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Ďalšou novou internetovou stránkou je www.kino.puchov.sk, ktorá pri-
náša program filmových predstavení kina so základnými informáciami 
o  premietaných filmoch. Taktiež tu funguje nový rezervačný a predajný 
systém online zaobstarávania vstupeniek. 

S. Flimmel

Stránka www.kultura.puchov.sk slúži občanom ako informačný portál 
prezentujúci kultúrne akcie – koncerty, divadelné predstavenia, výstavy 
a ďalšie spoločensko-kultúrne akcie, ktoré organizuje mesto vo svojom Di-
vadle. Prostredníctvom stránky možno rezervovať, či priamo zakúpiť si 
vstupenky na jednotlivé kultúrne podujatia.
Okrem programu podujatí web prináša informácie o divadelných a taneč- 
ných súboroch, ktoré spolupracujú s  Púchovskou kultúrou, s. r. o. 
Ďalej informuje o  Púchovských novinách, ktoré od marca 2017 tiež 
spadajú pod Púchovskú kultúru, s. r. o. 
Mestské noviny majú aj vlastnú stránku www.puchovskenoviny.sk a pre-
zentujú sa aj na Facebooku - www.facebook.com/puchovskenoviny. 

Divadlo a kino majú 
nové webové stránky
Nová mestská spoločnosť 
Púchovská kultúra, s. r. o., 
ktorá od tohto roku zastrešu-
je mestskú kultúru a  médiá,  
zriadila nové webové stránky.

15. marca sa konala výročná 
schôdza Jednoty dôchodcov na 
Slovensku (JDS), ktorej sa zú-
častnili ako hostia primátor R. 
Henek, predsedníčka KO JDS A. 
Prokešová, poslankyňa I. Ková-
čiková a vedúca odboru škol-
stva MsÚ R. Holáková. Zo sprá-
vy predsedníčky OO JDS Púchov 
Antonie Gabkovej vyberáme:

Na Slovensku je nás organizovaných 
už viac ako 82 000 a zaznamenávame 
neustály nárast. To je dôkazom toho, 
že slovenských seniorov práca v JDS 
baví, chcú sa zúčastňovať na akciách, 
ktoré pre nich pripravujú jednotlivé 
základné organizácie (ZO):
ZO Púchov má 110 členov a pred-
sedníčkou je na i naďalej pani Anna 
Gajdošíková. Jej činnosť bola vše-
stranná: kultúra, šport a náučno-
-poznávacie aktivity. Členovia sa 
pravidelne 2 x do mesiaca stretávajú 
vďaka ústretovosti MsÚ v klube na 
plavárni, kde má každý jeden zo 
seniorov možnosť realizácie. ZO je 
stále najväčšou a druhou najstaršou 
v okrese. 
ZO Púchov – Horné Kočkovce 
má 67 členov a v tomto roku si pri-
pomína 15. výročie svojho vzniku. 
Predsedníčkou je pani Elena Gelná-
rová. Svoju činnosť naďalej smeruje 
na spoločné poznávacie aktivity v 
rámci Slovenska a na prácu so ži-
akmi Základnej školy na Slovanskej 
ulici. Negatívom, je že nemá vlastné 
priestory na schádzanie výboru a na 
uskutočňovanie kultúrnych podu-
jatí. 
ZO Dolné Kočkovce – má 92 čle-
nov a je druhou najväčšou ZO v 
okrese. Založená bola v roku 2004, 
predsedom je pán Ing. Jozef Valach. 
Členovia tejto ZO sa radi zúčastňujú 
na kultúrnych podujatiach, veľmi 
radi navštevujú termálne kúpaliská 
na Slovensku. Majú vlastnú spevác-
ku skupinu Kočkovanka. Majú plnú 
podporu obecného úradu vo všet-
kých oblastiach činnosti.
ZO Lúky – je najstaršou ZO v okre-
se. Má 62 členov a jej predsedníčkou 
je pani Helena Lacková. Jej činnosť 
bola naozaj všestranná, a to v oblasti 
kultúry a športu. Členovia ZO pomá-
hajú na požiadanie obecného úradu 
pri prácach na skrášľovaní obce, čo 
sa odráža na ústretovosti obecného 
úradu k nim. Známi sú organizova-
ním výstav ručných prác a tanečných 
posedení.
ZO Dohňany – v súčasnosti má 73 
členov, predsedníčkou je pani Emília 
Čviriková. Činnosť ZO bola zameria-
vaná do oblasti práce so žiakmi ZŠ. 

Členovia sa naďalej starajú o hro-
bové miesta významných dejateľov, 
ktorí v obci pôsobili. A členky ZO na-
ďalej pravidelne cvičia v telocvični. 
ZO Horná Breznica - predsedom 
je pán Jozef Červený, má 25 členov.  
V tomto roku si pripomenula 10. 
Výročie svojho vzniku. I keď sú 
najmenšou ZO, jej aktivity sú vše-
stranné. Členovia tejto ZO spoločne 
absolvujú pobyty vo Vysokých Tat-
rách, pri mori, termálnych kúpalis-
kách. Radi a často sa stretávajú na 
spoločných akciách vo svojej obci a 
blízkej prírode. 
ZO – Zubák je siedmou ZO v okre-
se, s počtom 47 členov. Predsedom 
je pán Štefan Šutriepka. Aktivity sú 
zamerané na pomoc obci, majú 
vlastnú spevácku skupinu Radosť, 
ktorá robí radosť nielen ich členom, 
ale hlavne svojimi vystúpeniami 
v domovoch dôchodcov, hrou na 
harmonike ich sprevádza predseda, 
pán Šutriepka. V auguste tohto roka 
si pripomenú 10. výročie svojho 
vzniku.
ZO Lednické Rovne, časť Hore-
nická Hôrka – založená bola v máji 
2011. Predsedníčkou je pani Mária 
Šlesarová. Počet členov tejto ZO je 
96. Aj vďaka pani predsedníčke je 
ich činnosť orientovaná takmer do 
všetkých oblastí seniorského života. 
Pre svoju činnosť musia mnohokrát 
bojovať o priestory. 
ZO Lysá pod Makytou – je najmlad-
šou ZO, má 65 členov a ich počet stá-
le stúpa. Bola založená v marci 2013. 
Predsedníčkou je pani Mária Panáč-
ková, činnosť je všestranná: kultúra, 
práca s deťmi ZŠ, v ktorých podpo-
rujú úctu k tradíciám. Organizujú 
poznávacie výlety po Slovensku. 
Okresná organizácia JDS má 637 
členov, čo je nárast oproti roku 2015 
o 22 členov. Jednotlivé ZO žijú boha-
tým kultúrnym životom. Sme ľudia, 
ktorí, tým čo vytvorili počas svojich 
produktívnych rokov pre spoločno-
sť, pomohli vytvoriť miesto v živote 
svojej generácie a aj generáciám, 
ktoré budú nasledovať. Prajem 
všetkým pevné zdravie, nech me-
dzi nami neubúda tolerancie, vzá-
jomnej úcty a porozumenia.     -ag- 

Výročná schôdza dôchodcov 
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účinnosti výroby tepla intenzívnou a dôslednou 
starostlivosťou o naše prevádzky a zároveň aj vy-
konaním niektorých pozitívnych úsporných opa-
trení vykonaných v  priebehu roku 2016 v  našej 
spoločnosti. Pre porovnanie uvádzame niektoré 
susedné mestá a ich ceny tepla na rok 2017 (viď 
graf na strane 5).

Na poslednom zastupiteľstve padla aj otázka - 
aké plánujete investície?
Otázky, ktoré padajú na zastupiteľstve majú mno-
hokrát v sebe ukrytý určitý zámer. Ak sa niekomu 
z poslancov zdá, že spoločnosť dosť razantne ne-
investuje, tak by som mohol položiť otázku: Komu 
efekty z  našich investícií prinesú v  konečnom 
dôsledku najvýraznejšie zhodnotenie majetku? 
Odpoveď je jednoduchá. Najväčšie efekty z vlože-
ných investícií budú mať minoritní spoločníci tak, 
ako doteraz. Alebo sa mýlim? Veľmi radi by sme 
sa pustili do nových projektov, ale najrýchlejším 
a asi jediným riešením je založiť novú spoločnosť. 
Určite však nebudeme blokovať malé rozvojové 
projekty v  terajšej spoločnosti. Momentálne je 
pred dokončením realizácia nového klientské-
ho centra MsBP Servis, s. r. o. Pravdepodobne na 
najbližšie valné zhromaždenie predložíme požia- 
davku na schválenie nevyhnutnej investície do 
nového systému riadenia energetiky. Je treba si 
tiež uvedomiť, že z  roka na rok stúpajú náklady 
na rekonštrukcie a  opravy, nakoľko po desiatich 
rokoch začínajú veci postupne odchádzať. 

A  čo návrh na zníženie základného imania 
MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o., kto-
ré navrhol poslanec Kubičár?
Vystúpenia poslanca Kubičára sú z  dielne tých 
vystúpení, ktoré dávajú jasný signál prípravy na 
budúce voľby primátora. Pán Kubičár vždy kriti-
zuje fakt, že nemá informácie o veciach, o ktorých 
sa hlasuje na zastupiteľstve. A teraz bez zaváha-
nia predkladá „niečo“, čo majú poslanci schváliť 
v  extra rýchlom hlasovaní. Myslím si, že tento 
návrh nie je z hlavy poslanca Kubičára. Zníženie 
základného imania, a  teda presun časti majetku  
z  MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU na mesto, 

Rozhovor s konateľom MSBP, s. r. o. Ing. Viliamom Karasom o plánoch spoločnosti v roku 2017

V  minulom roku ste potešili občanov mesta 
dvojnásobným znížením tepla. Aké sú vyhlia-
dky v tomto roku?
Áno, som veľmi rád, že primátor mesta veľmi jas-
ne dokázal svojím rozhodnutím občanom a  mi-
noritným spoločníkom, kde on vidí priority a cie- 
le mesta. Výsledkom bolo viac ako 5-percentné 
dodatočné zníženie ceny tepla na rok 2016. Vrá-
tili sme všetkým odberateľom viac ako 200.000 €. 
Celá transakcia vrátenia týchto peňazí bola zrea-
lizovaná v priebehu dvoch mesiacov. Pre mestské 
spoločnosti a mestské rozpočtové organizácie to 
boli ďalšie neplánovane ušetrené peniaze. (viď 
tabuľka). Ako konateľ spoločnosti dúfam, že ani 
súčasné 10-percentné zníženie nebude posledné. 
Pokiaľ nám to hospodárenie dovolí, nepochybu-
jem, že primátor umožní zopakovať postup znižo-
vania ceny tepla aj v roku 2017. Je však pravdou, 
že tak výrazné rezervy v cene tepla na rok 2017 
nevidím. 

Čo bráni ďalšiemu zásadnému znižovaniu 
ceny tepla v roku 2017? 
Faktor, ktorý nám najviac narobil vrásky v tomto 
roku, je unáhlený a  pre občanov absolútne ne-
výhodný nákup zemného plynu v roku 2015 pre 
súčasné vykurovacie obdobie. Ak by sa nakupoval 
plyn v minulom roku (2016), zníženie ceny tepla 
by bolo výraznejšie. Pri kontrahovanom odbere 
50.000 MWh by úspora bola okolo 180.000 €, teda 
zníženie ceny o ďalšie štyri percentá. Neviem, či 
bývalí konatelia Ing. Andrej Šamánek a Ing. Vladi-
mír Motúz cítia aspoň morálnu zodpovednosť za 
toto nesprávne rozhodnutie. Podľa ich súčasných 
finančných požiadaviek voči mestu a spoločnosti 
(viac ako 750.000 €) tomu nič nenasvedčuje. Dru-
hým obmedzujúcim faktorom znižovania ceny je, 
že prekračuje niektoré položky regulovaných ná-
kladov. Takúto situáciu sme zdedili a nie je v na-
šich silách problém v jednom účtovnom období 
vyriešiť k spokojnosti odberateľov, ako aj samot-
nej spoločnosti.

