, dámske a 
detské kaderníctvo NIKOL
vás pozýva a ponúka vám 

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

Poradenstvo
- Strihy - rôzne techniky
- Farbenie - klasické, rôzne techniky
- Melír - odfarbovanie
- Melír - viacfarebný
- Trvalá preparácia
- Svadobné a spoločenské účesy
- Regeneračné a relaxačné masáže hlavy 
s produktami BIOLAGE

Nájdete nás v Púchove na Moravskej 682/3. 
Tešíme sa na každú jednu návštevu.

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

MAJKA  FASHION

Ponúkame: 
- dámsky, pánsky, detský tovar,
- spodnú bielizeň, 
- rifle, mikiny, 
- dámske šaty, blúzky, 
- detské tepláky, súpravy, 
- nohavice, bundy, 
- elegantné ako aj športové kabelky,  
a mnoho ďalšieho tovaru za super ceny 
pre celú rodinu. 

   POZOR, MIMORIADNA AKCIA!

   NA VŠETOK TOVAR -20 %

OTVORILI SME 5. 12. 2016

TEŠÍME SA NA VÁS

Domáca cukráreň LG
ZÁKUSKY, TORTY, SLADKÉ, SLANÉ, SYROVÉ...

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     



spravodajstvo  I  píšete nám 8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

krúžkovú činnosť a akékoľvek 
hromadné aktivity, akými sú na-
príklad spoločné návštevy kul-
túrnych alebo edukačných pred-
stavení,“ upresňuje riaditeľka ZŠ 
Komenského Miroslava Lapšová, 
kde v pondelok absentovalo 17,8 
percenta detí. Na Slovanskej sa ta-
kisto po víkende polepšilo a 12,5 
percenta chýbajúcich detí chríp-
kové prázdniny zatiaľ neveští. 
Podľa riaditeľky najpočetnejšej 
školy v meste (ZŠ Mládežnícka) 
Andrey Kurtinovej piatkové hro-
zivé číslo (24,6 %) skresala starost-
livosť rodičov počas uplynulého 
víkendu, keď sa deti mohli doma 
preliečiť. „Dnes, v pondelok, je to 
dobré, podľa dochádzky máme 
13 percent chýbajúcich detí,  
v zbore aktuálne maródia len 
dvaja kolegovia.“                    -tam-

Ani víkend nepomohol zmierniť vy-
sokú chorobnosť žiakov navštevujú-
cich Základnú školu na Gorazdovej 
ulici. Riaditeľka školy Viera Flimme-
lová na odporučenie Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva 
vyhlásila od utorka 31. januára do 
štvrtka 2. februára chrípkové prázd-
niny. Reálne sa však žiaci vzhľadom 
na piatkové polročné prázdniny vrá-
tia do školských lavíc až v pondelok 
6. februára.
ZŠ Gorazdova je jedinou púchov-
skou základnou školou, ktorú vy-
soká absencia žiakov a pedagógov 
v uplynulých dňoch prinútila situá- 
ciu takto riešiť. „V piatok chýbalo 
v školských laviciach 26 percent 
našich školákov, v pondelok 22 
percent. Uzavretá je aj školská je-
dáleň,“ vysvetľuje V. Flimmelová.
Podľa Úradu verejného zdravotníc-
tva môže riaditeľ školy rozhodnúť 
o uzatvorení napríklad niektorých  
tried alebo celej školy, ak chorob-
nosť na akútne respiračné a chríp-
ke podobné ochorenia prelomí 
20-percentnú hranicu.
Ostatné základné školy v Púchove 
na začiatku tohto týždňa chrípkové 
prázdniny nevyhlásili. „Zrušili sme 

Chrípkové prázdniny má ZŠ Gorazdova 
wellness, bowling, stravovanie) vy-
tvárajú predpoklad príjemne strá-
vených chvíľ. Päť lyžiarskych vlekov 
plus lyžiarska škôlka pre najmenších 
v nonstop prevádzke a ako bonus aj 
večerné lyžovanie v stredu, piatok a 
v sobotu a aj bežkári tu nájdu trate... 
Blížia sa polročné prázdniny a deťom 
treba dopriať aktívny pohyb na čis-
tom vzduchu a nielen Púchovčania 
to máte v podstate „za rohom“ – tak 
neváhajte!

Pavel Melišík, 
preds. chatárskeho výboru Čertov

V katastri obce Lazy pod Makytou 
sa nachádza miestna časť Čertov, 
známa mnohým milovníkom hlav-
ne zimných športov. Tohtoročná 
pani Zima je po mnohých rokoch 
mimoriadne priaznivá. Prídel prírod-
ného snehu na podklade z technic-
kého a mrazivé počasie vytvárajú 
priam ideálne podmienky na akti-
vity v zimných športoch. Upravené 
trate, okolo lesy, pomedzi stromy 
derúce sa slnečné lúče, široká škála 
podporných služieb v moderných 
hoteloch, či chatách (ubytovanie, 

Čertovsky dobrá lyžovačka
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63,1 %. Najúspešnejší v matematike 
boli žiaci Bratislavského kraja (prie-
mer 70,3 %) a najmenej úspešní boli 
žiaci z  Prešovského kraja (56,8  %).  
Žiaci Trenčianskeho kraja dosiahli 
67,5 % priemernú úspešnosť.
Cieľom testovania piatakov je moni-

v Testovaní 5 boli zamerané na lo-
gické myslenie, porozumenie textu, 
overovanie hĺbky vedomostí a zruč-
ností, aplikáciu poznatkov v praktic-
kých súvislostiach.

Zdroj: www.zones.sk
S. Flimmel

torovanie úrovne vedomostí a zruč-
ností žiakov a získanie objektívnych 
informácií o  ich výkone pri vstupe 
na 2. stupeň ZŠ, ako aj poskytnu-
tie spätnej väzby školám o  pripra-
venosti žiakov na prechod z  1. na 
2. vzdelávací stupeň na ZŠ. Úlohy 

Na testovaní sa po prvýkrát zúčast-
nili aj žiaci so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami, konkrétne 
žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (3,6 %) a žiaci so zdravot-
ným znevýhodnením (6,8 %), okrem 
žiakov s  mentálnym postihnutím. 
Žiaci boli testovaní z  matematiky a 
slovenského jazyka a literatúry.
Priemerná úspešnosť žiakov v tes-
te z  matematiky bola 62,3 %. Naj-
úspešnejší v  matematike boli žiaci 
Bratislavského kraja (priemer 71,2 %) 
a najmenej úspešní boli žiaci z Košic-
kého kraja (55,4  %). Žiaci Trenčian-
skeho kraja dosiahli 68,5 % priemer-
nú úspešnosť.
Test zo slovenského jazyka a literatú-
ry písalo celkovo 42 381 žiakov. Pri-
emerná úspešnosť žiakov v teste zo 
slovenského jazyka a  literatúry bola 

Celoslovenské testovanie piatakov základných škôl

63,1%
1. ZŠ Sv. Margity 70,5%
2. ZŠ Komenského 64,6%
3. ZŠ Gorazdova 62,3%

4. ZŠ Mládežnícka 58,8%

5. ZŠ Slovanská 58,5%
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1. ZŠ Sv. Margity 75,6%
2. ZŠ Gorazdova 67,2%
3. ZŠ Komenského 65,2%
4. ZŠ Mládežnícka 63,8%
5. ZŠ Slovanská 55,6%

Slovenský jazyk

M a t e m a t i k a
Slovenská republika

Slovenská republika
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Slovenská republika

Slovenská republika

Základná škola Gorazdova dostane pomôcky za tritisíc eur
„Vďaka zapojeniu sa našich zákaz-
níkov sa podarilo vyčleniť sumu 
vo výške 1176 €. My sme sa ju roz-
hodli zaokrúhliť a navýšiť na 3000 
€. V tejto hodnote si ZŠ vyberie 
športové a pedagogické pomôcky, 
ktoré jej zakúpime a venujeme.“  
Samotné odovzdávanie daru sa  
v závislosti od dodania uskutoční  
v priebehu februára.                         -tm-

Nemecký reťazec v uplynulom týžd-
ni otvoril po polročnej rekonštrukcii 
modernú obchodnú prevádzku v 
Púchove. Pri slávnostnom strihaní 
pásky  padol sľub o finančnej pod-
pore jednej z púchovských základ-
ných škôl výťažkom z prvého dňa 
predaja za každý nákup nad 10 eur 
sumou 50 centov.  Vedúci oddelenia 
komunikácie Tomáš Bezák upresňuje: 

školy Mládežnícka A. Kurtinovej a 
tiež mesta Púchov, ktoré je zriaďo-
vateľom školy: „Chcel by som oceniť 
postoj pani riaditeľky, ktorá bola 
myšlienke naklonená, a poďakovať 
primátorovi mesta Púchov Rasti-
slavovi Henekovi a poslancovi MsZ 
Púchov Miroslavovi Bučkovi za 
podporu pri jej realizácii.“ zakončil 
predstaviteľ spoločnosti WEB-STAR 
s. r. o. Michal Gombár. Ďalšou školou, 
ktorá sa do projektu zapojí, bude ZŠ 
Gorazdova. Avšak nie je vylúčené, že 
podobnú ponuku na spoluprácu do-
stanú v budúcnosti aj ostatné školy  
v meste Púchov.

Celý výnos pôjde na školské pro-
jekty
Na výnose z predaja, respektíve pre-
nájmu reklamných plôch bude v pl-
nej miere profitovať základná škola. 

čo presne budú peniaze určené. 
Dnes môžem povedať toľko, že ve-
denie ZŠ Mládežnícka z nich bude 
financovať športové aktivity, envi-
ronmentálne a výtvarné projekty.“ 
predostrel M. Gombár.                      -r-

Ten sa fakturuje na obdobie jedného 
roka a v tom aktuálnom tak škola 
dostane finančnú injekciu v podobe 
niekoľkých stoviek eur: „Trvali sme 
na tom, aby v zmluve, ktorú sme 
podpísali, bolo vyšpecifikované na 

Pri výbere zohrala úlohu výhodná 
poloha školy
Do činnosti firmy WEB-STAR spol. s r. o. 
spadajú okrem tvorby webových 
stránok a grafických prác aj marke-
tingové služby a prenájom reklam-
ných bannerov. V čase, kedy čítate 
tieto riadky, by už reklamné plochy 
mali byť súčasťou plotu na ZŠ Mlá-
dežnícka: „Túto školu sme zvolili 
kvôli jej výhodnej polohe. Oproti 
je veľké nákupné centrum a den-
nodenne neustávajúci pohyb ľudí. 
Štyri kusy bannerov sú osadené 
hneď oproti výjazdu z parkoviska,“ 
povedal Michal Gombár, majiteľ spo-
ločnosti WEB-STAR s. r. o.

Ochota zainteresovaných dala 
projektu zelenú
Finalizácii celej veci predchádzal 
súhlasný postoj riaditeľky Základnej 

Projekt púchovskej firmy WEB-STAR finančne pomôže ZŠ Mládežnícka
O tom, že reklama môže priniesť reálny úžitok, sa už čoskoro presvedčia aj na ZŠ Mládežnícka.  
So spoločnosťou WEB-STAR spol. s r. o. totiž škola rozbehla minulý týždeň projekt, ktorý jej prine-
sie zaujímavú finančnú čiastku.
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Polícia informuje

Rekonštrukcia železničnej trate na 160 kilometrov za 
hodinu prinesie v Nosiciach dopravné obmedzenia

Chrípková chorobnosť v Púchovskom okrese hrozivo stúpla

Mestská polícia

Vyčerpanú srnku na ľade v koryte Bielej vody sa mestským policajtom podarilo pritiahnuť na breh. Bez viditeľných 
poranení následne odskákala do lesa.                      FOTO: MsP Púchov

Ľudí bez práce je v okrese 
Púchov stále menej 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia sa v 
minulom týždni v Púchovskom okrese rapídne zvý-
šila. Kým v predchádzajúcom  týždni bola na úrovni 
3001 ochorení na 100.000 obyvateľov, v minulom 
týždni to už bolo 4152 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. Chorobnosť tak bola v okrese Púchov druhá 
najvyššia v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

K prudkému nárastu chorobnosti došlo minulý 
týždeň aj v celokrajskom meradle. Lekári v Trenčian-
skom kraji nahlásili v minulom 13.374 akútnych respi-
račných ochorení, čo bolo o 35,68 percenta viac ako 
v predchádzajúcom týždni. Najvyššia chorobnosť na 

akútne respiračné ochorenia bola minulý týždeň v 
Trenčianskom kraji v okrese Bánovce nad Bebravou, 
kde dosiahla úroveň 4839 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. Najnižšia chorobnosť – 2459 ochorení na 
100.000 obyvateľov bola v okrese Parttizánske. 

