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Bezdomovci   likvidujú   ležoviská   pod     mostom  
Divadlu chýba klíma  Hasiči mali počas horúčav plné ruky práce Prvá kniha 
o Horných Kočkovciach Dohňanci hodovali tri dni Akordeonistka Katka 
Pantoková žne úspechy  NsP v Pov. Bystrici od júla nemá zmluvu s Dôverou 

NOVÝ SVADOBNÝ SALÓN V PÚCHOVE

0908 228 828 www.infiniti-svadobny-salon.sk
info@infiniti-svadobny-salon.sk

Nájdete nás na Ulici 1. mája 1455 
v budove Finančného centra 
(vchod vedľa Tatra banky)

Návštevu salóna je možné dohodnúť i mimo otváracích hodín, radi sa prispôsobíme Vašim požiadavkám

Po - Pia:  12.00 - 17.00 hod.
Sobota:  po telef. dohode
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VÝHRAŽNÁ ZÁSIELKA NA ADRESE EXPRIMÁTORA
Kedy sa programové vyhlásenie vráti na rokovací stôl?
Informácie o zlodejoch detí sa nepotvrdili 
František šoféroval s 1,71 promile

PÚCHOVSKÉ NOVINY

Po nehode na Štefánikovej ulici zostali nielen poriadne pokrčené plechy,
ale na zemi aj vyvrátená sofora japonská.

Kto zaplatí mestu škodu?

Záchranné zložky zalarmovala 
v stredu v Púchove obálka 
s bielym práškom

Dňa 11. marca, okolo 15.30 hodiny bol
ohlásený nález neznámeho bieleho prášku v
poštovej obálke, ktorá bola doručená majiteľovi
bytu na Štefánikovej ulici v Púchove.

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR 

Týždeník pre Púchov a okolie Číslo 10  Ročník XV.  16. 3. 2015  Cena 0,30 €

VÝHRAŽNÁ ZÁSIELKA NA ADRESE EXPRIMÁTORA
Kedy sa programové vyhlásenie vráti na rokovací stôl?
Informácie o zlodejoch detí sa nepotvrdili 
František šoféroval s 1,71 promile

PÚCHOVSKÉ NOVINY

Po nehode na Štefánikovej ulici zostali nielen poriadne pokrčené plechy,
ale na zemi aj vyvrátená sofora japonská.

Kto zaplatí mestu škodu?

Záchranné zložky zalarmovala 
v stredu v Púchove obálka 
s bielym práškom

Dňa 11. marca, okolo 15.30 hodiny bol
ohlásený nález neznámeho bieleho prášku v
poštovej obálke, ktorá bola doručená majiteľovi
bytu na Štefánikovej ulici v Púchove.

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR 

Číslo 34  Ročník XV.  19. 10. 2015  Cena 0,20 €  

Náramky záchrany pomôžu  
osamelým seniorom
Schodisková plošina pre Riška – pomocnú ruku podalo mesto

Dvojtýždenník pre Púchov a okolie

Chcel skántriť 
stromy, chytili ho
Púchovský pstruh zostal 
konečne „doma“
Sledge hokejová reprezentácia 
na púchovskom ľade

Aktualizovaný cestovný poriadok MHD