Môžete čitateľom priblížiť v  číslach, aká je 
teda schválená cena tepla pre rok 2017?
Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví došlo k úprave variabilnej zložky 
ceny tepla. Schválená variabilná zložka pre rok 
2016 vo výške 0,0484 €/kWh sa znižuje v  roku 
2017 na 0,0404 €/kWh. Fixná zložka ceny tepla 
schválená pre rok 2016 vo výške 171,9923 €/kW 
sa znižuje na 169,9570 €/kW pre rok 2017. Po pre-
počte na jednozložkovú cenu tepla zrozumiteľ-
nejšiu pre občana (prepočet jednotiek na GJ) ide 
o medziročné zníženie ceny tepla z 22,46 €/GJ na 
20,13 €/GJ (bez DPH). Zníženie cien tepla pre rok 
2017 sa týka dodávky tepla na ústredné kúrenie 
a tepla na teplú úžitkovú vodu. Pre občana toto 
zníženie znamená ročnú úsporu nákladov na byt 
v  rozmedzí 70 až 100  €. Za poklesom ceny tep-
la pre odberateľov tepla je neustále zvyšovanie 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK znižuje cenu tepla 
pre rok 2017 o viac ako desať percent

Základné a materské školy € s DPH
MŠ 1. mája -437
MŠ č. 1291 -859
MŠ č. 1292 -808
MŠ Chmelinec -1 068
MŠ Mládežnícka -1 616
ZŠ Gorazdova -3 001
ZŠ Komenského -3 082
ZŠ Mládežnícka -2 178
ZŠ Slovanská -2 307
ZŠ + MŠ spolu -15 356
MŠK € s DPH
Centrum voľného času -657
Futbalový štadión -556
Volejbalová hala -1 847
Plaváreň -4 706
Zimný štadión -2 973
Solárne kolektory -206
MŠK spolu -10 945
PTSM € s DPH
PTSM 1 -521
PTSM 2 -574
PTSM spolu -1 095
Ostatné objekty € s DPH
Mestská polícia -182
Divadlo -1 378
Mestský úrad -711
Požiarna zbrojnica -531
SOV 1400 -1 439
SOV 1401 -1 020
Župný dom -586
Ostatné objekty spolu -5 847
Spolu všetky objekty -33 243

Zníženie nákladov na ÚK a TÚV 
pre objekty vo vlastníctve 
mesta Púchov za rok 2016

Zníženie nákladov na ÚK a TÚV pre objekty 
vo vlastníctve mesta Púchov za rok 2016
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má vzbudiť pocit ochrany majetku mesta. Je 
to reakcia na žiadosť bývalých konateľov, ktorí 
sa dožadujú státisícových náhrad a  oháňajú sa 
súdmi. Stav, ktorý chce poslanec Kubičár riešiť, 
je dielom Mariána Michalca. Tento bývalý pri-
mátor je plne zodpovedný za svoje hlasovanie, 
ktorým odsúhlasil vyrovnávacie podiely minorit-
ným spoločníkom vo výške 10 %, a  nie 0,05 %. 
Teraz niekomu tečie do topánok a preto tá ner-
vozita. 

Tak bude sa alebo nebude znižovať základné 
imanie spoločnosti?
Ak by naša spoločnosť chcela znížiť základné ima-
nie, musí najskôr osloviť všetkých veriteľov a po-
skytnúť im primerané zabezpečenie ich pohľadá-
vok alebo pohľadávky uspokojiť. Pre informáciu: 
dlh voči banke máme okolo 800.000 €. Majetok 
spoločnosti je založený v prospech banky a bez 
súhlasu banky sa nepohneme. A  ďalší problém 
– minoritní vlastníci Ing. Šamánek a  Ing. Motúz 
sa dožadujú vyplatenia svojho 10-percentného 
podielu z čistého obchodného imania k 31. 12. 
2015. Mesto tieto nároky menšinových spoloč-
níkov spochybnilo a  urobí všetko preto, aby sa 
dali do súladu so zákonom. To, že na Slovenku 
sa spravodlivosť mnohokrát hľadá až na Naj-
vyššom súde, tento proces nekonečne predlžuje.  

Spracoval Slavomír Flimmel

Dodávateľ tepla Mesto Variabilná zložka CT Fixná zložka CT Cena tepla spolu Cena tepla spolu
€/kWh bez DPH €/kW bez DPH €/GJ bez DPH €/GJ s DPH

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov 0,0404 169,9570 20,13 24,16
Teplo GGE, s.r.o. Považská Bystrica 0,0541 216,6098 26,38 31,66

TERMONOVA, a.s. Nová Dubnica 0,0426 193,8426 21,99 26,39
Dca THERM, a.s. Dubnica 0,0434 130,5671 18,90 22,68 čaká ich rekonštrukcia

Služby pre bývanie, s.r.o. Trenčín 0,0440 216,5605 23,57 28,29
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Púchov Považská Bystrica Nová Dubnica Dubnica Trenčín

MESTSKÝ BYTOVÝ
PODNIK, s.r.o.

Teplo GGE, s.r.o. TERMONOVA, a.s. Dca THERM, a.s. Služby pre bývanie, s.r.o.

Porovnanie schválených cien tepla na základe rozhodnutí ÚRSO pre rok 2017 v €/GJ bez DPHPorovnanie schválených cien tepla na základe rozhodnutí ÚRSO pre rok 2017 v €/GJ bez DPH

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Otvorenie turistickej sezóny
•  Odstávka elektrickej energie
•  Darovali krv
•  Umelecké unikáty priamo pred bytovkou 
•  Našli sa historické priestory starého Púchova
•  Kyberšikana ohrozuje stále viac detí

•  Deti pretekali s rodičmi
•  MDŽ v Divadle
•  Komisia vzdelávania, kultúry 
   a sociálneho zabezpečenia
•  Púchov si odviezol z Beluše tri body
•  Púchov vs. Trnava 3:0, 3:0

27. 3. - 2. 4. ZÁSKALIE: 
   STARÉ NOSICE: 
                   
  J. KRÁĽA: 
3. - 9. 4.  J. KRÁĽA: 
  ZÁBREH:  
  POD ZÁBREHOM: 
  VIESKA: 
                                   
18. - 23. 4. HORNÉ KOČKOVCE: 
  

               POZOR! Na tomto mieste len do 21. 4. 2017

24. - 30. 4.  HRABOVKA: 
    
  IHRIŠTE: 
  HOŠTINA: 
    
              
Nahlasovanie objednávok cez spoločenstvá od 20. 3. do 30. 4. 2017
Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140, alebo mail: halas@ptsmpu.sk
(NO tak ako v jeseni podľa požiadaviek od občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé miestne časti.)

Aktualizovaný harmonogram poskytovania kontajnerov 
pre RD na objemný odpad, jar 2017

stred
na pôvodnom mieste - odbočka na ostrov
na pôvodnom mieste - pod elektrárňou
pri starých pumpách
pri nemocnici Zdravie
na konci ulice 
na konci ulice
pri nádobách na sep. odpad
na pôvodnom mieste - pri pálenici
na pôvod. mieste - ulica Hurbanova
na pôvod. mieste - ulica Kukučínova
na pôvod. mieste - ulica Hečkova
ul. Železničná (parkovisko)
Vŕšok (pod býv. zbernými surovinami)
dolný koniec pri RD č. 69/55
pri Rivane
pod autobusovou zástavkou
pri požiarnej zbrojnici
pri zástavke pri DK

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h,  reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

Ospravedlnenie
Redakcia Púchovských novín sa ospra-
vedlňuje čitateľom za chybu tlače tabu-
liek v minulom čísle na str. 3 a 4. Tlačia-
reň MAFRA nám ako odškodné vytlačila 
dnešné vydanie PN v rozšírenom rozsa-
hu (z 24 na 28 strán) za nezvýšenú cenu.
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Mestská polícia

Hasičské auto narazilo do rodinného domu
Polícia informuje

Nezamestnanosť v okrese Púchov opäť klesla, 
štvrtina z uchádzačov je mladšia ako 30 rokov

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Pú-
chovskom okrese klesla vo februári medzimesačne o 
0,09 percenta na úroveň 4,11 percenta. Nezamestna-
nosť v okrese Púchov bola vo februári tretia najnižšia 
v Trenčianskom samosprávnom kraji a deviata naj-
nižšia na Slovensku. 

Koncom februára evidovali na púchovskom Úra-
de práce, sociálnych vecí a rodiny spolu 1127 uchá- 
dzačov o zamestnanie, z nich bolo 585 žien. Celkovo 
bolo na úrade práce evidovaných 63 absolventov 
škôl, z toho 18 absolventov vysokých a 45 absolven-
tov stredných škôl. 

Vo februári vyradili z evidencie úradu práce v okre-
se Púchov spolu 122 uchádzačov o zamestnanie, 
z toho 69 žien. Stotri z nich sa umiestnilo na trhu 
práce, dvoch vyradili pre nespoluprácu. V rovnakom 
období pribudlo do evidencie úradu práce v Púchov-
skom okrese 101 nových uchádzačov o zamestnanie, 
z toho 57 žien, 12 absolventov škôl (šesť stredných a 
šesť vysokých). 

Podľa vekovej štruktúry bolo vo februári v eviden-
cii úradu práce v okrese Púchov 291 uchádzačov o 
zamestnanie mladších ako 30 rokov, čo je viac ako 
štvrtina všetkých nezamestnaných. Viac ako 55 rokov 
malo 211 uchádzačov o zamestnanie, 46 z nich bolo 
starších ako 60 rokov. 

Z celokrajského pohľadu klesla priemerná miera 
nezamestnanosti v Trenčianskom kraji vo februári 
medzimesačne na úroveň 5,26 percenta (pokles o 
0,32 percenta. Najvyššia nezamestnanosť v kraji bola 
v okrese Prievidza (7,43 percenta), ďalej v okresoch 
Považská Bystrica (6,09 percenta), Partizánske (5,92 
percenta), Bánovce nad Bebravou (5,47 percenta), 
Myjava (4,16 percenta), Ilava (4,13 percenta), Púchov 
(4,11 percenta), Nové Mesto nad Váhom (4,06 per-
centa) a Trenčín (3,89 percenta). 

Na Slovensku klesla vo februári nezamestnanosť na 
8,39 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská So-
bota (24,76 percenta), najnižšia v okrese Trnava (3,01 
percenta).                      (r)

Vozidlo Hasičského a záchranného zboru počas výjazdu k požiaru narazilo počas vyhýbania sa autobusu do 
oplotenia rodinného domu a čiastočne zasiahlo aj samotný dom.                           FOTO: KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v 11. kalendár-
nom týždni stala jedna dopravná nehoda. Nikto pri 
nej  neprišiel o život, ani neutrpel žiadne zranenie. 

V stredu 15. marca o piatej hodine ráno sa stala 
dopravná nehoda na ceste III/1951 v Hornej Brez-
nici. Vodič nákladného automobilu Hasičského 
a záchranného zboru značky Mercedes Ateco sa 
počas výjazdu k požiaru vyhýbal oproti jazdia-
cemu autobusu prímestskej dopravy. V dôsled-
ku nevenovania sa situácie v cestnej premávke 
zišiel mimo cesty a po prejdení priekopy narazil 
do oplotenia rodinného domu a následne aj do 
rodinného domu. Poškodil pri tom oplotenie i ro-
dinný dom. Pri nehode sa nikto nezranil, skúška 
na alkohol bola negatívna. 