Z celkového počtu ochorení bolo 3015 ochore-
ní na chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom stúpla o hrozivých 82,47 
percenta.  

Pre chrípku museli v Trenčianskom kraji prerušiť 
školské vyučovanie v takmer 40 materských, základ-
ných a stredných školách. V okrese Púchov sa pre 

chrípku neučilo v troch materských školách a jednej 
základnej škole. 

Krajská hygienička odporučila riaditeľom zdravot-
níckych, sociálnych a školských zariadení, aby upo-
zornili zamestnancov a žiakov, že v prípade akútneho 
respiračného ochorenia nie je vhodné chodiť do za-
mestnania či do školy. 

Hygienička tiež odporúča, aby riaditelia zdravot-
níckych zariadení v oblastiach s najvyššou chorob-
nosťou zvážili zákaz návštev. Informoval Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

(r)   

Ešte v pondelok 23. januára oznámila telefonicky 
na oddelenie mestskej polície 
žena z Púchova, že na sútoky 
Váhu a Bielej vody leží na za-
mrznutej hladine srnka. Ozná-
menie sa potvrdilo, srnka ležala 
približne v polovici toku Bielej 
vody. Snažila sa postaviť, vzhľa-
dom na veľké vyčerpanie sa jej 
to nariek viacerým pokusom 
nepodarilo. Hliadka mestskej 
polície preverila hrúbku ľadu 
na koryte Bielej vody a násled-
ne srnku pritiahli k brehu. 

Vyčerpané zviera nemalo ži-
adne viditeľné poranenie, na 
stuhnutom snehu sa po chvíli 

postavila a pomaly odskákala do lesa.    MsP Púchov

Mestskí policajti zachránili vyčerpanú srnku

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne 
upozorňuje motoristickú verejnosť na čiastočné 
dopravné obmedzenie na ceste III. triedy č. 1942 
v zastavanej časti miestnej časti Nosice v km 1,250 
- 1,350. Dôvodom čiastočného dopravného obmed-
zenia v obidvoch jazdných pruhoch je realizácia do-
časného dopravného prístupu k mostnému provi-
zóriu  – prepojenie na časť Nosice - ostrov, zriadenie 

dlhodobého staveniska (súčasť stavby ŽSR, Moder-
nizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť 160 km/h, 
Púchov - Považská Bystrica, nový železničný viadukt 
Nosice - ostrov). Doprava bude vedená v obidvoch  
jazdných pruhoch bez šírkových obmedzení a bude 
usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným 
značením. 

KR PZ Trenčín

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Púchovskom okrese klesla v poslednom mesiaci 
minulého roku o 0,09 percenta na úroveň 4,43 
percenta. Nezamestnanosť bola najnižšia spo-
medzi všetkých okresov Trenčianskeho kraja a 
siedma najnižšia v rámci celého Slovenska. 

V evidencii úradu práce bolo ku koncu decem-
bra minulého roku 1184 uchádzačov o zamest-
nanie, z toho bolo 614 žien a 72 uchádzačov o 
zamestnanie so zdravotným postihnutím. Z cel-
kového počtu uchádzačov bolo 93 absolventov 
škôl, z toho 29 absolventov vysokých škôl a 64 
absolventov stredných škôl. 

Napriek klesaniu miery evidovanej nezamestna-
nosti je stále aj v Púchovskom okres alarmujúca 
nezamestnanosť mladých ľudí. Na púchovskom 
úrade práce evidujú až 347 uchádzačov o zamest-
nanie mladších ako 30 rokov, čo je takmer tretina 
zo všetkých nezamestnaných v okrese...  Priemer-
ná miera nezamestnanosti v Trenčianskom samo-
správnom kraji klesla v decembri medzimesačne o 
0,06 percenta na úroveň 5,85 percenta. Najvyššia 
nezamestnanosť v kraji bola v decembri v okre-
se Prievidza, kde dosiahla úroveň 8,13 percenta. 
Nasledovali okresy Partizánske (6,54 percenta), 
Považská Bystrica (6,42 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (6,09 percenta), Ilava (4,87 percenta), 
Nové Mesto nad Váhom (4,75 percenta), Myjava 
(4,52 percenta) a Trenčín (4,46 percenta) a Púchov 
(4,43 percenta).

      Na Slovensku bola v decembri nezamestna-
nosť  8,76 percenta. Najvyššia v okrese R. Sobota 
(24,58 percenta), najnižšia v okrese Piešťany a Ga-
lanta (3,29 percenta).                                                  (r)

Mladík otravoval pred obchodným domom
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

výstupu z kamerového systému pred vstupom do 
jedného z obchodných domov v Púchove proti 
mladistvému Púchovčanovi z Horných Kočko- 
viec, ktorý obťažovaním zákazníkov obchodného 
domu budil verejné pohoršenie. Mestskí policaj-
ti vyriešili priestupok napomínaním, mladíka z 
miesta vykázali a o jeho konaní informovali zá-
konného zástupcu chlapca. 

Našli mláďa sokola
Na oddelenie MsP prišli dvaja muži, podľa kto-

rých mali aute živé mláďa sokola, ktoré našli vedľa 
cesty. Mestskí policajti odporučili mužom odviezť 
sokola ochranárom do Orlového, poskytli im tele-
fónne číslo. Muži sľúbili, že sokola tam odvezú. 
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Poznámka redakcie:
V poslednej dobe sa rozmáha sťažova-
nie ľudí na zlé životné podmienky u nás. 
Niektorí populistickí politici dokonca 
tvrdia, že sú také neznesiteľné, že hrozí 
genocída slovenského národa. Kto sa 
na dnešný stav na Slovensku pozerá 
s rozumom nezastreným závisťou a ne-
návisťou, musí vidieť veľké pozitívne 
zmeny, ktoré sa udiali za posledné roky. 
Bohatstvo Púchovčanov najlepšie vid-
no v  plných supermarketoch a  v  neu-
stálom zväčšovaní počtu automobilov. 
Takže najväčší problém máme nie, že 
umierame od hladu, ale kde zaparkuje-
me svoje autá.

Chcela by som sa  poďakovať primá-
torovi mesta Rastislavovi Henekovi 
a nášmu poslancovi Petrovi Bílikovi, 
ktorí vypočuli naše žiadosti o  rozší-
renie parkovacích miest pri dome č. 
1639 na ulici Obrancov mieru. Situácia 
s  parkovaním pri našom dome pre-
zývaným aj Votrelec bola už mnoho 
rokov neúnosná. V minulosti sme nie-
koľkokrát žiadali o vybudovanie nové-
ho parkoviska, ale bezúspešne.... Som 
veľmi rada, že sa to podarilo a na konci 
roka 2016 sme sa dočkali nových par-
kovacích miest. Ešte raz ďakujeme. 

Za obyvateľov domu č. 1639 
Eva Kalmanová 

Ďakujeme za parkovisko pri „Votrelcovi“ 

Spoločnosť STILL SR s. r. o. 
• hľadá pracovníkov na TPP

servisný technik Púchov a okolie    
• Náplň práce:  

• Požiadavky:    

• Ponúkame:                        

opravy a údržby VZV

elektrotechnika , mechanika

trinásty plat + bonusy, dodatková dovolenka a iné 

Životopis posielajte do 10. 2. 2017 na mail: katarina.tabiova@stillsr.sk

Balanced HR ďalších 21 položiek ako 
rôzne typy príplatkov, príspevky,  tri-
násty a štrnásty plat, ale aj nefinančné 
benefity ako možnosti pre vzdeláva-
nie a rast. 

Vernostný bonus nie je pravidlom 
Najčastejšími finančnými benefitmi, 
ktoré ponúka väčšina spoločností, sú 
príplatky za prácu vo sviatok, počas 
víkendu a  nočnú prácu, či príspevok 
na dochádzanie. Len ojedinele posky-
tujú zamestnancom príplatky za poo-
bednú zmenu, či sťažené podmienky. 
Takmer všetky firmy doprajú svojim 
zamestnancom aj trinásty plat, štrná-
sty len ojedinele. 
Vzdelávacie aktivity sa realizujú zhru-
ba v  polovici závodov, pričom naj-
častejšie ide o jazykové kurzy. V men-
šej miere o  odborné kurzy, prípadne 
podľa aktuálnej potreby. Vernostný 
bonus nie je pravidlom vo všetkých 
spoločnostiach. V rôznych spoločnos-
tiach sa poskytuje na základe iných kri-
térií, pričom to môže byť ako bonus ku 
mzde alebo jednorazový bonus.

Mária Sidlova (Balanced HR)

„V  porovnaní s  prieskumom, ktorý 
sme uskutočnili minulý rok nedošlo 
k výraznému posunu u žiadnej zo skú- 
maných pracovných pozícií,“ zhod-
notil aktuálnu situáciu Martin Straka, 
Managing Partner v Balanced HR. 
Významnejšie zmeny by však podľa 
neho mohli nastať v nadchádzajúcich 
mesiacoch. „Tento rok bude výrazne 
ovplyvnený začiatkom náborovej 
kampane Jaguár Land Rover a  avi-
zovaného presunu závodu Eltec 
z  Liptovskéhu Hrádku do Dubnice 
nad Váhom. To ovplyvní najmä po-
zície v  elektrotechnickom priemysle 
v trenčianskom regióne,“ povedal. 

Najvyrovnanejšie podmienky majú 
nástrojári
Z  deviatich skúmaných robotníckych 
pozícií sú najnižšie platenou skupinou 
montážnici s priemernou hodinovou 
mzdou 2,92 € a najvýraznejšie cenení 
sú nástrojári, ktorí si za hodinu zarobia 
okolo 7,38 €. Hodinové ohodnotenie 
ostatných pozícií sa pohybuje okolo 
3 - 4 €. 
Najvyrovnanejšie sú platové podm-
ienky nástrojárov, u ktorých je rozdiel 
medzi najvyššou a najnižšou hodino-
vou sadzbou len 2 percentá. Pomerne 
vyrovnané sú aj ostatné pozície, vý-
raznejšie výkyvy vykazujú mzdy kont-
rolórov kvality a vodičov VZV. Až viac 
ako 100-percentný rozdiel je v ohod-
notení kvalifikovaných operátorov, 
no najviac vyčnievajú údržbári, kde 
je skok medzi najnižšou a  najvyššou 
hodnotou až 245 percent. 

Prieskum prináša prehľad platov 26 
pozícií od operátorských až po ma-
nažérske, ktoré pokrývajú kompletnú 
hierarchiu výrobných firiem. Okrem 
základnej mzdy skúmali konzultanti 

Výrobné spoločnosti bojujú o zamestnancov najmä finančnými bonusmi
Personálno – poradenská spoločnosť Balanced HR uskutočnila rozsiahly platový 
prieskum v sedemnástich výrobných spoločnostiach v Trenčianskom kraji. Podľa 
výsledkov zamestnávatelia motivujú ľudí predovšetkým rozmanitými finančnými 
príspevkami, z nefinančných benefitov sú najčastejšie jazykové kurzy.
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Brána púchoského židovského cintorína.