Ďalšia dopravná nehoda, ktorej dôsledky obja-
vili 14.marca, sa mohla stať už od začiatku roka 
v presne nezistenom čase. Vodič neznámeho 
vozidla na ceste medzi Lednickými Rovňami a 
Dolnou Breznicou poškodil dopravnú značku a 

stĺp verejného osvetlenia. Následne z miesta nehody 
ušiel bez toho, aby ju nahlásil polícii. 

KR PZ Trenčín

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v minulom týždni v Púchovskom okrese o 
takmer 100 prípadov na 100.000 obyvateľov na 
úroveň 1559 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Bola nad krajským priemerom a štvrtá najvyššia 
v Trenčianskom samosprávnom kraji. Priemerná 
chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 
Trenčianskom kraji sa v porovnaní s predchádza-
júcim týždňom nezmenila. Najvyššia bola v okre-
se Myjava (2073 ochorení na 100.000 obyvateľov), 
najnižšia v okrese Považská Bystrica (1053 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov).

Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji kles-
la v minulom týždni o 13,85 percenta. Pre chrípku 
nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej 
škole a školskom zariadení v Trenčianskom kraji.  
           RUVZ Trenčín

Chorobnosť v okrese Púchov 
je nad krajským priemerom

Obťažoval personál cukrárne
Hliadka mestskej polície zasahovala v jednej z 

púchovských cukrární, kde podľa telefonického 
oznámenia personál obťažoval zákazník, ktorý 
prišiel do podniku. Hliadka na mieste našla muža 
z Horných Kočkoviec. Dopustil sa priestupku za 
čo ho mestskí policajti potrestali desaťeurovou 
pokutou. 

Karanténa sa skončila...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie od muža, ktorý na vlakovej stanici v 
miestnej časti Púchova Hrabovka našiel uhynuté-
ho vtáka. Policajti z dispečingu sa skontaktovali s 
veterinárnym lekárom. Ten policajtov informoval, 
že karanténa súvisiaca s výskytom vtáčej chrípky 
v okrese Púchov už pominula. 

Poškodili verejné osvetlenie
Na oddelenie mestskej polície nahlásili po-

škodenie stĺpa verejného osvetlenia na Novono-
sickej ulici. Majiteľ nehnuteľnosti v blízkosti stĺpa 
informoval, že poškodenie si všimol 16. marca a 
nahlásil to na Podnik Technických služieb mesta 
Púchov. Existuje podozrenie, že stĺp poškodili ne-
známe osoby po domácky vyrobeným malotrak-
torom počas zvážania dreva. Vzhľadom na výšku 
škody mestskí policajti urobili fotodokumentá-
ciu. 
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Navrhli zvýšenie mzdy pre výrobných zamestnancov o viac ako 100 eur mesačne
Spoločnosť Kia Motors Slovakia zamestnancom 
predstavila svoju konečnú ponuku na zvýšenie  
miezd v rámci aktuálne prebiehajúceho kolektívne-
ho vyjednávania - navýšila nielen základné mzdy, 
ale aj príplatok za prácu v noci. 
   Na základe predloženej ponuky by základná mzda 
výrobných zamestnancov spoločnosti od 1. apríla 
2017 narástla v platových triedach 1A, 1B a 1C o 50 
eur a v platových triedach 1D, 1E a 1F o 60 eur. Kia 
zároveň navrhla až dvojnásobné navýšenie príplat-
ku za prácu v  noci na 1,48 eur za hodinu. Vďaka 
zdvojnásobeniu nočného príplatku vzrastie každé-
mu výrobnému zamestnancovi mesačná mzda o 
ďalších 40 eur. Dôvodom je náročnosť nočnej práce, 
na čo poukazujú samostatní zamestnanci. Vďaka 
navrhnutému navýšeniu základnej mzdy a mzdové-
mu zvýhodneniu za prácu v noci má každý výrobný 

zamestnanec bez akýchkoľvek dodatočných pod- 
mienok garantovaný nárast svojej mesačnej mzdy 
od 90 do 100 eur. 
   „Historicky najvyšší návrh zvýšenia miezd zamest-
nancom našej spoločnosti je poďakovaním za ich 
usilovnú prácu a dosiahnuté hospodárske výsledky. 
Každoročné nadpriemerné zvyšovanie miezd po-
tvrdzuje zodpovedný prístup spoločnosti k  svojim 
zamestnancom,“ povedal Dae-Sik Kim, prezident 
a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Motors Slovakia. 
   Zvýšenie základnej mzdy bude mať následne po-
zitívny dopad aj na výšku variabilnej zložky mzdy, 
motivačných bonusov (vyplácané štvrťročne), let-
ného a  vianočných bonusu, čím mesačný príjem 
výrobných zamestnancov vzrastie celkovo od  104 
až do 117 eur. Tento dopad prevyšuje aj aktuálnu 
požiadavku odborovej organizácie.

   K uvedenému kroku pristúpila spoločnosť z dôvo-
du, že platnosť mzdovej časti kolektívnej zmluvy má 
byť účinná od 1. apríla tohto roku. Keďže zástupcovia 
odborovej organizácie naďalej trvajú iba na navýšení 
základnej mzdy, spoločnosť považuje takéto konanie 
za nekonštruktívne a v konečnom dôsledku aj v roz-
pore so záujmami samotných zamestnancov.      -kia- 

MŠK Púchov zrekonštruoval dve umelé ihriská
Medzi futbalovým štadiónom a budovou centra voľného času donedávna „strašili“ dve ihriská 
so zničeným umelým povrchom a roztrhanými sitami. Týmto dňom je koniec - na začiatku tohto 
roku sa podarilo tréningové ihriská zrekonštruovať. Viac nám o rekonštrukcii povedal športovo-
-marketingový manažér MŠK Lukáš Ranik: 

Niektorí ľudia sa sťažujú na malé rozmery 
ihrísk?
Toto je len prvá fáza rekonštrukcie. V lete by sme 
chceli tieto dve hracie plochy spojiť. Technologic-
ky je to možné a opäť, keď sa pozrieme na efek-
tívnosť použitia finančných prostriedkov, vieme 
to spraviť za primerané peniaze. Samozrejme 
popritom musíme tréningovú plochu osvetliť 
umelým osvetlením. Realizácia celého projektu 
by mala stáť približne 25.000 eur. Pokiaľ sa nám 
podarí nájsť finančné zdroje, v lete počas ligovej 
prestávky je ideálny čas na zrealizovanie druhej 
fázy projektu.

Otázky kládol a foto: S. Flimmel

dodala a nainštalovala novú modernú umelú trá-
vu štvrtej generácie. Tá bola položená na zarov-
nané podložie ihrísk. Následne pracovníci firmy 
technologickým postupom do umelej trávy za-
pracovali centimetrovú vrstvu kremičitého piesku 
a trojcentimetrovú vrstvu gumeného granulátu. 
Naše deti si konečne môžu v tréningovom proce-
se vyskúšať modernú umelú trávu.

Aká bola celková cena diela?
Celková cena diela bola cca 29.000 eur. Sme veľmi 
radi, že sumou 8.000 eur nám na túto rekonštruk-
ciu prispeje súkromný sponzor, ktorému záleží na 
vytváraní stále lepších podmienok pre naše špor-
tujúce deti. 

Tieto dve ihriská boli v katastrofálnom stave. 
Našou snahou spolu s konateľom MŠK Puchov 
Štefanom Ondričkom bolo nájsť čo najlepšie a 
najefektívnejšie riešenie. Myslím si, že sa nám to 
skutočne podarilo. Naši šikovní hospodári ešte 
v priebehu januára odstránili starú a zničenú 
umelú trávu. Následne firma, ktorá vyhrala súťaž, 

Pôvodný stav pomocných ihrísk bol už 
na pohľad nevyhovujúci.
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Ponúkame do prenájmu novovybudované 
obchodné priestory v Horných Kočkovciach 
vhodné ako prevádzky:

PRÍZEMIE
1.  Biliard bar resp. kaviareň s barom (s možnosťou oddelenia fajčiarskej
     časti), toalety (dám., pán., inval.), prípravovňa pizze a rýchleho 
     občerstvenia, šatne pre personál, skladové priestory. 
     Celková rozloha 210 m².
2.  Obchod (potraviny, rozličný tovar), sklad, šatňa pre personál, 
     samostatný vchod pre zásobovanie.
     Celková rozloha 129 m².
3.  Komerčný priestor 56 m².
4.   Komerčný priestor (stavebne riešený pre kaderníctvo)  57 m².

BÝVALÉ  HRADISKO

POSCHODIE
5.  Reštaurácia vrátane kuchyne s naprojektovanou kapacitou 250 - 300 
    obedov denne, skladovým zázemím, výťahom pre zásobovanie, barom, 
    toaletami (dám., pán., inval.), šatne pre personál, salónik, spoločenská 
    miestnosť/sála o rozlohe 265 m². 
    Celková rozloha 595 m².

VÝHODY UMIESTNENIA:  blízkosť železničnej stanice, autobusového nástupišťa, 
                                                       bez konkurenčného prostredia.

BLIŽSIE INFORMÁCIE na tel. 042/4450938, -936,  goms@goms.sk 

Viac informácií: tel. 042/ 461 3452, 2633, email: praca@conti.sk
alebo príď na Deň otvorených dverí v Continental 1. mája 2017 

OPERÁTOR
GUMÁRENSKEJ 
VÝROBY
STABILITA
  Práca v tradičnej firme, pôsobiacej 67 rokov v Púchove, 
  ktorá je súčasťou celosvetového koncernu 
BENEFITY 
 Mzda po zaškolení od 800 € brutto
 13. a 14. plat
 Prepracovaný systém zaškoľovania 
 Doprava do zamestnania zdarma zo smerov Pov. Bystrica – 
 Beluša – Púchov a Tren. Teplá – Lednické Rovne – Púchov
 Stravovanie – dotované zamestnávateľom v areáli firmy
 Úrazové pripoistenie
 Liečebno-rehabilitačné pobyty
 Doplnkové dôchodkové poistenie
 Návratné bezúročné pôžičky 
 Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Staň sa súčasťou silnej značky
v spoločnosti s tradíciou! 

PRIJÍMAME PRIAMO                                                        
do spoločnosti                                                      

Continental Matador Rubber v Púchove

Do pozornosti budúcim piatakom!
Základná škola v Púchove, Ul. Gorazdova, otvára v školskom roku 2017/2018

športovú triedu pre žiakov 5. ročníka so zameraním na
volejbal, plávanie a futbal.

                     
Talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch: 28. marca 2017 a 30. marca 2017

od 14,30 do 16,30 hod.
v telocvični ZŠ na Gorazdovej ulici.

Prineste si športovú obuv a oblečenie.

Kritériá: - dobrý zdravotný stav
               - záujem o daný šport 

Informácie na tel.č.: 042/463 13 39



Ako prvá zo samosprávnych krajov vôbec Tren-
čianska župa pristúpila k zavedeniu participatív-
neho komunitného rozpočtu. Krajskí poslanci na 
tento účel v rozpočte TSK na rok 2017 schválili 99 
tisíc eur, o ktorých využití rozhodne svojimi hlasmi 
verejnosť. Maximálna čiastka na jeden projekt je 
ohraničená výškou 2 200 €.
ČO JE TO PARTICIPATÍVNY ROZPOČET? Rozpočet 
umožňujúci obyvateľom kraja, ktorí sú platcami 
daní, demokraticky a otvorene rozhodovať o pre-
rozdelení časti verejných financií na realizáciu pro-
jektov, ktoré si verejnosť sama navrhne. 
KTO A KEDY MÔŽE PREDLOŽIŤ PROJEKT? Návrhy 
projektov môžu predkladať právnické aj fyzické 
osoby, jednotlivci, skupiny i komunity so sídlom 
alebo trvalým pobytom na území TSK, obce, mes-
tá i organizácie, ktoré zriaďuje TSK, a to v termíne 
od apríla do mája 2017. Všetky potrebné informá-
cie budú uvedené na www.tsk.sk v sekcii. 
Zaevidované projekty prejdú tzv. verejným zva-
žovaním, na ktorom odborná komisia zložená 
prevažne z krajských poslancov za účasti širokej 
verejnosti rozhodne o relevantnosti realizácie pro-
jektov a ich posunutí do verejného hlasovania. Ve-
rejné hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom 
elektronického formulára zverejneného na webo-
vom sídle TSK. Po jeho ukončení župa zverejní vý-
sledky a pristúpi sa k realizácii projektov, ktorá je 
naplánovaná na mesiace august až október. 
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O zámere Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky zachovať v rámci projektu „Nová Pohoto-
vosť“ lekársku službu prvej pomoci pre dospelých  
v každom okresnom meste v kraji informoval v 
utorok 14. marca 2017 na pôde Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja osobne minister zdravotníctva.  
V rámci pracovnej návštevy v kraji sa minister zdra-
votníctva Tomáš Drucker stretol s predsedom TSK 
Jaroslavom Baškom a predstaviteľmi zdravotníckych 
zariadení a zariadení sociálnych služieb na území 
kraja. Minister zdravotníctva trenčianskeho župana 
informoval o pláne zachovať lekársku službu prvej 

LSPP pre dospelých ostane zachovaná v každom okresnom meste Trenčianskeho kraja

Ročne sa na Slovensku narodí približne 2000 detí 
so zdravotným postihnutím. Nielen samotným de-
ťom s rizikovým vývinom, ale aj ich rodinám odteraz  
v okrese Prievidza pomôže služba včasnej inter-
vencie. Tú od 1. marca 2017 poskytujú odborní 
zamestnanci v rámci existujúceho CSS – DOMINO, 
ktorého zriaďovateľom je Trenčiansky samospráv-
ny kraj (TSK). Včasná intervencia je novým druhom 
sociálnej služby, ktorá sa na území kraja poskytuje 
prvýkrát. Stalo sa tak na podnet riaditeľky zariadenia 
Ivety Laukovej: „Veľkou inšpiráciou mi boli rodičia, 
ktorým už poskytujeme služby v rámci CSS. Naj-
ťažšie to  mali práve v časoch, keď sa nemali o koho 
oprieť. Preto chceme podať pomocnú ruku práve 
rodičom, ktorým sa narodilo zdravotne znevýhod-
nené dieťa alebo dieťa s oneskoreným vývinom,“ 
prezradila riaditeľka CSS DOMINO. 

Od začiatku marca v Trenčianskom kraji funguje prvá služba včasnej intervencie

Okrem terénnej formy poskytovania tejto služby 
ju zariadenie poskytuje aj ambulantnou formou 

pomoci pre dospelých v každom okresnom meste 
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Minister zdravotníctva sa počas návštevy v Trenčíne 
zastavil aj na  Strednej zdravotníckej škole v Trenčí-
ne. Škola s tradíciou od roku 1947 patrí medzi naj-
lepšie stredné odborné školy na Slovensku. Minister 
zdravotníctva bol svedkom prác zubného asistenta, 
zdravotníckeho asistenta, maséra, zdravotníckeho 
laboranta a farmaceutického laboranta. Zároveň 
počas svojej návštevy minister ocenil učebné pries-
tory a pomôcky školy, ktorá od septembra 2016 sídli  
v nových, zrekonštruovaných priestoroch.

priamo vo svojich priestoroch. Tie si prezrel aj tren-
čiansky župan Jaroslav Baška, ktorý riaditeľke CSS 
DOMINO vyšiel v ústrety pri podnete zriadiť tento 
druh služby. „Služba včasnej intervencie je prvá v 
Trenčianskom kraji. Som rád, že sme službu doká-
zali spustiť v rámci svojich finančných možností, 
keďže táto služba tu doteraz chýbala. Preto sme si 
vypočuli požiadavku pani riaditeľky a som úprim-
ne rád, že sme túto prvú službu mohli spustiť práve 
v CSS DOMINO,“ komentoval župan Jaroslav Baška.
Služba je určená pre zdravotne postihnuté deti do 7 
rokov a ich rodiny. Sociálni pracovníci, pedagógovia, 
psychológovia a rehabilitační pracovníci majú za 
úlohu zabezpečiť diagnostiku, poradenstvo, fyzio-
terapiu, ako aj sociálnu rehabilitáciu dieťaťa i rodiny. 
Dôležitá je stimulácia komplexného vývinu dieťaťa i 
pomoc pri hľadaní kontaktov na ďalších odborníkov. 

TSK ako prvý spomedzi krajov 
schválil participatívny rozpočet. 
Rozhodnite, kam pôjde 99 tisíc eur

Monoblok operačných sál v bojnickej nemocnici 
čakal na dobudovanie 13 rokov. Na jeho rekon-
štrukciu napokon našetril 8,6 mil. € Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK).

Dnes stavenisko, o rok 9 moderných operačných 
sál, v ktorých budú lekári realizovať aj tie najváž-
nejšie zákroky. Nová časť nemocnice, ktorá mala 
centralizovať operačné sály na jedno miesto, sa 
začala stavať v roku 1999. Mala byť dofinancovaná 
zo štátneho rozpočtu, keďže v tom čase patrila pod 
ministerstvo zdravotníctva. Po prechode bojnickej 
nemocnice do zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, bolo financovanie 
zastavené, štát už neuvoľnil na dokončenie stavby  
žiadne finančné prostriedky, preto bola v roku 2004 
pozastavená. Celkovo bolo preinvestovaných 144 
mil. SK. 
  Minulý rok sa na pokyn župana Jaroslava Baš-
ka, predsedu TSK, začali podnikať reálne kroky na 
dokončenie rozostavanej investičnej akcie. Na jej 
dokončenie našla župa financie vo vlastnej peňa-
ženke: na stavebné práce je vyčlenených 8,6 mil. € 
s DPH, no už teraz sa počíta aj s ďalším 1 mil. € na 
vybavenie nových priestorov posteľami a potreb-
ným prvotným zariadením a 2 mil. € na nevyhnutné 
prístrojové vybavenie.
   Spoločnosti Keraming, a. s., Trenčín, ktorá je reali-
zátorom stavby, by sa počas nasledujúcich 10 me-
siacov za plnej prevádzky nemocnice mala postarať 

V bojnickej nemocnici budú operovať na nových moderných 
operačných sálach. Kraj našetril financie na dokončenie  
13 rokov čakajúceho projektu 

o dobudovanie operačných sál, inžinierskych sietí 
a ďalších častí monobloku. Do prevádzky by vyno-
vená časť nemocnice mala byť uvedená začiatkom 
roku 2018. Pacientom a zdravotníckemu personálu 
tak bude k dispozícii 91 nových moderných lôžok, 
nemocnica bude mať prvýkrát v histórii scentralizo-
vané najmodernejšie klimatizované operačné sály a 
centrálnu chirurgickú  jednotku intenzívnej starost-
livosti. 
   Novinkou v histórii existencie nemocnice bude  
nové oddelenie na pozákrokové sledovanie paci-
entov po operáciách (tzv. dospávacie oddelenie). 
„Obyvatelia hornej Nitry si po dlhých rokoch túto 
rekonštrukciu zaslúžia. Dobudovanie prinesie 
oveľa vyšší štandard a komfort pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, ako tomu bolo doteraz,“ 
povedal predseda TSK Jaroslav Baška.     www.tsk.sk
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POSTUP PRI ODKLADE POVINNEJŠKOLSKEJ 
DOCHÁDZKY:
•   predložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu, 
•   odporučenie všeob. lekára pre deti a dorast,
•   odporučenie prísl. zariadenia centra pedagogic-
kého poradenstva a prevencie. 

ODPORÚČAME RODIČOM:
•  ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného škol-
ského obvodu, dieťa bude zapísané po dohode 
s riaditeľom školy,
•  ak je dieťa s rodičmi v zahraničí, rodičia požia-
dajú riaditeľa ZŠ kmeňovej školy podľa školského 
obvodu v Púchove o  možnosť plnenia povinnej 
školskej dochádzky mimo územia Slovenskej re-
publiky,
•  získať informácie o základných školách v meste 
podľa ich zamerania, čo pomôže pri výbere školy, 
ktorú bude ich dieťa navštevovať (na webových 
stránkach škôl a Mesta Púchov, alebo osobnou ná-
vštevou školy).

Mesto Púchov informuje, že v  súlade so zá-
konom č. 245/2008 Z. z. o  výchove a  vzde-
lávaní (školský zákon) a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov a  na základe Doplnku č. 
1 k  VZN č. 4/2012 o  mieste a  čase zápisu die-
ťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v  základných školách v  zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Púchov sa uskutoční zápis do  
1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018.

MIESTO ZÁPISU:
1. Základná škola, Gorazdova 1174, 
tel.  042/4631339, www.zsgorazdovapuchov.edu-
page.org
2. Základná škola „Jána Amosa Komenského“, 
Komenského 50, tel. 042/4632802, www.zskompv.
edupage.sk 
3. Základná škola, Mládežnícka 1434, 
tel. 042/4632458, www.zsmladeznicka.edupage.org 
4. Základná škola s materskou školou, 
Slovanská 23, 
tel. 042/4677749, www.zsslovanpu.edupage.org 

TERMÍN:  5. apríla 2017
                   12. apríla 2017
Čas: 14:00  -  17:00 hod.

Na zápis priniesť občiansky preukaz, rodný list 
dieťaťa, poplatok 10 € (na predpísané zošity, 
pracovné zošity...)

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR  
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskor-
ších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie die-
ťaťa do materskej školy pre školský rok 2017/2018 
prijímajú riaditeľky materských škôl:
•   Materská škola, Požiarna 1291, Púchov,
•   Materská škola, Požiarna 1292, Púchov,
•   Materská škola, Mládežnícka 13, Púchov,
•   Materská škola, Chmelinec 1411, Púchov,
•   Materská škola, 1. mája 1348, Púchov,
•   Materská škola, Nosice 221, Púchov
•   Základná škola s materskou školou, Slovanská 23.
TERMÍNY ODOVZDÁVANIA PRIHLÁŠOK:
10. 05. 2017  od 14. 00 hod. - 16. 30 hod.
17. 05. 2017  od 14. 00 hod. - 16. 30 hod.

Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2017/18 Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018

Najvýznamnejšie výsledky školy:

- nezávislá agentúra INEKO hodnotí 
školu s najvyšším počtom bodov  
z púchovských základných škôl,

- v celoslovenskom testovaní piatakov
a deviatakov z matematiky a zo sloven-
ského jazyka a literatúry je na 1. mieste 
z púchovských základných škôl,
- v celoslovenskom testovaní Komparo 
je umiestnená z matematiky, slovenské-
ho jazyka, dejepisu a prírodovedných 
predmetov medzi 2%-15% najlepších 
škôl Slovenska,
- v celoslovenskom hodnotení školského 
networku sa umiestnila na 1. mieste na 
Slovensku,
- výsledky inšpekcie poukazujú na to, že 
veľká väčšina žiakov chodí do školy 
rada.

  
Zápis  

do 1. ročníka  
sa uskutoční: 
08.04. 2017  

(sobota)  
09:00-12:00 
20.04. 2017  

(štvrtok)  
15:30 – 18:00   

Rada chodím do 
našej školy, lebo je 
tu veľa krúžkov a 
rôznych aktivít.                     