„Konečné riešenie“ židovskej otázky v okrese Púchov
Nacistické „konečné 
riešenie židovskej 
otázky“ patrí k trau-
matizujúcim udalos- 
tiam európskych, 
slovenských, ale aj 
miestnych dejín. 
Od 2. svetovej vojny 
prešlo veľa času a vy-
rástli nové generácie 
ľudí, ktorí sú náchylní 
veriť, že vyvražďova-
nie Židov sa neudialo.

migrantov). Vedenie štátu preto do-
hodlo s Nemeckom vysídlenie Židov 
do táborov mimo územia Slovenska 
za poplatok 500 ríšskych mariek 
za jednu osobu. K  účelu vysídlenia 
Židov vzniklo 5 táborov. Pre Tren-
čiansku župu vznikol tábor v Žiline 
– fungoval od 21. 3. do 24. 10. 1942. 
Táborom prešlo celkovo 26 384 ľudí. 
Pobyt v tábore trval len niekoľko dní, 
po ktorých boli Židia odvlečení do 
táborov smrti. Podľa záznamov bolo 
odtransportovaných 12 702 osôb do 
Osvienčimu, 11 181 osôb do Treblin-
ky a 2 591 do Lublinu. 
Posledná fáza prípravy na deporto-
vanie Židov sa uskutočnila vo febru-
ári 1942. Na základe nariadenia Mi-
nisterstva vnútra úrady za asistencie 
Hlinkovej gardy vykonali súpis židov-
ských občanov. V konečnom súčte 
bolo na tomto zozname zaregistro-
vaných 464 Židov z okresu Púchov. 
Súpis pred deportáciami sa vzťaho-
vali aj na majetok Židov. Niektoré 
predmety sa okamžite zhabali a dra-
žili v aukciách. Podľa nariadenia Mini-
sterstva vnútra si Židia do transportu 
mohli so sebou vziať balík s maximál-
nou hmotnosťou 50 kg, pričom mo-
hol obsahovať iba: 1 klobúk, 1 čapicu, 
2 šaty – z toho 1 pracovné, 2 kabáty, 3 
páry bielizne, 2 uteráky, 6 vreckoviek, 
2 páry topánok, 3 páry pančúch, 1 
prikrývku, 1 mydlo, holiaci prístroj, 
kefku na zuby, príbor, šálku, potravi-
ny na 3 dni, veci náboženského kultu 
a niklové hodinky.
Ľudácky režim sa od 25. marca do 
20. októbra 1942 zbavil deporto-
vaním 57 628 židovských občanov. 
Väčšina púchovských Židov bola 
odtransportovaná v prvej vlne. Podľa 
archívnych materiálov sa v roku 1943 
nachádzalo v Púchove len 11 práce-

cia). Podľa zákona o pozemkovej re-
forme (29. 2. 1940) patrilo do súpisu 
židovských poľnohospodárskych ne-
hnuteľností v okrese Púchov 1 062 ha 
židovskej pôdy. O najväčšie pozemky 
prišli Dr. Emil Frankl v katastri obce 
Piechov o rozlohe 340 ha lesa a 36 
ha pasienku, Samules Lewenbein v 
katastri obce Krivoklát o 105 ha lesa, 
Andrej a Júlia Schlesingerovci v ka-
tastri obce Bolešov o 85 ha lesa a 34 
ha pasienku, Arnold Weiner v katastri 
obce Lúky pod Makytou a Vydrná 51 
ha pasienku a Markus Haas v katastri 
obce Mikušovce o 45 ha lesa. 
Podľa zákona o židovských podni-
koch (1. 6. 1940), úrady mohli odňať 
Židom živnostenskú koncesiu. Pokiaľ 
podnik ešte nebol arizovaný, musel 
byť označený viditeľným nápisom 
„Židovský podnik“. V Púchove bolo 
zlikvidovaných viac ako 30 židov-
ských podnikov. Židovské podniky 
boli zlikvidované aj v okolitých ob-
ciach okresu: v Lúkach pod Makytou 
6 podnikov, Lazoch pod Makytou 
5, Pruskom a Bolešove po 3, Doh-
ňanoch, Dolnej Breznici, Červenom 
Kameni, Slávnici, Mikušovciach a Ly-
sej pod Makytou po 2 a po jednom 
v obciach Dulov, Streženice, Nosice, 
Bohunice, Sedmerovce a Piechov. V 
Púchovskom okrese bolo arizova-
ných 21 podnikov. Zoznam arizáto-
rov je zverejnený na webovej stránke 
Ústavu pamäti národa.
Po zbavení občianskych a ľudských 
práv zostala na Slovensku masa 
ožobráčeného židovského obyva-
teľstva. Z hospodárskeho problému 
sa stal sociálny problém. Plán sústre-
diť Židov v  niekoľkých táboroch na 
území Slovenska narazil na odpor 
nežidovského obyvateľstva (podob-
ne ako dnes ľudia nechcú tábory pre 

schopných židovských mužov. Po 
židovských obyvateľoch sa v obciach 
nachádzalo množstvo majetku, či už 
nehnuteľného, alebo hnuteľného. 
Okrem prosperujúcich podnikov a 
živností zanechali v Púchove celkovo 
58 nehnuteľností, väčšinou obytných 
domov. 
Dňa 29. augusta 1944 začala nemec-
ká okupácia Slovenska. Nemci vzá-
pätí presadili plán „konečného rie-
šenia židovskej otázky“. Posledných 
židovských obyvateľov z Púchova 
odtransportovali 13. septembra 
1944. Židovská komunita, ktorá tvo-
rila pevnú súčasť mesta, po 250 ro-
koch navždy zmizla. Niekoľko Židov 
sa síce po vojne vrátilo z koncentrač-
ných táborov, ale noví obyvatelia ich 
domov im často nechceli vrátiť maje-
tok späť. Aj preto takmer všetci pú-
chovskí Židia, ktorí prežili holokaust, 
po vojne odišli nielen z mesta, ale aj 
zo Slovenska. 
Ani jednu židovskú náboženskú obec 
v našom okrese (Púchov, Lúky, Prus-
ké, Bolešov) sa po druhej svetovej 
vojne nepodarilo obnoviť. V Púcho-
ve zostala po Židoch iba synagóga, 
ktorá sa za komunistického režimu 
premenila na obchod s nábytkom a 
v 80.-tych rokoch bola zbúraná. Sy-
nagógu v obci Lúky pod Makytou už 
v roku 1945 vypálili a zničili odchá-
dzajúce nemecké vojská. Po vojne 
schátrali a boli zbúrané aj synagógy 
v Bolešove a Pruskom. Jedinou pami-
atkou po Židovskej náboženskej obci 
v Púchove zostal židovský cintorín, 
ktorého zvyšky sa nachádzajú pod 
vrchom Lachovec.

Zdroj: Pavol Makyna: Riešenie 
židovskej otázky v okrese Púchov 

(1939–1945), spracoval: S. Flimmel

Krátko po vyhlásení autonómie Slo-
venska (6. 10. 1938) vznikla v  Pú-
chove ozbrojená zložka Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany Hlinkova 
garda, do ktorej vstúpilo približne 
200 mužov. Po celom Púchove zaisťo-
vali bohatších Židov a zabavovali sa 
im finančné prostriedky. Židovským 
obyvateľom rozbíjali okná a vytĺkali 
výklady na predajniach. Po vyhlásení 
Slovenského štátu (14. 3. 1939) Hlin-
kova garda v Púchove zabavovala Ži-
dom rádioprijímače a autá. 
Úrady zakázali MUDr. Aladárovi Ha-
asovi vydať osvedčenia o lekárskej 
praxi v Lúkach pod Makytou a dostali 
výpoveď všetci židovskí lekári: MUDr. 
Ernest Csillagi, MUDr. Móric Dávid, 
MUDr. Ján Garai, MUDr. Leonard Kušč, 
MUDr. Alexander Piechura, MUDr. Ar-
pád Pollák a MUDr. Ladislav Ullman. 
Ešte v marci 1939 vyšli vládne naria-
denia o obmedzení hostinských a vý-
čapníckych živností Židov - v Púcho-
ve mali toto oprávnenie Ferdinand 
Lielenthal a Móric Nathan, v Pruskom 
Alexander Flack. 
V prvých mesiacoch existencie Slo-
venského štátu vyšlo veľké množstvo 
vládnych nariadení, ktoré vo veľkej 
miere obmedzovali život Židov. Opa-
trenia sa začínali obmedzením slo-
bodného pohybu, Židia mali zákaz 
nočného vychádzania. Postupne im 
úrady zakazovali viesť motorové vozi-
dlá, vlastniť zbrane, ďalekohľady, fila-
telistické známky a množstvo ďalších 
vecí. Dokonca sa zavádzali nariadenia 
o zákaze styku nežidovských obyva-
teľov so Židmi. Za porušenie nariade-
nia hrozila práca v pracovnom tábore. 
Po diskriminačných opatreniach začal 
proces likvidácie podnikov a majetok 
židovského obyvateľstva prechádzal 
konfiškáciou do rúk „árijcov“ (arizá-
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PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                
Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        
Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME
(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          
Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) 
Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJ
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA
Varovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROK
Nová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁR
Tvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
Milé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE 
Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIE
Myšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBU
Vstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENY
Workshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             
Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Budeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOV
Využitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERA
Filmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     
S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZY
Ozzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU 
Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOK
Dôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNY
Mladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJ
Podnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

Predaj vstupeniek v pokladni kina:    
po, ut: 10 .00 - 12.00 
st, št, pia: 16.00 - 20.00    
so, ne: vždy hodinu pred každým predstavením 

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                
Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        
Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME
(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          
Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) 
Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJ
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA
Varovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROK
Nová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁR
Tvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
Milé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE 
Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIE
Myšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBU
Vstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENY
Workshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             
Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Budeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOV
Využitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERA
Filmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     
S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZY
Ozzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU 
Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOK
Dôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNY
Mladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJ
Podnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

KINO„Konečné riešenie“ židovskej otázky v okrese Púchov

súčiniteľ tepelnej vodivos� súčiniteľ tepelnej vodivos� súčiniteľ tepelnej vodivos�
AKCIA DO 5.2.2017λD=0,036 Wm-1K-1 λD=0,039 Wm-1K-1λD=0,033 Wm-1K-1

UNIROL
PROFI

DOMOUNIROL
PLUS

1 + 1 ZADARMO
kúp jednu a druhú dostaneš zdarma
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Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 31. 1.
Hŕstková s klobásou, chlieb 
1. Kurací kebab, hranolky, šalát Cole-
slaw s dressingom 
2. Bravčový steak s fazuľovými strúč-
kami na slanine, ryža, uhorka 
3. Čučoriedkové buchtičky s makom 
a maslom 

Streda: 1. 2.
Zeleninová s maslovými haluškami
1. Kurací rezeň v pivnom cestíčku, 
smotanové zemiaky, uhorka 
2. Guláš z jelenieho a hovädzieho 
mäsa s červeným vínom, knedľa
3. Tekvicové rizoto s brokolicou a 
nivou 

Štvrtok: 2. 2.
Polievka: Držková so zemiakmi, chlieb 
1. Pečené kuracie stehno s rascou, 
červenou a kyslou kapustou, varená 
knedľa
2. Špagety Carbonara so slaninkou, 
vajíčkom a parmezánom 
3. Miešaný zeleninový šalát s grilova-
ným lososom a sumčekom, opekané 
zemiaky 

Piatok: 3. 2.
Polievka: Hrášková  smotanová 
1. Soté z kačacieho mäsa pečené so 
cherry rajčinami, sezamová ryža 
2. Černohorský bravčový rezeň plnený 
slaninou so syrom, varené zemiaky
3. Grilovaný oštiepok s brusnicami, 
americké zemiaky, čalamáda 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 31. 1.
Karfiolová polievka, chlieb 
Hovädzí vývar risi-bisi 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
ovocný kompót
2. Stroganov z hovädzej sviečkovice, 
maslové halušky 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 

Streda: 1. 2.
Kapustnica s klobáskou, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kuracia rolka plnená šunkou, syrom 
a sušenou paradajkou, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Bravčový bačovský rezeň, zemiako-
vo-mrkvové pyré, kyslá uhorka
3. Špagety „Milanese“ (pomodoro, 
šunka, parmezán)

Štvrtok: 2. 2.
Zeleninová polievka s ovsenými 
vločkami 
Hovädzí vývar so špenátovými 
haluškami 
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, 
štuchané zemiaky s pórom, čalamáda 

2. Jelení guláš, chlieb 
3. Grilovaný hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami, pečivo 

Piatok: 3. 2.
Zemiaková na kyslo, chlieb 
Slepačia polievka s mäskom a 
rezancami 
1. Morčací steak s volským okom, 
americké zemiaky, zeleninové 
obloženie 
2. Bravčový steak na hubách, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
3. Pstruh na masle, varené zemiaky, 
zeleninový šalát 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 31. 1.
1. Fašírky s paštrnákovo-hráškovou 
kašou 
2. Farfalle s fazuľovými strukmi a 
cherry rajčinkami 
3. Pizza so slaninou a cibuľou 

Streda: 1. 2.
1. Tilapia filety so zemiakovo-mrkvo-
vou kašou 
2. Penne s mäsovým ragú 
3. Pizza funghi 

Štvrtok: 2. 2.
1. Kura so šošovicou, kaparami a 
rajčinami 
2. Zapekané špagety so šunkou v 
rajčinovo-smotanovej omáčke 
3.Pizza hawai 

Piatok: 3. 2.
1. Roláda z bravčového karé plnená 
šunkou a mozzarelou 
2. Zapekané rigatoni s hráškom, 
šampiňónmi a vareným vajcom 
3. Pizza so špenátom a vlašskými 
orechmi

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 31. 1.
Zeleninová so šampiňónmi a mrve-
ničkou 
1. Sviečková na smotane, knedľa
2. Kuracie prsia v syrovej omáčke, 
ghnochi 
3. Miešaný zeleninový šalát s vypráža-
nými kur. nugetkami 

Streda: 1. 2.
Ruský boršč
1. Vyprážaný kurací rezeň v sezame, 
zemiaková kaša, uhorka 
2. Hovädzie dusené na smotane, 
špenátové halušky 
3. Šúľance s makom, kakao 

Štvrtok: 2. 2.
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
2. Husárska roláda, červená kapusta, 

knedľa
3. Zapekané tvarohové palacinky  
s ovocím 

Piatok: 3. 2.
Domáca fazuľová so slivkami 
1. Partizánske rebierko, strapačky  
s kapustou 
2. Domáce pečené nutelové buchty, 
biela káva 
3. Vajíčkový šalát + ½ Bulharský šalát, 
pečivo  

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 31. 1.
Fazuľová so slivkami, rožok 
1. Hovädzí rezeň „Naopak“, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka 
2. Dusené bravčové pliecko, šípková 
omáčka, knedľa
3. Hubové rizoto so syrom 

Streda: 1. 2.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Medovo-horčicový bravčový steak, 
americké zemiaky 
2. Pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót
3. Perníkové rezy, acidko 

Štvrtok: 2. 2.
Držková, rožok 
1. Kurací rezeň v kokose, hranolky, 
kari omáčka 
2. Jelenie ragú s hubami, knedľa
3. Krúpovo-fazuľové rizoto so 
škvarkami 

Piatok: 3. 2.
Zeleninová so syrokrémom
1. Bravčová panenka s brusnicovou 
omáčkou, zemiakové placky 
2. Filé zapekané s brokolicou, horčico-
vá omáčka, varené zemiaky
3. Údené varené koleno, hrachová 
kaša, chlieb 

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 24. 1.
Brokolicová s cestovinou
1. Hovädzie varené, rajčinová 
omáčka, knedľa
2. Bravčové mäso po oravsky, ryža

Streda: 25. 1.
Škótska
1. Prešporský rezeň, štuchané zemi-
aky s cibuľkou, kyslá uhorka
2. Kuracie prsia v šampiónovo - 
smotanovej omáčke, farfalle

Štvrtok: 26. 1.
Boršč
1. Zemplínsky bravčový závitok, 
ryža, obedový šalát
2. Kuracia čínska placka, zemiaková 
kaša, obedový šalát

Piatok: 27. 1.
Demikát
1. Vyprážaná kuracia kyjevská kotle-
ta, opekané zemiaky, červená repa
2. Frankfurtský bravčový tokáň, 
halušky

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Hrachová so zeleným 
hráškom a majoránkou 
Hovädzí vývar, pečeňové halušky 
Šampiňónový krém 

1. Domáce šúľance s maslom – mak 
alebo orechy
2. Pečená krkovička, dusená kapusta, 
varená knedľa
3. Živánska pochúťka v alobale, kyslá 
uhorka 
4. Morčacia roláda plnená sušenými 
paradajkami a špenátom, cézar šalát
5. Bravčový rezeň v trojobale, zemia-
kový šalát s majonézou 
6. Kuracia paela s krevetami a 
šafranom 
7. Hovädzí steak, mexická fazuľa, 
grilovaná kukurica 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 31. 1.
Dubáková s mrvenicou 
1. Morčací Gordon Bleu, zemiakové 
pyré, miešaný šalát 
2. Hovädzie kocky, slovenská ryža 
3. Celozr. cestoviny s mrkvou a hlivou 
Dezert: Palacinka s džemom 

Streda: 1. 2.
Brokolicová so syrovými knedličkami
1. Kuracia pikantná zmes s olivami, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Brav. plátok, tarhoňa, červená repa 
3. Šišky s jahodovou penou 
Dezert: Limetové rez 

Štvrtok: 2. 2.
Paradajková so syrom 
1. Morčací špíz, varené zemiaky  
s pažítkou, tatárska omáčka
2. Hov. sviečková na smotane, knedľa 
3. Bryndzové halušky so slaninou
Dezert: Perník 

Piatok: 3. 2.
Hov. vývar s pečeňovými haluškami 
1. Tortilla wrap s kuracím mäsom, 
zeleninové obloženie 
2. Brav. obrátený rezeň, zemiaky 
3. Tagliatelle so špenátom a lososom
Dezert: Muffiny 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 31. 1.
Šošovicová na kyslo
1. Diabolka, chlieb vo vajíčku 
2. Zapekaná špargľa so slaninkou  
a syrom, zemiaky

Streda: 1. 2.
Kapustová s klobáskou 
1. Morčacie rezančeky v nivovej 
omáčke, cestoviny 
2. Žemľovka  s tvarohom a ovocím
 
Štvrtok: 2. 2.
Frankfurtská 
1. Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
2. Cestovinový šalát s kuracím mäsom

Piatok: 3. 2.
Držková 
1. Kuracia kapsa, zemiaková kaša
2. Tarhoňové rizoto s hlivou a zeleninou 

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 31.1.
Estragónová ragú polievka 
Zeleninová s mušličkami 
1. Hov. stroganov, dus. ryža, hranolky
2. Kuracie mäso s citrónovou cuketou, 
pečené zemiaky
3. Domáca sekaná, volské oko, zemia-
ky na  kyslo, chlieb 
4. Kuskus s dusenou zeleninou a tofu 

Streda: 1. 2.
Frankfurtská s párkom 
Cesnaková s korbáčikom a krutónmi 
1. Kuracinka s provensálskou zeleni-
nou, dusená ryža 
2. Bravčový rezeň plnený bryndzou, 
opekané zemiaky, čalamáda 
3. Kačacie stehno, čer. kapusta,  lokše/
kysnuté knedle/ varené zemiaky 
4. Lekvárové pirohy  

Štvrtok: 2. 2.
Ostrá kuracia čínska 
Karfiolová krémová 
1. Grilovaná brav. krkovička v syrovej 
majonéze, dusená ryža, hranolky 
2. Kur. Gordon blue, zem. kaša, šalát 
3. Hríbikové špaget. hniezdo s rozma-
rínovými kur. medajlónkami 
4. Pečená cuketa, zemiaky, dressing 

Piatok: 3. 2.
Slepačia Ujházi 
Fazuľová kyslá so sušenými slivkami 
1. Čertovská kur. pochúťka, ryža, hranolky
2. Záhorácky smotanový guláš, knedle 
3.Treska s chren. jogurtom, zemiaky 
4. Tekvicové rizoto, grécky šalát 
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O úvodné slovo sa postarala riaditeľka Lenka 
Jancíková, ktorá načrtla budúcnosť školy a jej 
smerovanie. Tú na pódiu neskôr vystriedal Peter 
Štefánik, ktorý je zodpovedný za duálne vzdelá-
vanie vo firme Continental Matador Rubber, s. r. o. 
Duálne vzdelávanie absolvujú žiaci štúdijného 
odboru operátor gumárenskej a plastikárskej 
výroby. 
Hlavnou časťou celého programu bola módna 
prehliadka. Zaujímavé odevy pripravili študent-
ky štúdijného odboru styling a marketing. Extra-
vagantné šaty, ktoré predviedli manekýnky na 
improvizovanom móle, sa určite nedajú označiť 

za nudné alebo také, ktoré bežne vidíte na že-
nách v meste. Neskôr sa módna prehliadka stala 
virtuálnou a to veľmi jednoduchým spôsobom. 
Manekýnky si obliekli čistý biely odev, ktorý  po-
mocou svetla a počítača vytvoril na ich telách 
rôzne zaujímavé motívy. 
Žiaci zo SOŠ I. Krasku sa vo voľnom čase venujú 
rôznym aktivitám, ktoré predviedli aj v rámci pri-
chystaného programu. Nielen najnovšie módne 
trendy, ale aj spev, hra na gitare, zumba a do-
konca streetworkout boli súčasťou zaujímavého 
štvrtkového dopoludnia. 

B. Krchňavá

Novoročný koncert  
s americkým hosťom 
Novoročný koncert púchovskej Základnej umelec-
kej školy je stálicou medzi hudobno-tanečnými po-
dujatiami. ZUŠ-ke sa podarilo pripraviť koncert plný 
modernej i klasickej hudby, ale nechýbalo aj niekoľ-
ko tanečných či speváckych vystúpení. Osobnú zá-
štitu nad celým koncertom prebral primátor mesta 
Rastislav Henek a pomohol tiež svojim osobným 
vkladom pri jeho realizácii.
Účinkujúcimi boli žiaci a učitelia ZUŠ, ktorí sa posta-
rali o štedrú nádielku hudby, spevu a tanca. Hneď na 
úvod zatancovali dievčatá z tanečného odboru cho-
reografiu s názvom Štyri húsky biele. Po nich nasle-
dovali súrodenci Lenka a Matúš Jurdovci, ktorí zah-
rali úpravu ruskej ľudovej piesne. Katarína Cekulová 
predniesla v klavírnom prevedení Hudbu anjelov od 
Burmullera. O veľmi zaujímavé spojenie dvoch hu-
dobných nástrojov klavír a akordeón sa postarali Mi-
roslav Rábik a Filip Janek. Koncert ďalej pokračoval 
vo valčíkovom rytme Petra Bazalu, ktorého vystrie-
dala šikovná huslistka Janka Mária Gabčová. Valčík 
od Jiřího Vřešťála predviedla aj Linda Cehláriková, 
a ten od svetoznámeho Fredericka Chopina zaznel 
v podaní klaviristky Michaely Šuriovej. Huslista Ma-
rek Špaček nezaostával a popasoval sa s tónmi sve-
toznámeho Montiho čardáša v klavírnom sprievode 
Vladimíra Gajdoša.
Po niekoľkých výborných tanečných a hudobných 
výkonoch prišli na rad hudobné zoskupenia. Ako 
prvé Trio con Brio v zložení Mária Jašurdová – klavír, 
Michaela Janíková – priečna flauta, Janka Ďurišová 
violončelo, ktoré neskôr  vystriedal spevácky zbor 
Be happy pod vedením taktiež Márie Jašurdovej. Pre 
divákov si pripravili dve piesne známe z rozprávok 
Ľadové kráľovstvo a Pocahontas. 
Vzácnym a najviac očakávaným momentom bol 
príchod hosťa - violončelistu Angela Tarpova. Angel 
začal hrať na violončelo ako štvorročný a zostal mu 
verný dodnes. Študoval na vysokej škole umenia v 
New Yorku a teraz je poslucháčom 2. ročníka vie-
denského konzervatória. Púchovčanom predviedol 
svoje umenie a na novoročnom koncerte zahral dve 
vlastné skladby. Po jeho vystúpení nasledovalo ešte 
niekoľko hudobných a speváckych čísel, ktoré len 
potvrdili kvalitu utorkového večera.                         -bak-

SOŠ I. Krasku: Ukázali virtuálnu módnu prehliadku, umenie i šport
Vo štvrtok 26. januára si v dome kultúry študenti  SOŠ Ivana Krasku spolu 
s pedagógmi pripravili viac ako hodinový program určený žiakom základ-
ných škôl, v ktorom predviedli svoje zručnosti, talent a šikovnosť. 
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Starší žiaci v Novom Meste nezaváhali
Po viac ako mesačnej pauze sa predstavili starší žia-

ci volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov na palu-
bovke Nového Mesta nad Váhom. 

Nove Mesto nad Váhom – Volejbal 1970 Púchov 
0:3 (–6, –17, –12)

Zostava: Pusztay, Cíbik, O. Pišoja, Šomko, Turčáni, 
Hromada, (Kvasnica, Gabko)

Začiatok prvého setu bol v našich rukách. Na poda-
nie sa postavil hráč Pusztay, ktorý svojim kvalitným 
podaním potiahol šnúru 10 bodov a postupne sme 
vyhrali 25:6. V druhom sete prišla strata koncentrácie 
a súperovi sa podarilo získať 17 bodov, čo určite ne-
zodpovedalo  priebehu prvého setu, ktorí sme hlad-
ko vyhrali. Do tretieho a posledného setu v prvom 

zápase sme si opäť pomohli od začiatku výborným 
podaním a zvíťazili sme 25:12 a cely zápas 3:0.

Nove Mesto nad Váhom – Volejbal 1970 Púchov 
0:3 (–14, –17, –12)

Zostava: Pusztay, Cíbik, O. Pišoja, Šomko, Turčáni, 
Hromada (Kvasnica, Maslák, Gabko, P. Pišoja)

Na začiatku druhého zápasu sme nastúpili v základ-
nej zostave, ale po nevynútených chybách sme pre-
hrávali 6:2. Žiaci sa skoncentrovali a vyhrali prvý set 
25:14. Do druhého a tretieho setu sme postupne v 
zostave urobili zmeny a dali sme šancu všetkým hrá-
čom, čo sa však na výsledku negatívne neodzrkadlilo 
a vyhrali sme (25:17, 25:12) a celý zápas 3:0. 