         Gabika, 6.A

V našej škole sa mi 
páči vyučovanie na 
interaktívnych tabu-
liach a práca s tablet-
mi. 

Teodor, 8.A

Hudba v materskej škole

Prostredníctvom tohto akredito-
vaného vzdelávacieho programu 
získali učiteľky materských škôl 
schopnosť vložiť svoju osobnosť, 
vlastnú kreativitu a improvizačné 
schopnosti do hudobných hier a 
priestor pracovať s jedinečnými 
stratégiami. Učiteľky si prehĺbili 
teoretické vedomosti, praktické 
zručnosti a odborné kompetencie 
o inovatívne postupy v hudob-
nej pedagogike s cieľom rozvoja 

Pre veľký záujem sa v dňoch 10. a 11. 3. 2017 v MŠ Po-
žiarna 1292/5 v Púchove uskutočnilo druhé kontinuálne  
vzdelávanie učiteliek MŠ v úžasnom a jedinečnom projek-
te  „DIEŤA A HUDBA... POHYB A HRA“, ktoré organizovala 
Spoločnosť pre predškolskú výchovu regiónu Púchov.

osobnosti dieťaťa predškolského 
veku prostriedkami hudobného 
umenia.
Pani učiteľky odchádzali spokojné, 
s nadšením, že svoje nadobud-
nuté skúsenosti využijú v práci s 
deťmi a budú ich prezentovať na 
vystúpeniach a besiedkach v ma-
terskej škole.

Jitka Bieliková, 
predsedníčka Spoločnosti 
pre predškolskú výchovu  

Voľba hlavného kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo Púchov vyhlásilo 
voľbu hlavného kontrolóra mesta a určilo deň 
konania voľby na 24. 4. 2017. Termín nástupu 
do funkcie je 1. 5. 2017. Písomnú prihlášku  
s požadovanými dokladmi je potrebné doru-
čiť najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, 
t. j. do 10. 4. 2017 do 15:00 hod.
Podrobnejšie informácie sú na úradnej tabuli 
MsÚ a webových stránkach mesta.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
J. A. KOMENSKÉHO PÚCHOV

Budúcim prváčikom a ich rodičom v školskom roku 2017/2018 pon-
úkame profesionalitu, spoluprácu, výborné podmienky na rozvoj 

osobnosti každého dieťaťa,  rodinnú atmosféru a dobrý pocit.

Môžete sa tešiť na:
novú školu a učebne

nový park a arborétum 

nové detské ihrisko

nové dopravné ihrisko

nový športový areál

Máme pre Vás pripravené športové triedy, zahraničných lektorov na výuku 
cudzích jazykov a odborníkov na prípravu talentovaných žiakov, špeciál-
neho pedagóga a asistenta učiteľa pre pomoc zdravotne znevýhodneným 
deťom, krúžky podľa záujmu, zážitkový školský klub v čase mimo vyučova-
nia  a veľa ďalších školských akcií, aktivít, exkurzií a výletov, na ktorých sa 
veľa naučíte a aj sa dobre zabavíte.                                            Tešíme sa na Vás!

www.zskompv.edu.sk        zskomenskeho©centrum.sk         042/4632802, 0903532802
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Zoznámte sa s metódou CLIL
Na Svetový deň vody (22. marec) sa 
tretiaci na Základnej škole Mládež-
nícka zhostili úlohy učiteľov a svojim 
mladším spolužiakom - druhákom - 
vysvetlili, ako je to s cyklom vody, na 
čo všetko je možné vodu použiť a ex-
perimentovali s rozpúšťaním látok vo 
vode. 
Nebolo to však také jednoduché. Všet-
ko sa udialo pomocou metódy CLIL, 
ktorou vyučujeme na našej škole pred-
mety prvouka a prírodoveda už tretí 
rok. Čo to vlastne CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) je? Ide 
o prepojenie cudzieho jazyka a ostat-
ných vzdelávacích predmetov, čiže 

Praktické ukážky z práce záchranárov 
Život nám aj deťom prináša do cesty 
rôzne situácie, ktoré musíme riešiť. 
Jednou z nich môže byť aj záchrana 
života. Aby na takúto situáciu boli 
naši žiaci 7. ročníka dobre pripravení 
nielen teoreticky z hodín biológie, 
ale aj prakticky, absolvovali 21. mar-
ca stretnutie s Erikou Janíčkovou z 
Rýchlej zdravotnej pomoci v Beluši. 
V rámci prednášky sa dozvedeli veľa 
užitočných informácií, napríklad aj 
o využití automatického externého 
defibrilátora v obchodných centrách 
v prípade potreby, o oživovaní die-
ťaťa, o správnom postupe pri volaní 

Otvorené dvere na Komenského
22. marca 2017 ZŠ J. A. Komenského 
otvorila bránu. Zvedaví škôlkari a ro-
dičia mali možnosť nahliadnuť do kaž- 
dodenného života školy.
Hneď zrána začali prichádzať naši, 
možno budúci spolužiaci, ktorí prijali 
pozvanie na deň otvorených dverí. Už 
vo vestibule ich čakali starší kamaráti, 
ktorí deti ochotne previedli po škole 
a areáli. Takisto bol pre nich priprave-
ný zábavný program spolu so žiakmi 
prvého stupňa. S pomocou starších 
kamarátov si vyrobili papierových za-
jačikov. 
Možnosť prísť využili aj niektorí rodi-

čia, ktorí nahliadli nielen do interiéru, 
ale zároveň sa cez spomienky vrátili 
do starých čias strávených v školských 
laviciach. Okúsili skvelú atmosféru, 
ktorú vytvárajú žiaci a učitelia. Spo-
znali našu školu nielen ako miesto 
získavania vedomostí, ale hlavne ako 
miesto, kde získavame nové zážitky a 
dobrých priateľov.
Tento skvelý deň nielen pre žiakov, 
ale aj hostí dopadol nad očakávania a 
dúfame, že už zakrátko sa so škôlkarmi 
stretneme aj v školských laviciach.
                                              Milka Blahová 

 a Natália Novotná z 8. B

vyučovanie nejazykových predmetov 
prostredníctvom cudzieho jazyka.  
V praxi to znamená, že približne 30 % 
hovoreného slova počas vyučovacej 
hodiny prírodovedy/prvouky je v an-
glickom jazyku. Znalosť anglického 
jazyka je v dnešnej dobe už pomaly 
nevyhnutnosťou a žiaci sa nenásil-
nou formou oboznamujú s cudzím 
jazykom v komunikačných situáciách, 
ktoré sú im známe v materinskom ja-
zyku. Počúvajú, pokúšajú sa odpove-
dať na otázky, absolvujú množstvo za-
ujímavých didaktických aktivít a úloh.

                 Mgr. Jana Petríková, 
ZŠ Mládežnícka  (krátené)

záchranky a tiež o poskytnutí pred-
lekárskej prvej pomoci. V praktickej 
časti si každý žiak skúsil na figuríne 
(samozrejme pod odborným dohľa-
dom E. Janíčkovej) poskytnúť prvú 
pomoc pri zástave dýchania a vys- 
kúšal si techniky na poskytnutie pr-
vej pomoci pri vdýchnutí cudzieho 
telesa. Všetkým žiakom sa pracovné 
stretnutie páčilo a správali sa veľmi 
zodpovedne. Nové poznatky a skú-
senosti, ktoré tu získali, určite vyu-
žijú vo svojom živote.

Eva Šimšálková, 
učiteľka ZŠ Gorazdova

Fyzikálna olympiáda (58. ročník, okresné kolo)
Centrum voľného času Včielka Pú-
chov organizovalo 16. 3. 2017 okres-
né kolo fyzikálnej olympiády kategó-
rie E a F na ZŠ Mládežnícka Púchov. 
Hlavným cieľom olympiády je pod-
porovať talentovaných žiakov vo fy-
zike a pomáhať žiakom tento talent 
rozvíjať. Olympiády sa zúčastnilo 17 
žiakov zo skôl: Gymnázium Púchov, 
ZŠ Mládežnícka, ZŠ J. A. Komenské-
ho, CZŠ sv. Margity, ZŠ s MŠ Zubák, 
ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, ZŠ 
Beluša.
Umiestnenie v kategórii F – je ur-
čená pre žiakov 8. ročníka a viac- 
ročných gymnázií: 
1. miesto: Bianka Sarah Húževková, 
ZŠ Mládežnícka Púchov - Mgr. M. 
Bučko
2. miesto: Filip Chromek, CZŠ sv. Mar-
gity Púchov – RNDr. J. Topor
Táto kategória nie je postupová.
Umiestnenie v kategórii E – je ur-
čená pre žiakov 9. ročníka a viac- 
ročných gymnázií:
Na prvom a druhom mieste sa 
umiestnili dvaja žiaci s rovnakým  
počtom bodov.
1. miesto: Martin Opat, ZŠ Mládežníc-
ka Púchov - Ing. G. Marečková

1. miesto: Patrik Karas, ZŠ E. Schre-
ibera Lednické Rovne – RNDr. M.  
Behrová
2. miesto: Andrej Thomas Dobrev, 
ZŠ Beluša - Mgr. S. Ostradický
2. miesto: Sára Gabrišová, Gymná- 
zium Púchov - Ing. M. Crkoňová
Žiaci z tejto kategórie postupujú do 
Krajského kola, ktoré sa koná 12. 4. 
2017 na ZŠ Mládežnícka Púchov.  
Žiakom držíme palce, aby svoje ve-
domosti obhájili na krajskom kole.

Bc. M. Cíbiková, CVČ Včielka
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Čo sa stalo naozaj na konci 2. svetovej vojny?

Doniesla nám doklad o úmrtí brata a upozornila 
nás na chybu, ktorá sa o tejto udalosti opakovane 
vyskytuje v tlači. V knihe Púchov z roku 1970 (Mi-
lan Gabriš a kol.) sú nesprávne uvedené fakty: „Od 
apríla 1944 spávalo obyvateľstvo v  pivniciach. 
Poplach nasledoval za poplachom, mesto sa 
otriasalo streľbou protilietadlového delostre-
lectva. Bomby dopadli aj na železničnú stanicu, 
kde zahynuli dvaja civilisti - 21-ročný Augustín 
Paliesek a 15-ročný František Novosád.“ 

Nielenže je tu chybne uvedený rok a  chýba in-
formácia o  bombardovaní ruskými lietadlami, 
ale nie je pravda ani to, že mladí chlapci zahynuli 
na železničnej stanici. Chybnú informáciu potom 
pravidelne citujú ďalší autori. Stalo sa to nedáv-
no aj nám v článku o holocauste. Podľa historika 
Pavla Makynu bomby zhadzovali pravdepodob-
ne sovietske bombardéry Petlyakov. „Sovietske 
lietadlá častokrát bombardovali komunikačné 
spojenia. Takýmto spôsobom 16. apríla 1945 

zasiahla bomba aj sad v  Streženiciach v blíz-
kosti dnešnej školy, kde zahynuli dvaja civili 
– 21-ročný Augustín Paliesek a 15-ročný Franti-
šek Novosád.“ (FB – Puchovo dedičstvo)
Pani Mária Ladecká, ktorá mala vtedy len 5 rokov, 
si na udalosť spomína: „Po nálete, ktorý bol o 9. 
hodine, sme vyšli s  mamou a  staršou sestrou 
na kypu. Tu sme sa dozvedeli, že boli zabití náš 
Gusto a  Ferko Novosád a  pán Gabčo bol ťažko 
zranený. Bolo to veľmi smutné. Otec išiel povo-
zom pre nich. Poobede o 16. hodine už musel byť 
pohreb. Na železničnej stanici v  Púchove nikto 
nezahynul. Chlapci zahynuli pri kopaní zákopov 
v  sade v  Streženiciach. Sú pochovaní v  spoloč-
nom hrobe v Horných Kočkovciach.“
Pani Ladecká, ktorá v súčasnosti žije v Lysej pod 

Makytou, nás upozornila tiež na to, že podľa jej 
vedomostí na konci vojny zahynuli ešte najmenej 

Blíži sa 72. výročie oslobodenia Púchova Rumunskou armádou. Krátko pred koncom vojny 
16. apríla 1945 nezmyselne vyhasli dva ľudské životy. V redakcii nás navštívila pani Mária Ladec-
ká, rodená Paliesková – sestra zabitého Augustína Palieska.

dvaja mladí muži z  Horných Kočkoviec: 15-roč-
ný Rudolf Luhový pri kopaní zákopov v Trenčíne 
a vojak Karol Luhový v Kokave. Ak má niekto z na-
šich čitateľov o tom podrobnejšie informácie, radi 
ich zverejníme.