Martin Dvorský

Starší žiaci volejbalového oddielu MŠK Púchov potvrdili svoje kvality aj v Novom Meste nad Váhom a v oboch 
stretnutiach vyhrali bez straty setu.                        FOTO: VO 1970 MŠK Púchov

Komisia mládeže Oblastného futbalového zväzu 
Považská Bystrica usporiada v nedeľu 19. febru-
ára vo volejbalovej športovej hale MŠK v Pú-
chove tradičný zimný halový futbalový turnaj 
žiakov. O pohár predsedu Oblastného futbalové-
ho zväzu v Považskej Bystrici budú súťažiť futba-
lové talenty narodené po 1. januári 2002 a mlad-
šie. Turnaj je určený pre všetky družstvá hrajúce 
dlhodobé súťaže pod hlavičkou Oblastného fut-
balového zväzu Považská Bystrica. Hrať sa bude v 
dvoch skupinách po maximálne šiestich účastní-
koch. Termín uzávierky prihlášok je najneskôr 
do 9. februára mailom na ObFZ Považská Byst-
rica. Štart je povolený na platný registračný preu-
kaz a zdravotný preukaz poistenca. Každý klub 
je povinný odovzdať riadne vyplnenú súpisku s 
maximálne 14 hráčmi. Súpiska musí obsahovať 
meno, priezvisko hráča, dátum narodenia a číslo 
dresu s ktorým odohrá turnaj. Každé družstvo je 
povinné priniesť si dve kompletné sady dresov 
rozdielnej farby. Používať sa môže len halová 
obuv, zakázaná je čierna podrážka. Počet hráčov 
bude 4 + 1, striedanie hokejovým spôsobom. Ob-
čerstvenie si zabezpečí každý účastník turnaja na 
vlastné náklady. Začiatok turnaja je naplánovaný 
na 8.00 hodinu, predpokladané ukončenie do 
16.00 hodiny.                                                                 (r) 

Žiaci v Púchove o pohár 
predsedu ObFZ

Futbalisti Udiče sa stali v nedeľu víťazmi premiéro-
vého ročníka halového futbalového turnaja dorastu 
O pohár predsedu komisie mládeže ObFZ Považská 
Bystrica. Z dua družstiev z Púchovského okresu sa 
viac darilo mladým Dohňancom, ktorí obsadili strie-
bornú priečku iba bod za víťaznou Udičou. Menej sa 
darilo Dolnokočkovanom, tí skončili poslední.

Výsledky: Jasenica – Plevník 1:1, R. Ondraský 
– Hanulík, Udiča – D. Kočkovce 1:0, J. Trško,  Tuchyňa 
– Dohňany 1:0, P. Hrehuš, D. Kočkovce – Jasenica 0:3, 
Moravík, M. Ondraský, Smataník, Plevník – Udiča 1:1, 
Kurus – V. Beník, Tuchyňa – D. Kočkovce 0:0, Plevník 
– Dohňany 0:2, M. Hanes, Granzer, Jasenica – Udiča 

0:1, J. Trško, Plevník – D. Kočkovce 0:1, Kučmín, Ja-
senica -  Dohňany 0:3, Labaj, Černoško, Proč, Udiča 
– Tuchyňa 2:1, J. Trško, N. Beník – Gajdoš, D. Kočkovce 
– Dohňany 0:2, Černoško 2, Jasenica – Tuchyňa 2:1, R. 
Ondrásky, Krasňan – J. Gažo, Dohňany – Udiča 0:0 (na 
snímke), Plevník – Tuchyňa 1:0, Hanulík. 
1. Udiča 5 3 2 0 5:2 11
2. Dohňany 5 3 1 1 7:1 10
3. Jasenica 5 2 1 2 6:6 7
4. Plevník 5 1 2 2 3:5 5
5. Tuchyňa 5 1 1 3 3:5 4
6. D. Kočkovce 5 1 1 3 1:6 4

Najlepším strelcom bol Ján Trško z Udiče.

Pohár predsedu KM do Udiče, dorastenci Dohnian strieborní

Deväťroční futbalisti Horoviec sa tešili z celkového 
prvenstva na piatom ročníku halového futbalového 
turnaja prípraviek U9 v považskobystrickej športovej 
hale. Horovčania triumfovali v konkurencii ďalších  
piatich družstiev o dva body pred Považskobystri-
čanmi. Futbalisti Fan Clubu Púchov skončili štvrtí.   

Výsledky: Pov. Bystrica – Praznov 0:0, Ladce – Ho-
rovce 1:0, Nagy, N. Dubnica - FC Púchov 0:1, Katre-
ňák, Pov. Bystrica – Ladce 0:0, FC Púchov – Praznov 
0:0, Horovce - N. Dubnica 1:0, Cíbik, Pov. Bystrica - FC 
Púchov 1:0, Klužák, N. Dubnica – Ladce 1:1, Provazník 
– Zúbek, Praznov – Horovce 0:2, F. Veliký, Machara, N. 
Dubnica - Pov. Bystrica 1:2, Filip – Klužák 2, Horovce 
- FC Púchov 0:0, Ladce – Praznov 1:1, Král – Kubiš, Ho-
rovce - Pov. Bystrica 1:0, Karas, Praznov - N. Dubnica 
2:2, Kubiš 2 – Jančovič 2, FC Púchov – Ladce 1:1, Kli-
novský - Král. 
1. Horovce 5 3 1 1 4:1 10
2. Pov. Bystrica 5 2 2 1 3:2 8
3. Ladce 5 1 4 0 4:3 7
4. FC Púchov 5 1 3 1 2:2 6
5. Praznov 5 0 4 1 3:5 4
6. N. Dubnica 5 0 2 3 4:7 2

Horovčania víťazne

V nedeľu sa mladší žiaci MIDI Volejbalového oddi-
elu 1970 MŠK Púchov zúčastnili ďalšieho kola, ktoré 
sa odohralo v Trenčíne. Družstvo mladší žiakov „A“ 
nastúpilo na palubovku proti volejbalovému tímu z 
Nového Mesta nad Váhom. Od začiatku bolo vidieť 
rozdiel triedy medzi jednotlivými mužstvami. Naši 
zverenci si pomáhali hlavne hrou na sieti a obranou 
v poli. V prvom sete hneď získali trojbodový náskok 
a ten už počas celého setu len zväčšovali. V druhom 
sete bol úvod vyrovnaný až do stavu 8:8, keď si naši 
zverenci pomohli servisom a spravili na podaní päť-
bodovú šnúru. Nakoniec i tento set dotiahli do víťaz-
ného konca, a tak po setoch 25:9 a 25:10 vyhrali 2:0.

Mladší žiaci „B“ nastúpili na svoj prvý zápas proti 
domácemu tímu z Trenčína. Po setoch 15:25 a 13:25 
napriek obetavému výkonu prehrali 0:2 na sety.  

Na svoj druhý zápas nastúpilo Áčko proti Púchovu 

„B“. Tento zápas získalo áčko po setoch 2:0 (25:15 a 
25:18).

V poslednom stretnutíá čakali prvé družstvo Tren-
čania. Áčko opäť po vynikajúcom výkone s výbornou 
obranou v poli vyhralo prvý set a rovnako dominova-
li aj v druhom 25:13. Celkovo tak zápas vyhrali 2:0, a 
tak si zaručili, že si odvezú domov plný počet bodov. 
Naše druhé družstvo ukázalo obrovskú bojovnosť, 
no i tak podľahlo v prvom sete tímu Nového Mesta 
25:19. Druhý set bol vyrovnaný až do stavu 12:12, keď 
si Novomešťania vypracovali náskok, vďaka ktorému 
neskôr tento set vyhrali 25:16, a tak vyhrali 2:0.

Zostava tímu mladších žiakov A: Cíbik, Gabko, Tur-
čáni , Drga, Kvasnica, Maslák, Kopp, tréner: Dvorský

Zostava tímu mladších žiakov B: P. Martikán, Mazák, 
M. Martikán, Mušák, Medňanský, Kysucká, Pagáčová, 
tréner: Pagáč.                   Roman Cíbik

Tri výhry áčka mladších žiakov v Trenčíne
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KOZMETICKÝ SALÓN IVANA
Dom služieb pri Makyte, 1. mája 1456

0903 511 799

microblading 
tetovanie obočia najnovšou čiarkovanou metódou

         pôvodne  140 € 
  teraz 99 €

      Alexandra 
                         Complex

         HARMONOGRAM 

    PODUJATÍ
            február 2017      

11.2.  ROMANTICKÁ VEČERA 
PRE ZAMILOVANÝCH
/ HOTEL INOVEC-NOVÁ LEHOTA/ VEČERA PRE ZAMILO-
VANÝCH NA HOTELI INOVEC.       

13.-17.   VALENTÍSKA VEČERA 
POČAS CELÉHO TÝŽDŇA
 / HUNTY FISH-LEDNICKÉ ROVNE/        

14.2. VALENTÍNSKY VEČER 
/ ALEXANDRA HOTEL  A  ALEXANDRA ŠPORT 
HOTEL-PÚCHOV/ VEČERA PRE ZAMILOVANÝCH 
V ALEXANDRA HOTELI ALEBO V ALEXANDRA ŠPORT HOTELI.  
     

18.2. LATINO PARTY
/ ALEXANDRA HOTEL-PÚCHOV/
LATINO PARTY POD VEDENÍM PROFESIONÁLNYCH TANEČNÍ-
KOV ŠTEFANA A MICHAELY SÚ ZÁRUKOU DOBREJ ZÁBAVY. 
PRIPRAVENÉ SÚ ANIMÁCIE SALSY, BACHATY ČI RUEDA DE 
CASINO.       

18. 2.   ROMANTICKÁ VEČERA 
PRE ZAMILOVANÝCH
/ HOTEL INOVEC-NOVÁ LEHOTA/ VEČERA PRE ZAMILOVA-
NÝCH NA HOTELI INOVEC.   

19.2.  III. ROČNÍK SVADOB-
NÁ VÝSTAVA / STC ARÉNA -  PÚCHOV/
INŠPIRUJTE SA A NAPLÁNUJTE SI DOKONALÚ SVADBU DO 
POSLEDNÉHO DETAILU. SVADOBNÉ ŠATY, OBRÚČKY, ZÁKUSKY, 
DEKORÁCIE ČI SVADOBNÁ CESTA.  A  TO VŠETKO POD JEDNOU 
STRECHOU. OKREM TOHO JE PRIPRAVENÁ SVADOBNÁ 
PREHLIADKA, UKÁŽKA ODČEPČENIA NEVESTY A TOMBOLA.   
    25.2. NOC VODNÍKOV/ HUNTY 
FISH-LEDNICKÉ ROVNE/ PRÍĎTE SA ZABAVIŤ A ZASÚŤAŽIŤ 
SI S VODNÍKOM NA HUNTYFISH. HODNOTIŤ SA BUDÚ NAJKRAJ-
ŠIE MASKY.        

25.2.  ZABÍJAČKA A FAŠIANGY 
NA INOVCI / HOTEL INOVEC-NOVÁ LEHOTA/ 
FAŠIANGY V ZNAMENÍ DOBREJ NÁLADY, ZABÍJAČKA A ĎALŠIE 
SPRIEVODNÉ AKCIE: ĽUDOVÉ REMESLÁ A TVORIVÉ DIELNE, 
PEČENIE TRADIČNÝCH FAŠIANGOVÝCH ŠIŠIEK A FÁNOK, POCHO-
VÁVANIE BASY, ĽUDOVÁ HUDBA A TRADIČNÁ FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA.  
    
       
      

NUTNOSŤ REZERVÁCIÍ VALENTÍNSKYCH VEČERÍ VOPRED. VIAC INFO WEB/FB. 

Nájdete  nás  v budove  mestského  divadla.
Otváracie  hodiny:  Po - Pia  08:30 – 12:00, 13:00 – 16:30  hod.                                   
                                        So  08:30 – 11:00 hod.

med, medovina, 
včelí peľ, propolis,
kozmetika  zo  včelích  
 produktov a iné 
     včelie špeciality

novootvorená predajňa

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov srdečne 
pozýva žiakov 9. ročníka ZŠ škôl i širokú verejnosť na Deň otvorených dverí 
2. 2. 2017 s názvom:  „Fašiangy, čas plesov a zábavy“.
Môžete sa tešiť na: 
 -        fašiangy očami detí, fašiangy v kuchárčine a cukrárčine,
-         plesové líčenie, plesové nastieranie slávnostných tabúľ,
-         odborné prednášky baristov a barmanov,
-        dobový hostinec, zábavné športové hry, 
-         ochutnávky grilovaných špecialít a sladkých koláčikov
-         a mnoho ďalších aktivít vo fašiangovej atmosfére... Tešíme sa na Vás!