Slavomír Flimmel

Tajomstvá nočnej oblohy 

Astrofotografie boli vystavené v galérii vestibulu 
už desať dní pred samotnou vernisážou a tešia sa 
na nových majiteľov až  do 9. apríla. 
Vernisáž sa začala slávnostným otvorením,  
o ktoré sa postarali svojim hudobným vystúpe-
ním dievčatá zo Základnej umeleckej školy. Kurá-
torom celej výstavy sa stal Marián Rečičár, ktorý 
je predsedom púchovského eko-astro klubu. Vy-
stavujúcich bolo na tejto výstave naozaj požeh-
nane. Hlavným hosťom sa stal popredný český 
astrofotograf Petr Horálek. Do výstavy sa okrem 
neho zapojilo ešte ďalších deväť regionálnych  
astrofotografov. 
Hlavné úlohy mali na fotografiách prevažne Me-
siac a Slnko. „Hlboký vesmír ponúka neskutočné 
možnosti. Na fotografiách môžete vidieť Mesiac 
a Slnko, ale tiež iné úkazy ako blesky, hmloviny 

a galaxie, ktoré sú situované na nočnej oblohe,“ 
prezrádza o fotkách samotný kurátor výstavy Ma-
rián Riečičár. 
Po vernisáži sa všetci návštevníci presunuli do 
kinosály, kde program pokračoval pútavou 
prednáškou Petra Horálka s názvom Lov skvos-
tov nočnej oblohy. Prednáška sa týkala predo-
všetkým svetelného znečistenia a pozorovania 
nočnej oblohy. 
Posledným bodom programu bolo zhasínanie 
svetiel v meste, v rámci projektu Hodina Zeme. 
Na jednu celú hodinu sa vypli svetlá na Štefáni-
kovej ulici a na Obrancov mieru pri púchovskom 
Divadle. Dobrou správou pre nadšencov Vesmíru 
je, že výstava je celá predajná a všetky zachytené 
momenty sa dajú kúpiť v maximálnej fotografic-
kej kvalite.                                                                 -bak-

Uplynulý sobotňajší podvečer mohol mať pokojne prívlastok hviezdny. 
V galérii domu kultúry sa konala vernisáž s názvom Tajomstvá nočnej oblohy. 
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História mužského volejbalu v Púchove (2004 - 2017)

podmienky za úspech). Do súťaže sú 
zapojení i kadeti, ktorí obsadzujú na 
M SR 5.miesto (tréner L. Hupka). Starší 
žiaci – 3. miesto M SR (tréner D. Čelko), 
SP – 6. miesto. Mladší žiaci na M SR zís-
kali 6. miesto. Vo vedení VŠK ukončil 
činnosť L. Mikula a zároveň po šiestich 
rokoch končí vo funkcii predsedu VŠK. 
Na jeho miesto nastupuje R. Marman 
a do funkcie tajomníka VŠK nastupu-
je L. Váša. Masérom družstva je stále  
K. Moško.

Sezóna 2010/2011
Družstvo mužov nastupuje do po-
sledného ročníka Extraligy, nakoľko 
zo súťaže po 41. rokoch vypadáva. Zo-
stava: Hrošík, Rosina, Valach, Zúbek, 
Kumičák, Šomko T., Šomko M., Tren-
čan, Vašút, Pastorek, Dedič, Piovarči, 
Putala, Pistovič, Jánošík, Čuntala P., 
Chocholák R. Bola to od začiatku naj-
horšia sezóna v celej histórií mužské-
ho volejbalu. Družstvo mal pôvodne 
viesť budúci tréner J. Jánošík, ktorý 
dal nečakane prednosť zahraničiu 
(Rumunsko) a jeho miesto zaujal hraj-
úci tréner P. Pistovič. Koncom decem-
bra sa nakoniec stal trénerom M. Kluč-
ka s asistentom Kováčikom. Na prvé 
víťazstvo čakalo družstvo 20 zápasov. 
Nakoniec družstvo končí na 10.mieste 
a Extraligu opúšťa. VŠK nemá dosta-
tok financií a vedenie mesta nemá v 
tomto období financie na extraligu v 
Púchove. Družstvo kadetov prechá- 
dza do kategórie juniorov, kde končia 
na 4. mieste v 1. lige. Starší žiaci postu-
pujú na M SR, kde končia na 6. mieste 
(tréner D. Čelko). Mladší žiaci obsad-
zujú 1.miesto v oblastnej súťaži.

Sezóna 2011/2012
Muži po zostupe do 1. ligy a odchode 
skúsených hráčov končia na 7. mieste. 
Veľmi pekný úspech dosiahli juniori, 
keď postupujú na M SR do Svidníka, 
kde obsadzujú konečné 2. miesto. 
Tréneri PaedDr. Ivan Štefko, asistent 

nepretržite 27 rokov. Taktiež káder je 
doplnený o Rosinu R. a Laceka. Juniori 
obsadzujú v 1. lige 6. miesto. Kadeti 
končia na 2. mieste na MK. Mladší ži-
aci obsadzujú 4. miesto na MK (tréner 
F. Božok). Káder je však oslabený o 
hráčov Bencz, Seifert a L. Diviš, ktorí 
končia hosťovanie v Púchove a taktiež 
nahrávača V. Luhového, ktorý je vážne 
zranený. Nakoniec družstvo obsadzu-
je 7. miesto.

Sezóna 2007/2008
Družstvo mužov trénuje M. Klučka a 
družstvo súťaž končí na 4. mieste. Do 
kádra pribudol Turiansky (nahrávač 
zo Žiliny). Družstvo juniorov trénuje L. 
Hupka, starších žiakov P. Valach. Druž-
stvo juniorov štartuje v I. lige. Muži 
štartujú i v SP (Slovenský pohár) – 6. 
miesto.

Sezóna 2008/2009
Družstvo mužov vedie M. Klučka, 
ktorý je však výborom vymenený 
(od 12/2008) I. Štefkom (šéftrénerom 
VŠK), ktorý nastupuje na trénersky 
post do konca sezóny. Družstvo nako-
niec obsadzuje 7. miesto. Družstvo je 
omladené o hráčov: Kuchárik, Vašút, 
Dedič, Kumičák, Weis, Urban J. Kadeti 
4.miesto MK, tréner L. Hupka. Starší 
žiaci získavajú 3. miesto MK (tréner 
Valach), mladší žiaci „A“ –5. miesto MK 
(Jurovčík F.), „B“ – 3.miesto MK (Čelko 
D.). Muži v SP skončili v 2. kole so Zvo-
lenom.

Sezóna 2009/2010
Do nového ročníka Extraligy nastu-
puje na funkciu trénera Z. Haver. 
Družstvo vedie len do konca roka 
2009, keď z postu trénera odstupuje 
a nahrádza ho šéftréner VŠK I. Štefko. 
Družstvo i napriek príchodu domá-
cich odchovancov Rosinu a Hupku R. 
je značne oslabené (napriek tomu ob-
sadzujú muži veľmi pekné 5. miesto, 
čo môžeme považovať vzhľadom na 

I. Štefko st., masér K. Moško. Hráči: J. 
Kucharík, Trenčan, M. Faktor, F. Hyžák, 
Turis, T. Skokňa, Vrábel, Klas Ferenci, 
Putala, Dvorský, Baláž B. Úspechom 
bolo i vyhlásenie J. Kucharíka za naj-
lepšieho hráča M SR. Družstvo kade-
tov obsadzuje 5. miesto na MK (tréner 
Čelko). Družstvo mladších žiakov MIDI 
štartuje v MK. Káder mužov: Dedič, 
Dlholudský, Štefko ml., Kováčik, Ku-
charík, Pastorek, Putala, Šomko T., 
Trenčan, Valach.

Sezóna 2012/2013
Muži sa postupne po vypadnutí z Ex-
traligy konsolidujú stále pod vedením 
šéftrénera VŠK I. Štefku a končia na 4. 
mieste. V tomto období prichádza k 
zmene predsedu VŠK, keď R. Marma-
na nahrádza R. Varga. Do kádra mužov 
pribudli hráči: Pagáč R., Pecho, Beha-
nec, Drga, Cíbik J., Hyžák F., Kucej J., Ka-
dlec Z., Baláž B., Urban J. Družstvo ka-
detov hrá 1. ligu s trénerom D. Čelkom.

Sezóna 2013/2014
Družstvo mužov so stabilizovaným 
kádrom útočí na čelo tabuľky 1. ligy 
a končí na druhej priečke, ktorá mu 
zabezpečuje postup do baráže o Ex-
traligu. Nakoľko však mesto záujem o 
Extraligu nemá, tak družstvo ide baráž 
iba odohrať. Baráž sa koná v Košiciach 
a Púchove. Do súťaže sú prihlásené 
dve družstvá mladších žiakov (tréneri 
Marinič a Štefko st.). Družstvá juniori, 
kadeti a starší žiaci neštartujú v majs-
trovských súťažiach.

Sezóna 2014/2015
Družstvo mužov znechutené minu-
loročným nezáujmom mesta o účasť 
mužov v Extralige – prekvapivo opäť 
končí 1. ligu na 2. postupovom mies-
te. Pri jednaní však vedenie mesta 
opäť neprejavilo záujem o extrali-
gu v Púchove, a tak išlo opäť baráž 
„iba“ odohrať. Tieto skutočnosti silne 
ovplyvnilo motiváciu pre štart druž-

Sezóna 2004 – 2005
Zakladá sa zároveň Občianske zdru-
ženie VŠK a VŠK s.r.o. Novovzniknutý 
VŠK Púchov dostáva do prenájmu vo-
lejbalovú športovú halu, ktorá má byť 
hlavným zdrojom príjmu na činnosť 
VŠK. Vedenie je trojčlenné L. Mikula, 
R. Krcho a J. Kováčik. Nové vedenie 
menovalo do funkcie trénera družstva 
mužov F. Božoka a predsedom sa stal 
L. Mikula. Družstvo končí v Extralige 
na 6. mieste. Zostava: Čibenka, Čunta-
la, Krásny, Kropa, Mizerák M., Mizerák 
R., Pastorek, Repák, Schottert, Svorada, 
Šomko T., Šomko M., masér Moško K. 
V Slovenskom pohári v Hnúšti obsad-
zujú 3. miesto. V roku 2004 vznikajú pri 
Základnej škole Gorazdovej športové 
triedy, čím sa podstatne rozšíri člen-
ská základňa, ale i skvalitní športová 
príprava mládeže. Juniori získavajú na 
M-SR v Prešove pekné 2. miesto. Mlad-
ší žiaci obsadzujú 3. miesto na MK a 
starší žiaci sa stávajú majstri kraja, keď 
na M-SR v Myjave obsadzujú 6. miesto.