PODLAHY PREDAJ A MONTÁŽ

DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

dovoz  zdarma

Podlahy 
od 6,70 €/m²

OKNÁ
NÁBYTOK

Podlahy

Pod Zábrehom 1577/47, 020 01  Púchov

info@nari-nabytok.sk 
0918 360 910

www.nari-nabytok.sk
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www.domydohnany.sk 0903 497 578

Vymeňte dom za byt a bývajte lacnejšie
4-izbový dom, 97 m² so záhradou

- 5 minút od Púchova
- mesačné náklady už od 120 eur
- parkovacie miesto v cene domu

už od 98.000 eur s DPH
cena s pozemkom 
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HOKEJ

Muži ŠHK Púchov boli krátki aj na Maďarov
I. liga muži
O 9. – 10. miesto
Hokejisti ŠHK Púchov vstúpili do prvej fázy bojov o 

konečnú 9. – 10. priečku druhej ligy domácim stret-
nutím proti účastníkovi východnej skupiny druhej 
ligy – maďarskému mužstvu KMH Budapešť. Vo vy-
rovnanom stretnutí, keď pomer striel skončil 35:36 
napokon rozhodla väčšia efektivita Maďarov v kon-
covke a po nerozhodnej prvej tretine sa vo zvyšných 
dvoch vždy dvakrát presadili hostia. Vytvorili si tak 
výhodnú postupovú pozíciu do druhej fázy bojov o 
posledné priečky druhej ligy. Odveta ja na programe 
v sobotu v Budapešti, hrá sa na dve víťazné stretnu-
tia. 

SHK Púchov – KMH Budapešť 2:6 (2:2, 0:2, 0:2)
Góly ŠHK Púchov: 3. Teska (Lukáč), 14. Viedenský
Strely na bránku: 35:36, Vylúčenia: 5:7, Presilov-

ky: 0:1, Oslabenia: 0:1
Rozhodcovia: Píšťanský – Makúch, Drblík, 115 di-

vákov.
Stretnutie o umiestnenie začali Púchovčania  na 

domácom ľade aktívne a po necelých troch minútach 
sa ujali vedenia gólom Tesku. Maďarov gól nepoložil. 
Naopak, zmobilizovali sily a v ôsmej minúte sa tešili 
z vyrovnávajúceho gólu z hokejky Ballu. V 12. minúte 
doplatili domáci na vylúčenie, ktoré v presilovej hre 
potrestal vedúcim gólom Fulop – 1:2. Púchovčanov 
vrátil do hry už o dve minúty neskôr po samostatnej 
akcii Matúš Viedenský – 2:2. To však bolo zo strany 
domácich všetko. V ďalších dvoch dejstvách sa do 
streleckej listiny zapísali už iba hostia. V 29. minúte 
poslal Maďarov do vedenia Szucs – 2:3 a necelú pol 
minútu pred druhou prestávkou zvýšil na 2:4 Beren-
di. Domácu skazu dovŕšili v záverečnej tretine ďalší-

mi dvomi gólmi Holéczy a Fulop. 
Zostava ŠHK: Kučík – Dobiaš, Flašík, Kolačkár, 

Lukáč, Matušú, Teska – Bajtala, Dvorský, Faktor, Furo, 
Kuchta, Panáček, Plavecký, Slávik, Viedenský, Zemko

I. liga dorast
Nadstavba
11. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Lučenec – Hu-

menné 8:2, Brezno – Trebišov 9:6, Považská Bystrica 
– Bardejov 2:1

12. kolo: MŠK Púchov – Mládež HC 46 Bardejov 
9:1 (4:0, 2:0, 3:1), Pišoja 3, Putala, Udovychenko, 
Černota, Deneš, Smolka, Haluška, Brezno – Humen-
né 7:3, Lučenec – Trebišov 3:4, Považská Bystrica 
mala voľno
1. MŠK Púchov  10  10  0  0  0  80:17  33 
2. P. Bystrica  10  9  0  0  1  75:18  27 

3. Bardejov 12  3  1  1  7  40:56  16 
4. Trebišov 10  4  0  0  6  47:49  15 
5. Brezno  10  3  1  1  5  34:45  14 
6. Humenné  10  3  0  0  7  32:70  10 
7. Lučenec  10  2  0  0  8  27:80  6 
KADETI
Nadstavba play out
3. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
2:2 (0:1, 1:0, 1:1), Kašlík, Krajč, Žilina – Zvolen 2:2, 
Poprad – Nitra 2:8
4. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
2:6 (0:2, 2:2, 0:2), Ladecký 2, Kašlík 2, Krajč, Majerík
Žilina – Zvolen 6:0, Poprad – Nitra 2:4
1. Nitra  4  4  0  0  19:8  8 
2. MŠK Púchov  4  3  1  0  18:10  7 
3. Žilina  4  2  1  1  13:8  5 
4. Poprad  4  1  0  3  10:17  2 
5. L. Mikuláš 4  0  1  3  8:15  1 
6. Zvolen 4  0  1  3  8:18  1 

I. liga starších žiakov
8. HT - 25. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 7:0 

(1:0, 3:0, 3:0), Moravanský 2, Putala 2, Kuriš, Haluška, 
Halušková

Púchovskí ôsmaci na domácom ľade rozstrieľali tre-
tí Zvolen a dnes už zrejme nikto nepochybuje, že to 
budú práve Púchovčania, ktorí sa predstavia na toh-
toročnom finálovom turnaji o majstra Slovenska.

Martin – Liptovský Mikuláš 3:1, Banská Bystrica 
– Lučenec 3:4, Žilina – Brezno 1:7, Považská Bystrica 
mala voľno
1. MŠK Púchov  22  18  2  2  140:53  38 
2. Martin 23  15  0  8  120:81  30 
3. Zvolen  22  13  0  9  108:99  26 
4. B. Bystrica  22  10  5  7  114:82  25 
5. L. Mikuláš  21  10  3  8  120:95  23 
6. P. Bystrica  22  10  2  10  101:114  22 
7. Žilina  22  9  2  11  80:79  20 
8. Brezno  22  5  2  15  105:130  12 
9. Lučenec  22  1  0  21  28:183  2 
7. HT:
25. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 4:1 (1:0, 1:0, 
2:1), Lezzani 2, Vojtek, Svinčák

Martin – Liptovský Mikuláš 10:1, Banská Bystrica – Lu-
čenec 0:6, Žilina – Brezno 7:6, Považská Bystrica mala 
voľno
1. Martin 23  20  0  3  149:43  40 
2. Zvolen  22  16  2  4  158:56  34 
3. MŠK Púchov  22  16  1  5  126:43  33 
4. Brezno  22  14  0  8  134:71  28 
5. Žilina  21  10  1  10  95:91  21 
6. Lučenec  21  8  0  13  103:146  16 
7. L. Mikuláš  21  6  1  14  78:121  13 
8. B. Bystrica  22  3  2  17  39:133  8 
9. P. Bystrica  22  1  1  20  49:227  3 
I. liga mladší žiaci
6. HT:
25. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 1:2 (0:1, 0:0, 
1:1), Kováčik 2
Liptovský Mikuláš – Martin 1:4, Lučenec – Banská 
Bystrica 1:6, Brezno – Žilina 4:11, Považská Bystrica 
mala voľno
1. Martin 22 17 0 5 144815 34
2. Žilina  22  14  1  6  123:85  31
3. Zvolen  21 13  4  4  164:84  30
4. MŠK Púchov  21  14 1  6 113:53  29
5. P. Bystrica 21  9  2 10 134:122 21
6. B. Bystrica  22  9 3  9  94:78  20
7. L. Mikuláš  21  7  5  10  87:75  19
8. Lučenec  22  4  0  18  67:196  8
9. Brezno  22  0  2  20  50:225  2
5. HT:
25. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 5:12 (4:6, 0:3, 
1:3), Hazala 4, Pobežal 3, Ladecký 2, Žondor, Buček, 
Šebo
Liptovský Mikuláš – Martin 9:2, Lučenec – Banská 
Bystrica 2:16, Brezno – Žilina 3:7
1. MŠK Púchov  22  19  2  1  260:89  40
2. B. Bystrica  21  17  1  3  182:75  35
3. Žilina  22  16  1  5  171:118  33
4. Martin  22  11  1  10  142:122  23
5. Zvolen  22  8 2  12  139:136  18
6. L. Mikuláš  21  8  2  11  108:143  18
7. P. Bystrica  21 5  3 14  84:126  13
8. Brezno  22 4  3  15  87:163  11

Hokejisti ŠHK Púchov (v bielych dresoch) privítali na domácom ľade v stretnutí o 9. - 10. miesto druhej ligy exotic-
kého súpera z Budapešti. Ani nad Maďarmi však nedokázali Púchovčania zvíťaziť.                  FOTO: Miroslav Mikáč
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Hokejový manažér MŠK Púchov: Deti musíme k hokeju nielen prilákať, ale ich aj udržať

Púchovskému hokeju by prospela extraliga
Do hektického obdobia vstúpili začiatkom januára 

hokejové mužstvá MŠK Púchov. Podľa manažéra klu-
bu Petra Žiačika je s účinkovaním družstiev v súťa-
žiach zatiaľ spokojnosť. Dôraz kladie vedenie klubu 
na všetky družstvá, napriek tomu majú v jarnej časti 
súťaží svoje priority. „V podstate bojujeme najmä na 
troch frontoch. Starší žiaci – ôsmaci sú zatiaľ v prvoli-
govej tabuľke na prvom mieste s osembodovým ná-
skokom pred Martinom a navyše majú zápas k dobru. 
V prípade, ak by ôsmaci základnú časť súťaže vyhrali, 
vybojovali by si účasť na majstrovstvách Slovenska. 
Na vrcholnom slovenskom podujatí v tejto vekovej 
kategórii sa predstavia víťazi východoslovenskej, 
stredoslovenskej a západoslovenskej skupiny a dopl-
ní ich druhé družstvo zo západoslovenskej skupiny 
prvej ligy, pretože majstrovstvá Slovenska by sa mali 
uskutočniť v Trenčíne,“ priblížil jednu z priorít Žiačik. 

Radosť podľa neho robia v tejto sezóne klubu aj 
kadeti, ktorým sa historicky prvýkrát podarilo po zá-
kladnej časti postúpiť do TOP 12, i keď hrajú skupinu 
play out. „Tak isto bojujeme aj s dorastom, s ktorými 
sme postúpili do nadstavbovej časti a vo východnej 
skupine sme zatiaľ bez straty bodu. O postup do do-
rasteneckej extraligy sa bude hrať potom s mužstva-
mi zo západnej skupiny. Postupové ambície máme, 
extraliga by bola pre púchovský hokej veľkým príno-
som,“ doplnil manažér. 

Tak trochu sklamaním sú podľa neho v tejto sezóne 
výkony juniorov, s ktorými sa tiež potichu uvažovalo 
ako s jedným z ašpirantov na postup. Juniorov prihlá-
sili Púchovčania do súťaže až v práve prebiehajúcej 
sezóne, v tej minulej ich nemali. „Dostali sme sa troš-
ku do nepochopenia od ŠHK Púchov. Nemohli sme 
skončiť celý proces výchovy v doraste. Tí chlapci by 
potom nemali nejakú motiváciu a kde by išli hrávať? 
Tak preto sme otvorili juniorov. Mužom ŠHK Púchov 
sa to príliš nepáčilo, pretože počítali s niektorými 
hráčmi. Ale myslím si, že to sme si už vysvetlili, nemô-
že predsa ten chlapec skočiť z dorastu rovno medzi 
mužov. Pre väčšinu hráčov by to bola konečná. Naj-
silnejším súperom tam bol Martin, ktorému sme ako 
jediní dokázali zobrať body. Martin je však silný, a tak 
keď sme videli, že šanca na postup tam nie je, pustili 
sme najlepších juniorov do Žiliny a do Trenčína, nech 
hrajú extraligu,“ ozrejmil Žiačik. 

V budúcom roku uvažujú, že by MŠK Púchov prihlá-
sil do druhej ligy mužov, prípadne sa uvažuje na 
Slovenskom zväze ľadového hokeja s vytvorením 
celoslovenskej súťaže do 23 rokov. „Ani na zväze nie 
sú spokojný s projektom Orange 20. Na majstrovstvá 
sveta išlo z tohto výberu, ktorý sa pripravuje celý rok 

a hráva slovenské súťaže s mužmi, sedem hráčov. 
Hráči sa vrátia a nemajú kde hrať. Extraligové muž-
stvá ich veľmi zaraďovať nechcú, lebo sa buď zachra-
ňujú, alebo hrajú o titul či play off. V každom prípade,
ak by sa niečo podobné vytvorilo, máme o tom záu-
jem. Takže buď druhú mužskú ligu, alebo ligu do 23 
rokov,“ zdôraznil.

Hokejový klub MŠK Púchov je financovaný najmä
z mestského rozpočtu, z príspevkov rodičov detí a 
zo sponzorských peňazí. Časť prostriedkov na talen-
tovanú mládež a časť nákladov na trénerov ide zo 
Slovenského zväzu ľadového hokeja. O odborný rast 
mladých hokejistov sa v siedmich družstvách stará 
desať trénerov. Viac ako 13.000 eur prišlo ako dotácia 
zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na trénerov 
je z mestského rozpočtu vyčlenených okolo 67.000 
eur, na športovú činnosť ďalších takmer 86.000 eur. 
Započítaná v tom nie sú náklady na prevádzku zim-

ného štadióna. 
„Máme najmodernejší zimný štadión v okolí, mo-

mentálne mesto investovalo financie do dobudo-
vania odsávacieho systému, pretože v lete tu bývala 
hmla, hrdzavelo to tu, odchádzala nám elektronika. 
Ak tu však chceme mať medzinárodné turnaje, mu-
síme na štadióne zdvihnúť plexisklá okolo celej plo-
chy,“ uviedol manažér.  

Ako dodal, v Púchove sú vďaka podpore mesta na 
hokej solídne podmienky, ktoré im ostatné mestá zá-
vidia. Najväčším problémom je podľa Žiačika pritiah-
nuť a najmä udržať pri hokeji deti. „Potrebujeme po-
tiahnuť do extraligy buď v tomto roku dorast, alebo 
v budúcom roku juniorku. Potom sa vyhneme tomu, 
že nám deti budú odchádzať. Ak tu budú mať extra-
ligu, nebudú musieť nikam chodiť. Naopak, môžu k 
nám začať chodiť talenty z okolia,“ uzavrel Žiačik.         

pok

Manžér hokejového klubu MŠK Púchov Peter Žiačik na zimnom štadióne.         FOTO: Milan Podmaník

Dobudovanie odsávania na zimnom štadióne má zlepšiť podmienky na tréning najmä začiatkom sezóny. 
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Dolné Kočkovce nevyužili šancu odpútať sa od dna 
Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže

3. liga muži
Stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce nevyužili v 17. 
kole možnosť odlepiť sa z posledného miesta tabuľky 
a preskočiť v nej Starú Turú. Dolnokočkovania prehra-
li obe štvorhry, ktoré inak bývajú ich silnou stránkou, 
a tak ani dobrý výkon trojice Blaško, Janiš, Michalec 
nestačilo aspoň na remízu. V druhom sobotňajšom 
stretnutí tretej ligy podľahli Dolné Kočkovce hladko 
za stolmi favorizovanej Drietomy.  Dolnokočkovania 
sú tak aj naďalej na chvoste tabuľky, na predposlednú 
Novú Dubnicu strácajú štyri body. Majú však zápas k 
dobru. Veľa napovie už najbližšie 19. kolo, v ktorom 
sa Dolné Kočkovce o dva týždne predstavia za stolmi 
predposlednej Novej Dubnice. 
Výsledky:
17. kolo: STK Stará Turá – Slovan Dolné Kočkovce 
10:8 (Blaško 3, Janiš 3, Michalec 2)
STK Prievidza – Karpatia Prievidza 6:12, Veľké Uherce 
B – Lazany 9:9, Partizánske B – Bystričany 3:15, Tren-
čín B – Nová Dubnica B 10:8, Bošany B – Ladce 9:9, 
Drietoma – TTC Považská Bystrica 6:12
18. kolo: STK Euro Drietoma – Slovan Dolné Koč-
kovce 13:5 (Blaško 2, Michalec 2, štvorhra)
Partizánske B – Lazany 6:12, Veľké Uherce B – Bystri-
čany 5:13, Trenčín B – Ladce 12:6, Bošany B – Nová 
Dubnica B 14:4, Stará Turá – Považská Bystrica 0:18  
1. Bystričany  17 17 0 0 243:63 51
2. P. Bystrica  16 15 0 1 232:56 46
3. Trenčín B  17 11 1 5 176:130 40
4. Ladce  17 9 4 4 167:139 39
5. Lazany   17 7 6 4 159:147 37
6. Karpatia PD 16 10 1 4 146:142 36
7. Drietoma   17 6 3 8 147:159 32
8. Bošany B  17 6 3 8 150:156 32
9. STK PD 16 5 4 7 130:158 30
10. Partizánske B  17 5 1 11 115:191 28
11. V. Uherce B  17 2 6 9 133:173 27
12. Stará Turá   17 3 2 12 111:195 25
13. N. Dubnica B  17 3 1 13 102:204 24
14. D. Kočkovce  16 2 0 14 95:193 20

5. SATES liga
O prekvapenie 13.kola najvyššej oblastnej stolnote-

nisovej súťaže sa postarali stolní tenisti rezervy Dol-
ných Kočkoviec, ktorí dokázali uhrať nerozhodný vý-
sledok za stolmi favorizovaného Pruského. Naopak, 
strata bodu v Dubnici nad Váhom môže mrzieť tretiu 
Lysú pod Makytou. Ak by vyhrala, dotiahla by sa na 
rozdiel jediného bodu na dvojicu v čele tabuľky. 

Pruské A – D. Kočkovce B 9:9, Ľ. Šatka 4, Jaro Šatka 
3, Kopačka 1, 1 štvorhra – P. Majdán 3, J. Škrabko, Fe-
dora po 2, Crkoň 1, 1 štvorhra, Pruské B – N. Dubni-
ca C 6:12, Černej 3, Cibík 2, Beránek 1 – Frohn 3, Ora-
vec, Garaj, Janiga po 2, Oravcová 1, 2x štvorhra, TTC 
PB C – Ladce B 3:15, J. Bačík 2, Ďurana 1 – Hromek, 
Gajdošík po 4, V. Popelka 3, I. Hrevuš 1, 2x štvorhra, 
Pružina A – Slovan PB A 9:9, Krupa 4, Sádecký, Vrá-
bel, Behro po 1, 2x štvorhra – Šuba, Tománek po 3, J. 
Gálik 2, Cedzo 1, Dubnica – Lysá 9:9, Topák 4, Gereg 
3, Palček 1, 1 štvorhra – Panáček 3, Schulcz, Janíček st. 
po 2, Ladecký 1, 1 štvorhra, N. Dubnica D – Medeko 
PB 9:9, Pšenková 4, Vinczeová 2, J. Pšenka 1, 2x štvor-
hra – Lipa, Filípek po 3, Lauš 2, Herco 1
1. Ladce B  13 10 1 2 147:87 34
2. TTC PB C  13 10 1 2 143:91 34
3. Lysá   13 8 3 2 143:91 32
4. Pruské   13 7 4 2 143:91 31
5. Slovan PB   13 6 2 5 118:116 27
6. Medeko PB   13 4 4 5 117:117 25
7. Dubnica   13 4 4 5 119:115 25
8. N. Dubnica C  13 5 1 7 103:131 24

9. Pružina   13 3 5 5 104:130 24
10. Pruské B  13 3 1 9 81:153 20
11. N. Dubnica D  13 2 3 8 98:136 20
12. D. Kočkovce B  13 1 1 11 88:146 16
   6. REKONT liga
Udalosťou 13. kola šiestej ligy je prvá prehra lídra z 
Dolného Moštenca, ktorú si zaknihoval dokonca za 
domácimi stolmi s rezervou Sedmerovca. Jediný zá-
stupca Púchovského okresu v súťaži - stolní tenisti 
Dohnian si podľa očakávania 
doviezli všetky body z Ladiec. 
Ich víťazstvo sa však nerodilo 
ľahko. 
   Dolná Mariková – Červený 
Kameň 10:8, Belás, Striže-
nec, Žiačik po 3, 1 štvorhra 
– Jakúbek 3, D. Dohňanský 2, 
P. Dohňanský, Ľ. Dohňanský 
po 1, 1 štvorhra, Nozdrovice 
A – Zliechov 5:13, J. Letko, 
Koštialik, Češko, Didek po 1, 
1 štvorhra – J. Vicen, M. Vicen 
po 4, D. Mišík st. 3, Kameniš-
tiak 1, 1 štvorhra, TTC Považ-
ská Bystrica D – Šebešťano-
vá 13:5, M. Konrád, R. Čelko 
st. po 4, Hrubo 3, Martaus 1, 
1 štvorhra – Mitaš 2, Šesták, 
J. Petrík po 1, 1 štvorhra, Mi-
lochov A – Slovan Považská 
Bystrica B 6:12, Kunovský 3, 
Benko, Hojdík po 1, 1 štvorhra 
– Hlubina 4, P. Kvaššay, Jurčík 
po 3, Tabaček 1, 1 štvorhra, 
Ladce C – Dohňany 7:11, 
Sňahničan, A. Popelka po 2, Pišta 1, 2x štvorhra – M. 
Baška, Junga, Hološko po 3, R. Baška 2, Dolný Moš-
tenec – Sedmerovec B 8:10, I. Bírošík 4, Baláž 3, 1 
štvorhra – M. Šelinga ml. 3, Štefanec, P. Barták, M. Še-
linga st. po 2, 1 štvorhra
1. D. Moštenec  13 11 1 1 160:74 36
2. Sedmerovec B  13 9 1 3 139:95 32
3. Slovan PB B  13 9 1 3 137:97 32
4. Dohňany   13 8 1 4 128:106 30
5. Zliechov   13 6 3 4 130:104 28
6. D. Mariková   13 5 3 5 106:128 26
7. Ladce C  13 6 1 6 118:116 26
8. TTC PB D  13 5 2 6 119:115 25
9. Nozdrovice   13 4 2 7 101:133 23
10. Č. Kameň   13 4 0 9 105:129 21
11. Milochov   13 2 1 10 97:137 18
12. Šebešťanová   13 1 0 12 64:170 15
   7. liga
Obe púchovské družstvá mali stretnutie 17. kola        
siedmej ligy predohrané už pred začiatkom ročníka. 
Plný bodový zisk si do tabuľky pripočítali hráči prvé-
ho družstva, ktoré sa tak v tabuľke vyhuplo na ôsmu 
priečku pred Dolné Kočkovce C. Tie mali v tomto kole 
voľno.  Púchovčania strácajú na Považskú Bystricu 
jeden bodík, v najbližšom kole však cestujú k lídrovi 
súťaže do Dubnice nad Váhom. Púchovská rezerva sa 
predstaví za domácimi stolmi s rezervou Milochova. 
   Sedmerovec C – TTC Považská Bystrica E 9:9, 
Mazán 4, Galko, Miloš Šelinga po 2, 1 štvorhra – Kuli-
chová Wallenfelsová po 3, Dujsíková, Babčan po 1, 1 
štvorhra, Dolné Kočkovce C – voľno, Miracles Dub-
nica – 3. ZŠ Dubnica 9:9, P. Fatrsík, R. Fatrsík po 3, 
Heštera 2, M. Dohňanský 1 – Trenčan 4, Schmiedl 2, 
Herda 1, 2x štvorhra, Milochov B – Pružina B 10:8, 
Horečný 4, Gazdík, B. Mihálik, Hojdík po 2 – J. Kozák, 

5. SATES liga
14. kolo: 
Dolné Kočkovce B – Nová Dubnica D, Medeko 

Považská Bystrica – Dubnica, Lysá pod Makytou 
– Pružina, Slovan Považská Bystrica – TTC Považ-
ská Bystrica C, Ladce B – Pruské B, Nová Dubnica 
C – Pruské

6. REKONT liga
14. kolo:
Červený Kameň – Dolný Moštenec, Sedmerovec 

B – Ladce C, Dohňany – Milochov, Slovan Považ-
ská Bystrica B – TTC Považská Bystrica D, Šebešťa-
nová – Zliechov, Dolná Mariková – Nozdrovice

7. liga
18. kolo: 
TTC Považská Bystrica E – Udiča, Nozdrovice 

B – Nová Dubnica E, JoLa Dubnica nad Váhom 
– Púchov A, Púchov B – Milochov B, Pružina B 
– Miracels Dubnica nad Váhom, Dolné Kočkovce 
C – Sedmerovec C, 3. ZŠ Dubnica nad Váhom má 
voľno

Kto s kým za stolmi

Topor po 3, 2x štvorhra, Púchov A – Púchov B 17:1, 
Janeková, M. Gombár po 4, Sitár 3, Lefko, Juriga st. po 
2, 2x štvorhra – Briš 1, N. Dubnica E – JoLa Dubnica 
3:15, Vinczeová 3 – Lalinský, Zajac, Kminiak po 3, Roj-
kovič, Hebr po 2, 2x štvorhra, Udiča – Nozdrovice B 
7:11, P. Ignácik ml. 4, M. Vaňko st. 2, Šuška 1 – Didek, 
Koštialik po 3, Zemanovič 2, Blažíček 1, 2x štvorhra
1. JoLa DCA   16 15 1 0 208:80 47
2. Sedmerovec C  15 12 1 2 169:101 40

3. Milochov B  16 10 2 4 159:129 38
4. Nozdrovice B  16 9 3 4 165:123 37
5. Pružina B  16 8 3 5 166:122 35
6. Udiča   16 9 0 7 155:133 34
7. TTC PB E  15 7 1 7 143:127 30
8. Púchov A  16 5 3 8 132:156 29
9. D. Kočkovce C  15 6 1 8 148:122 28
10. Miracles DCA  15 5 2 8 140:130 27
11. N. Dubnica E  16 4 2 10 112:176 26
12. ZŠ Dubnica   16 2 1 13 97:191 21
13. Púchov B  16 0 0 16 42:246 16

Dolnokočkovania Peter Majdán (vľavo) a Ján Škrabko sa šiestimi bodmi po-
dieľali na remíze v piatoligovom stretnutí v Pruskom.       FOTO: Milan Podmaník



SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo 
drahé nám bolo, osud vzal. 
Vám patrí spomienka, až 
srdce sa chveje, veď mama, 
ani otec už s nami nie je. 
Teraz bdiete nad nami a 
chránite nás anjelskymi 
krídlami.