Sezóna 2005/2006
Družstvo mužov obsadzuje v extralige 
konečné 5. miesto, keď  sa v družstve 
objavujú nové tváre: Gernát, Emmel, 
Zúbek, Luhový, Zábojník, Seifert, Ben-
cz, Hrošík a bratia P. a A. Števkovci. 
Juniori hrajú I. ligu, ako i kadeti a žia-
ci. Muži v SP končia účinkovanie pred 
bránami finále, keď sú vyradení v 3. 
kole.
Družstvo mužov štartuje v Top team 
cup vo Fínsku. Dinamo Kazaň, Rusko, 
Pielavesli (Fínsko), Kommunalniko 
(Bielorusko). Do ďalších bojov však 
nepostupuje. Po tejto sezóne ukončil 
predčasne svoje účinkovanie vo vede-
ní VŠK Richard Krcho.

Sezóna 2006/2007
V družstve mužov dochádza v prvej 
časti k výmene na trénerskom poste, 
keď F. Božoka nahrádza I. Štefko, ktorý 
družstvo trénoval od založenia takmer 

Púchovské noviny 
priniesli už dva diely 
 histórie mužského 
volejbalu v Púchove. 
V dnešnom vydaní
prinášame tretí diel, 
ktorý opisuje 
posledné obdobie 
až po súčasnosť.
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stva v nasledujúcej sezóne. Realizačný 
tím: tréner I. Štefko st., masér K. Moško, 
predseda R. Varga. Koncom roku 2015 
odstupuje z funkcie predsedu VŠK R. 
Varga a nahrádza ho M. Turčáni. Druž-
stvo hralo v zostave: Šomko T., Šom-
ko M., Valach, Faktor, Kadlec, Dedič, 
Pastorek, Baláž B., Žiačik, Dlholudský, 
Trenčan, Luhový a hráči zo Žiliny – Mi-
nárik, Kysela, Šaling a Sibyla.
Veľmi úspešne sa však prebojovali na  
M SR družstvá mladších žiakov – MIDI, 
keď v premiére obsadili na M SR 4. a 6. 
miesto (tréneri Š. Marinič a I. Štefko ml.). 
Toto obdobie je začiatkom novej gene-
rácie z prípraviek a športových tried pri 
ZŠ Gorazdova, keď sa začínajú úspešne 
uplatňovať vlastní odchovanci.

Sezóna 2015/2016
Družstvo mužov trénuje J. Kováčik. 
Hráči však postupne strácajú záu-
jem o ďalšie účinkovanie. Keď nie sú 
splnené ich finančné požiadavky, po 
vzájomnej dohode je družstvo VŠK 
odhlásené v polovici sezóny z 1. ligy 
(5. 1. 2016). Družstvo bolo aktuálne na 
5. mieste. Vo funkcii manažéra končí L. 
Váša a nahrádza ho V. Luhový.
Žiacky volejbal sa zaraďuje medzi naj-
lepšie na Slovensku, keď vo všetkých 
kategóriách postupuje na M SR, čo 
sa stalo po prvýkrát v histórii. Veľký 
podiel majú na tom športové triedy 
pri ZŠ Gorazdova, ktoré tvoria širokú 
základňu pre klubový, ale i školský 
volejbal, ktorý sa taktiež natrvalo za-
raďuje medzi najlepšie na Slovensku. 
Starší žiaci pod vedením Ivana Štefku 
ml. vyhrávajú MK a na M SR získavajú 
7. miesto. Mladší žiaci v MIDI vyhrávajú 
MK a končia na M SR na 3. mieste. A na-
koniec mladší žiaci MINI získavajú pre 
Púchov po 13–tich rokoch titul MAJST-
RA SLOVENSKA, všetko pod vedením I. 
Štefka ml. a asistenta I. Štefka st.
   V tomto období ukončí mesto pred-
časne po 11 rokoch zmluvu o pre-
nájme športovej haly a preberá halu 
naspäť od VŠK pod MŠK Púchov. VŠK 
jedná v tomto období s vedením mes-
ta o prechode volejbalu pod MŠK, s.r.o. 
Nakoniec je mládežnícka zložka volej-
balu poslancami takmer jednohlasne 
prijatá pod MŠK od 1. 8. 2016. Týmto 
sa začala ďalšia etapa volejbalu. Od 
1. 8. 2016 zaniká VŠK a oddiel pracuje 
pod novým názvom VO 1970 MŠK 
a pod novým vedením: predseda VO 
1970 - Mgr. Marián Turčáni, manager 
- Ing. Vladimír Luhový, podpredseda 
pre šport - Ivan Štefko st., podpredse-
da pre mládež - Ivan Štefko ml., člen 
výboru - Zdenko Kadlec.

Sezóna 2016/2017
Volejbalový oddiel zapája do súťaží 
kategórie: starší žiaci, mladší žiaci MIDI 
A, B, mladší žiaci MINI A, B, C, prípravky 
A, B a športové triedy pri ZŠ Gorazdo-
va (Ivan Štefko ml.). Starší žiaci a mladší 

Juniori 2. miesto M SR 2011/2012.

Muži, 2014.

Ml. žiaci 1. miesto 2015 /2016. 

MIDI „A“ sú vedení trénerom I. Štefkom 
ml. a asistentom Martinom Dvorským 
a družstvá vyhrali MK a obidve po-
stúpili na M SR.  Mladší žiaci „A“ MINI 
– tréner R. Pagáč, asistenti Šimon a Ba-
koš, mladší žiaci „B“ – R. Cíbik, mladší 
žiaci „C“ – M. Dvorský. Družstvá majú 
rozohranú súťaž s reálnym postupom 
pre „A“ družstvo na M SR. 
Po skončení súťaže prejde kategória 
starších žiakov do novovzniknutého 
družstva „KADETOV“. Taktiež sa pred-
pokladá možnosť postupného zapo-
jenia vlastných odchovancov do sú-
ťaže dospelých. Po odbornej stránke 
vedie trénerov podpredseda pre šport 
– šéftréner I. Štefko st. Je reálne, že v 
dobrých podmienkach pod MŠK, s. r. 
o. si volejbal opäť vydobyje popredné 
pozície volejbalu na Slovensku a bude 
vzorne reprezentovať nielen MŠK ale i 
mesto Púchov.

V spolupráci s Ivanom Štefkom 
spracoval Slavomír Flimmel 
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Bývajte v rodinnom dome za prijateľnú cenu

• Ide o výstavbu rodinných domov s obytnou plo-
chou 98 m². Domy sú určené pre zájemcov, ktorí 
hľadajú bývanie v rodinnom dome za prijateľnú 
cenu.

• Prijoritou pri výstavbe je dosiahnuť pre budúce-
ho majiteľa domu čo najnižšie mesačné náklady 
na prevádzku domu.

• V našom projekte sa vieme priblížiť k hranici 100 
eur mesačne za predpokladu využiťia tepelného 
čerpadla na vykurovanie, využitia vody z vlastnej 
studne, spolu s inštaláciou vlastnej fotovoltickej 
elektrárne s výkonom 2,5 kW. 

• Pri uvedenom štandarte zákazník získava kúpou 
nášho domu dom energetickej triedy A s nižší-
mi mesačnými nákladmi v porovnaní s bývaním  
v byte, kde sa celkové náklady napríklad na  3-iz-
bový byt pohybujú od 250 až po 280 eur me-
sačne.

• Domy sa predávaju skolaudované s pozemkom, 
s napojením na inžinierske siete, s prístupovou 
cestou.

• Cena rodinného domu s pozemkom začína  
na sume od 82.000 eur za holodom. 
Naša spoločnosť zabezpečí pre záujemcoc aj služ-
by spojené s financovaním.

V Dohňanoch pri Púchove sa od októbra 2016 začalo s budovaním nového projektu: 
„Domy Dohňany“. Projekt je zameraný na výstavbu 18 rodinných domov. 

www.domydohnany.sk 0903 497 578
Vymeňte dom za byt a bývajte lacnejšie

4-izbový dom (98 m²), so záhradou

•  5 minút od Púchova
•  mesačné náklady už od 100 eur
•  vlastné parkovacie miesto pri dome

•  vlastná záhrada s terasou
•  pokojná lokalita v blízkosti mesta
•  škôlka, škola v blízkosti

už od 

82.000 
eur s DPH
za holodom

AKCIA: K domu získate zdarma fotovoltaickú 
elektráreň s výkonom 2,5 kW. Pri rezervácii 
cez email: info@domydohnany.sk
 Platí do konca Apríla 2017

cena už od: 837,- euro/m²
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Fúúj, to je pľuha počasie!

Deň pred konaním akcie bolo nádherne a tak or-
ganizátori z Klubu slovenských turistov v Púchove 
dúfali, že sa odborníci zo SHMÚ budú opätovne 
mýliť a počasie vydrží aj ďalší deň. Žiaľ, opak bol 
pravdou a v sobotu ráno sa prebudili do dažďa. 
Bolo na ich tvárach badať otázku, či to má zmysel a 
či niekto príde. Po ôsmej hodine, kedy bol oficiálny 
začiatok, už poznali odpoveď. Má to zmysel, keď 
pre nikoho iného, tak pre tých skalných turistov, 
ktorí majú radi svoj koníček za každého počasia. A 
takých sa v sobotu v Púchove nazbieralo viac ako 
60! A mohli ste medzi nimi stretnúť turistov z blíz-
keho okolia, Považskej Bystrice, ale aj takých miest 
ako Žilina, Trnava a do konca aj z takých vzdiale-
ných miest ako je Pezinok či Partizánska Ľupča a 
punc medzinárodnosti dodal jeden turista z mo-
ravského mesta Příbor. A že púchovskí turisti vedia 
čo sa patrí, tak na uvítanie nemohol chýbať už tra-
dičný „slovenský hamburger“, a aj tekutý jontový 
nápoj z našich sadov.
A čo čakalo na trase všetkých odvážlivcov? Bol to 
dážď, blato, dážď, blato a pre zmenu sneh a blato 
a na rozhľadni jedna veľká hmla. Ale že, turisti sú 
jedná veľká partia sa potvrdilo aj priamo na roz-
hľadni. Aj napriek tomu, že neboli žiadne výhľady, 
tak ste mohli byť svedkami dobrej nálady a kopy 
humoru, keď pri jednom stole stáli spolu turisti z 
rôznych miest Slovenska a rozprávali a smiali sa 
spolu, akoby sa poznali celé roky. A keď sa začali 
zachovávať dobré zvyky turistov a z batohov sa 
začali vyťahovať všakovaké dobroty, tak intenzita 
dobrej nálady len stúpala. A tak ste mohli vidieť 
turistu z Pezinka chutnajúceho pálenku z púchov-
skej doliny a zasa púchovského turistu chutnajúce-
ho pezinské vínečko. A tak sa nebolo čo čudovať, 
že do cieľa v Dohňanoch už schádzali všetci spolu 
ako jedna veľká rodina. A potom pri teplom gulá-
šiku len pokračovala dobrá nálada a cezpoľným 
turistom sa veru ani moc nechcelo odchádzať. A 
na cestu domov si brali okrem pekných zážitkov aj 
odznak, pamätný list a kalendár akcií KST Púchov, 
aby vedeli, kedy sa vrátiť.