Dňa 31. 1. 2017 si pripo-
míname 1. výročie kedy 
nás opustila naša mama                                    
Žofia STRUHARŇANSKÁ.                                                                                              
Zároveň si pripomenieme 
23. 3. 2017  17 rokov, čo 
nás opustil náš otec 
Vincent STRUHARŇANSKÝ z Keblia.

S láskou a úctou spomína 8 detí s rodinami 
a ostatná rodina

spomienky  I riadková inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY22

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 2-izb. byt na Mládežníckej ulici aj so zaria-
dením. Cena: 65.000 EUR. Dohoda možná. Tel. 0905 
465 975 
• Predám 2-izbový rodinný dom s prístavbou v obci 
Dolné Kočkovce o výmere 484 m² Zastavané plochy 
a nádvoria. Cena dohodou

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim garáž na Pribinovej ulici alebo v blízkom 
okolí. Tel. 0940 862 827.
• Kúpim 3-izbový byt s balkónom v Púchove, prí-
padne Beluša a okolie. Nie cez RK!  Tel. 0910 172 020.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu 1-izb. čiastočne 
zariadený byt, voľný od 1. 2. 2017. Tel. 0910 966 346.
• Súrne hľadáme prenájom 2-izb. bytu v Púchove, 
zariadený a dlhodobý prenájom, nájom vrátane 
energií do 350 €. Tel. 0902 552 386.
• Od 1. 2. prenajmem garáž pri Makyte smer Goraz-
dova - 60 €. Tel. 0907 516 040. 

PREDAJ RÔZNE 
• Predám smaltovanú vaňu  s príslušenstvom , dĺžka 
160 cm. Cena 50 eur. Tel. 0908 702 954.
• Predám starší nábytok. Cena dohodou. Tel. 0949 
423 301.
• Predám sedaciu súpravu medovej farby. Tel. 0948 
021 573.

• Predám mraziaci box truhlicový v objeme 300 l, 
značky Whirlpool v cene 50 eur + odvoz. Tel. 0907 
703 240.
• Predám zosilovač  Profesional  Power 100 W, vir-
tualizér PRO, mixážny pult MX 602 A, reproduktory  
2 x 150 W. Tel. 0948 021 573.

RÔZNE 
• Ponúkam možnosť absolvovať bezplatný kurz ne-
meckého jazyka pre rôzne profesie (opatrovateľstvo 
a pod.) pre ľudí evidovaných na úrade práce. Bliž-
šie info na tel. 0910/168973 (volať po 16-tej), alebo 
info@linguis.sk

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2017. 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.                                   pokrač. na vedľajšej strane

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica ZDraVie, PúchoV 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00
DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

STRATY A NÁLEZY
• vybavuje kancelária prvého kontaktu 
Mestského úradu Púchov
• uverejnenie oznamu v Púchovských novi-
nách alebo Púchovskej televízii môžete za-
slať na: redakcia@puchovskenoviny.sk

SPOMIENKA
Dňa 30.januára 2017 
uplynulo 9 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, svokor a dedko 
Ján HUŤŤA.
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú 
spomienku.
Spomínajú manželka anna, syn martin, dcéra 
Jana, nevesta marta, vnuci martinko a Samko a 
ostatná rodina.

SPOMIENKA
Kto ostáva v srdciach, 
ostáva v mysliach... 
na toho sa nezabúda. 
So smútkom sme si  
25. januára pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho 
milého kolegu a úžasného 
človeka milana rybárika.

S úctou spomínajú pracovníci msú Púchov

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí- 
buzným,  susedom  a  zná- 
mym za prejavy sústras-
ti, kvetinové dary a účasť 
na poslednej rozlúčke s 
našou drahou mamou, 
babkou, prababkou, pra- 
prababkou Máriou 
URBANOVOU, rod. ižvotovou, ktorá nás opustila 
dňa 21. 1. 2017.
Naša vďaka patrí aj kňazovi a pohrebnej službe ad-
vent za dôstojnú rozlúčku a taktiež agentúre aDoS 
za profesionálny a ľudský prístup. 

Dcéry s rodinami

SPOMIENKA
Dni plynú ako tichej rieky 
prúd,  len spomienka  
v srdci trvá a nedá sa za-
budnúť.  Ťažko je vysloviť, 
čo v srdci cítime, už je 
to pár rokov, čo k hrobu 
chodíme.
Dňa 31. 1. si pripomína-
me 6. výročie od úmrtia 
nášho drahého brata Ivana JANÍČKA zo Strelenky.

S láskou a úctou spomínajú sestry a brat 
s rodinami a ostatná rodina

SPOMIENKA
Dňa 28. 1. 2017 si pripo-
míname 16. výročie, čo 
nás navždy opustila drahá 
manželka, mama, babka, 
prababka, sestra Emília 
BEHROVÁ, rod. Pova-
žanová.
S láskou a úctou spomí-
najú manžel, syn milan s rodinou, syn Peter s ro-
dinou, syn Jaroslav s rodinou a brat Ján s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 5. 2. 2017 uplynie 
19 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama 
 a babka  Anna FULCOVÁ, 
rod. Solíková zo Streženíc. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

SPOMIENKA
Dňa 21. januára  sme si 
pripomenuli 1. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša  drahá  mama, dcéra 
a sestra Ľubica BEŇOVÁ, 
rod. Galánková.
S láskou spomínajú  syno-
via Patrik a marko, otec, 
brat a ostatná rodina.  
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Syn Jozef s rodinou
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Jarné prázdniny u nás – pobyt na 6 nocí

Hotel Boboty, Vrátna 515, 013 06 Terchová
hotelboboty@vratna.sk, 0902 969 205, www.hotelboboty.sk

CENA UŽ OD 

289 €/DOSPELÝ

lyžovanie 
zdarma

• ubytovanie na 6 nocí s polpenziou
• Skipas 6 dní v stredisku Vrátna Free Time Zone
• Skibus do strediska Vrátna 
• welcome drink
• neobmedzený vstup do hotelového bazéna
• 2 x hodinový vstup do sauny
• detský program s animátorkou
• detský kútik, detské kino
• stolný tenis, stolný futbal, biliard, fitnes
• darček na rozlúčku pre každého

• Špirálna stabilizácia chrbtice a stabilizovaná chô- 
dza podľa metódy MUDr. Smíška. Základy cvičenia -  
3 ucelené lekcie - začínajú 7. 2. 2017, 1 x týždenne 
v utorok o 18:15 na ZŠ Gorazdova. Prihlášky do  
5. 2. telefonicky alebo SMS na číslo 0903 254 586.
• Novootvoreny salon v Púchove Garra Rufa s rybič-
kami (prírodná pedikúra) vedľa kaviarne Štefánka vo 
dvore na 1. poschodí. Kontakt: 0910 337 298 alebo 
0910 109 618, na objednávky!!! Príďte a vyskúšajte:)
• Odborná masáž – odblokovanie bolesti. 0908 183 
215.  
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, 
kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových schodíšť, 
maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.

DARUJEM
Staršiu drevenú postieľku. Kontakt: 0907 694 806.

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme špeditéra/ku do TPP do firmy v Lednic-
kých Rovniach, prax v doprave min. 1 rok, AJ a vodič-
ský preukaz typu B podmienkou. Životopisy, prosím, 
posielať na zmtrading@stonline.sk do 30. 1. 2017, 
prípadne volajte na +421 903 633 851. 
• Spoločnosť Goms, s. r. o. prijme do zamestnania 
pracovníkov pre oblasť strojárenskej výroby v profe-
siách:
- zámočník, montážny pracovník (zváračské opráv-
nenie výhodou)
- technický pracovník so znalosťou gumárenských 
technológii a riadenia montážnej skupiny
Kontakt: 0905 981 955.
• Domov sociálnych služieb v Púchove - Nosiciach  

prijme na čiastočný úväzok kuchára/kuchárku na 
trvalý prac. pomer, požadované vzdelanie: stredné 
odborné. Bližšie informácie na tel. č. 042/4641433.
• Domov sociálnych služieb v Púchove - Nosiciach  
prijme do trvalého prac. pomeru ekonóma/eko-
nómku. Informácie o výberovom konaní na www.
cssnosice.sk.
• Prijmeme vedúceho do predajne stavebných a 
klampiarskych prvkov na TPP.  Tel. 0903 526 862.
• Prijmeme pracovníka do malej rodinnej výrob-
ne mäsových výrobkov, firma má sídlo v Púchove. 
Výhodou uchádzača je manuálna zručnosť a skúse-
nosti s prácou s mäsom. Tel. 0918 469 791, e-mail: 
jankovic.p@centrum.sk.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
súčasnej a novej prevádzky pracovníkov na trvalý 
pracovný pomer: 
- Manipulačný pracovník - doplňovanie jedál a ná-
pojov na 4 hodiny (9.30 - 13.30 hod.) 
- Pracovník na výdaj jedál - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár na 4 hodiny (18.00 - 22.00 hod.) 
- Pokladník - pracovník bufetu - nepretr. prevádzka 
- Pomocný pracovník na 4 hod. (10.00 - 14.00 hod.) 
Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 
0907/826 577.
• Ponúkam pracu pre krajčírky na TPP, dôchodky-
ne alebo zdravotne znevýhodnené krajčírky s inva-
lidkou v chránenej dielni v Beluši. Prax podmienkou. 
Kontakt: 0905 193 718.
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku, prax výhodou (nie je nutná, zaučíme). 
Tel. 0908 757 165.              
• Prijmeme predavačku do športovej predajne  
na 4 hod. alebo 8 hod. pracovnú dobu. Info: 0908 
792 955.        

• Upratovacia firma UPRATOVANIE. TS hľadá upra-
tovačku na dohodu, práca je vhodná aj pre senio-
rov.  Podmienky: spoľahlivosť, zmysel pre poriadok.  
Tel: 0948 489 288. 

OZNAMY: 
•  Liga proti reumatizmu na Slovensku, Miest-
na pobočka Púchov pozýva na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutočni v stredu, dňa 22. 2. 2017 
o 15 00 hod. v školskej jedálni ZŠ Gorazdova v Pú-
chove.  Tešíme sa na Vašu účasť. 
Výbor LPRe MP Púchov

STRATY A NÁLEZY
•  D ňa 17. 1. 2017 sa našiel v Púchove čierny dotykový 
telefón zn. SONY.  Majiteľ si ho môže prísť vyzdvihnúť 
do budovy MsÚ v Púchove, info v Kancelárii prvého 
kontaktu.
•  Dňa 23. 1. 2017 bol pri Zimnom štadióne smerom  
k CVČ  nájdený zväzok kľúčov.  Uložený  je na mest-
skom úrade,  info v Kancelárii prvého kontaktu.

MESTO PÚCHOV oznamuje VOĽNÉ PRACOVNÉ 
miesto na pozícii: Referent bytovej politiky a 
služieb, Oddelenie dopravy a služieb MsÚ.  
Predpokladaný termín nástupu: 01. 04. 2017
Požiadavky na zamestnanca:  
•  min. stredoškolské vzdelanie s maturitou
•  bezúhonnosť
•  vodičský preukaz  „B“
•  samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
•  prax vo verejnej správe vítaná
Životopisy spolu so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov môžete zasielať v termíne  
do 20. 03. 2017 na adresu: Mestský úrad Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01  Púchov 
alebo mailom na msu@puchov.sk.
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