Takže turistická sezóna je v Púchove aj napriek ne-
priaznivému počasiu otvorená. A teraz je už len na 
samých Púchovčanoch, aby „turistiku“ po nákup-
ných centrách vymenili za tú ozajstnú turistiku a 
sami sa presvedčili o pravdivosti slov, ktoré tú boli 
napísané. Stačí, ak sa pridajú ku ktorejkoľvek akcii z 
kalendára KST Púchov. Stačí len sledovať ich webo-
vú stránku www.kstpuchov.sk alebo vývesku na 
Hoenningovom námestí, či skupinu na známej soci-
álnej sieti, kde nájdete všetko potrebné.
Na záver by organizátori z KST Púchov chceli aj 
touto cestou poďakovať vedeniu mesta Púchov za 
finančnú podporu a pomoc pri organizovaní Otvo-
rení turistickej sezóny v našom meste.
A na úplný záver už len pár slov ktoré hovoria za 
všetko:  Majo z Pezinka: „Nás to počasie nezastavilo, 
bolo super, aj napriek zlému počasiu bola sranda. 

Asi takto nejako všetci skalní turisti komentovali počasie, ktoré si naša príroda pripravila pre turis-
tov, ktorí prišli v sobotu 18. 3. na Otvorenie turistickej sezóny KST Púchov a v meste Púchov.

Určite sa ešte niekedy ukážeme, máte krásny kus 
Slovenska. Dostali sme program s akciami, vyzerá 
to, že na jeseň by sa nám to mohlo opäť podariť, tak 
turistike zdar!“
Beáta z Trnavy: „Určite budem pamätať na tento 
daždivý, blatový, blatový, šmykľavý mokrý, mokrý 
i snehový deň!!! Vydaril sa v rámci začiatku jarných 
km ... a niekedy - len keď bude určite peknučké po-
časie :-), prídem na vašu akciu...“
Dievčence zo Žiliny: „Aj napriek počasiu bolo super. 
Dnes máme u nás podobnú akciu. Ale kámošky tu 
u vás boli minulý rok a povedali že máme ísť jed-
noznačne do Púchova. A vôbec neľutujeme a už sa 
tešíme na jeseň na Púchovský okruh za zdravím a 
budúci rok sme na otvorení opäť, len prosím, vybav-
te lepšie počasie:-)“.  

Vladimír „Voloďa“ Jadrníček, KST Púchov

O reportážnej literatúre vydavateľstva Absynt

Prednášať prišiel spoluzakladateľ známeho slo-
venského vydavateľstva Absynt - Juraj Koudela, 
ktorý vymenil svoju starú prácu v marketingo-
vých vodách a začal sa venovať biznisu na kniž-
nom trhu. 
Juraj prišiel návštevníkom predstaviť brand Ab-
synt, ktorý je dnes na domácom knižnom trhu 
už veľmi známym. Vydavateľstvo funguje viac 
ako dva roky a ponúka čitateľom 27 knižných ti-
tulov. Reportážnu literatúru píšu zväčša novinári, 
ktorí  prenášajú do výtlačkov všetky svoje pocity a 
emócie pri návštevách svetových krajín. „Repor-

táže sú veľmi kvalitné a prinášajú naozaj púta-
vé témy, ktoré riešia problémy celého sveta,“ 
prezrádza spoluzakladateľ vydavateľstva. 
Počas celej prednášky sa mohli návštevníci do-
zvedieť viac o reportážnej literatúre na Slovensku, 
o autoroch kníh či o samotnom brande Absynt od 
jeho založenia, až po terajšie fungovanie. Všetky 
knižné tituly zo spomínaného vydavateľstva, kto-
ré majú síce rovnaký dizajn, ale zato každá má 
neobyčajný autorov rukopis, sú k dispozícií v ka-
viarni Podivný barón. 

-bak-

Počas uplynulého týždňa bolo v kaviarni Podivný barón opäť veselo. Okrem 
toho, že sa zdobili kraslice na blížiacu sa Veľkú noc, počas stredajšieho pod-
večera sa konala tiež zaujímavá prednáška s názvom – Čas zmeniť svet. 

už od 

82.000 
eur s DPH
za holodom



       

PROGRAM

KINO

marec 2017 

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
12-krokový program pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení pitím alkoholu príbuzného alebo blízkej osoby. 

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

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

Štvrtok 9.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ O TRETEJ
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú náladu sa 
postará: Jadranka a ZUŠ Púchov. Vstupné 1 €.

Štvrtok 9.     kinosála     17.00 hod.

LIEČEBNÉ HLADOVANIE 
– HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
Prednáška RNDr.Jozefa Valucha, CSc. spojená s premietaním filmu. Vstup voľný !

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

OVOCIE A ZELENINA – SÚ STÁLE ZDRAVÉ?
Prehľad vitamínov, minerálov pre ľudský organizmus. Viac na prednáške s Jaroslavom Nvotom. Vstup voľný.

Sobota  18.  20.00 h

ROCCO (dokumentárny film)
Mija sexualita je môj diabol. Filmový dokument sledujúci životný príbeh slávneho talianskeho pornoherca Rocca Siffre-
diho. Odhaľuje veľa nielen z jeho bohatej kariéry, ale rozoberá hercove nadanie a nedávne rozhodnutie úplne opustiť 
pornopriemysel. Rocco Sifredi znamená pre pornografiu to, čo Mike Tyson pre box alebo Mick Jagger pre rock´n´roll: 
je žujúcou legendou. Siffrediho prezývka „taliansky žrebec“, ho dokonale vystihuje – vo svojej viac než tridsaťročnej 
kariére, nakrútil vyše 1500 filmov. Jeho matka chcela, aby sa stal kňazom, on však svoj život zasvätil inému bohu: 
žiadostivosti...MN 18 rokov!  – Fr.  – Continentalfilm –105´– titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  19. 18.00 h

PIATA LOĎ (rodinná dráma)
Nevinná hra, ktorá navždy zmení ich životy. Príbeh netradičnej detskej rodiny inšpirovaný skutočnou udalosťou. Nový 
slovenský film, nakrútený na motívy úspešnej knihy Moniky Kompaníkovej, ktorá sa stala najlepšou knihou roka 
2010. Druhý dlhometrážny film režisérky Ivety Grófovej, jej debut získal národnú nomináciu na Oscara v roku 2012.
Malá Jarka má mamu, ktorá nechce byť mamou. Zúfalo hľadá lásku a nachádza ju náhodou, keď za zvláštnych 
okolností vezme dve batoľatá do opustenej záhradnej chatky. Jej konanie je dojemným a detsky úprimným pokusom 
napraviť svet dospelých svojou hrou na rodinu, akú by chcela mať. MN 12 rokov –SR/ČR– CinemArt – 85´ -slovensky, 
originál. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 20. 19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

MILUJI TĚ MODŘE (romantická komédia)
Príbeh mladého maliara a kunsthistorika Karla Bártu, ktorý v deň, kedy prichádza o prácu v Národnej galérii, stretne 
náhodou a za naozaj kurióznych okolností dievčinu Terezu, krásnu, živelnú a veľmi svojráznu...Títo dvaja sa do seba 
zamilujú a prežívajú nádherné dobrodružstvo zbližovania, stretávania, spoznávania, až zistia, že jeden bez druhého 
nemôžu existovať. Príbeh, ktorý pobaví, rozosmeje, ale i dojme, príbeh, ktorý musíte prežiť celým svojím  srdcom! MN 
12 rokov – ČR – Magic Box Slovakia   – 90´ -  česká verzia. Vstupné 2 €. 

Streda  22.   17.30 h

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, ktorý sa doteraz krútil 
výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy 
v rodinnej vile strácajú na idylickosti a postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Haniným 
nečakaným spojencom sa stáva vnuk Ivanko, ktorý si zamiloval nielen svojrázneho Broňa, ale aj jeho sliepku Adelu 
a komunitu otužilcov na brehu Vltavy. Príbeh rozkrývajúci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami prináša nádej, že 
život môžete vziať do vlastných rúk v akomkoľvek veku. Hrajú:  Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav 
Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulová, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. 
MN 15 rokov – ČR,Fr.SR – ASFK –  107´- česky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 24.    17.30 h      Nedeľa  26.  17.30 h

SKRYTÉ ZLO (horor)                                                                                                                    
nemysli na NEHO. nevyslovuj JEHO MENO. Keď sa partia vysokoškolákov nasťahuje do starého domu ďaleko od 
internátov, ani jeden z nich netuší, že sa v ňom skrýva záhadná bytosť, ktorá nepochádza z nášho sveta. Príde si po 
každého, kto vysloví jeho meno alebo si naňho len spomenie.  Traja kamaráti sa musia pokúsiť zachrániť jeden druhé-
ho a zároveň nikomu neprezradiť toto strašné tajomstvo, aby ostatných uchránili od smrteľnej hrozby, ktorá prichádza 
z temnoty. MN 15 rokov – USA – Fórumfilm –  96 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   NEPREMIETA SA !

Piatok 24.    19.30 h      Nedeľa  26.  19.30 h

ŽIVOT (sci-fi thriller)
Ryan Reynolds a Jake Gyllenhaal hľadajú život na Marse v novom sci-fi thrilleri od Daniela Espinosu. Film rozpráva 
príbeh šiestich členov posádky vesmírnej stanice, ktorí sú svedkami zlomovej udalosti v dejinách ľudstva: objavenia 
mimozemského života. Keď sa však nevinná biologická vzorka začne správať inteligentnejšie, než by ktokoľvek čakal, 
životy členov posádky aj ľudí na Zemi sú v ohrození...MN 15 rokov  – USA – Itafilm  – 110 ´ – titulky. Vstupné 3,50 €

Streda  29.   19.30 h

VIVA (dráma)
Jesus pracuje ako kaderník v nočnom travesty klube v Havane a sníva o tom, že sa raz stane hviezdou-
Vďaka svojmu učiteľovi sa mu podarí urobiť konkurz a dostane prvú šancu na pódiu. Potom sa ale zjaví 
jeho roky neprítomný otec – bývalý boxer, dnes agresívny alkoholik – a všetky Jesusove nádeje zmarí. 
Ich vzájomné predstavy o živote nemôžu byť rozdielnejšie a tvrdo na seba narazia. Iba pozvoľna nachá-
dza otec a syn náhľad do sveta toho druhého. MN 15 rokov – Írsko,Kuba – ASFK –  100´- titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok   31.   17.30 h     Sobota  1.4.  15.30 h  – 3 D     Nedeľa  2.4. 15.30 h
Nedeľa  2.4. 17.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú výpravu a náho-
dou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP – USA – Itafilm  – 98´ – slovenský dabing. Vstupné 3,50€ - 2 
D, 5 € - 3 D.

Piatok   31.   19.30 h     Sobota  1.4.  17.30 h

MASARYK (historická dráma)
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojovala nespútanosť 
extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a diplomata. Veľkú časť života precestoval, ale nikdy 
nezabudol na krajinu, z ktorej pochádzal, na republiku, ktorú založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrť Jana Masaryka je 
dodnes zahalená tajomstvom. Mnohé tajomstvá sa však skrývali i v jeho živote! Hrajú: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly 
Jover, Hanns Zischler, Eva Herzigová, Jiří Vyorálek, Milton Welsh, Paul Nicholas, Zuzana Kronerová, Emília Vášáryová, 
Ady Hajdu, Ján Greššo. MN 12 rokov – ČR/SR  – Garfieldfilm  – 106´ – pôvodné znenie. Vstupné 3,50 €.

1.4. o 10.00 h - VÍTANIE JARI: VII. VEĽKONOČNÝ JARMOK, info na osobitnom plagáte  

6.4.  o 17.30 h -   LATINO LADY STYLE S RADKOU, kurz, 1 h/3,50, spolu 10 hodín.
                           info na osobitnom plagáte   

20.4.  o 19.00 h - NA KOHO TO SLOVO PADNE, vstupné 13 €, balkón 9 €, 
                              vstupenky  v predaji.

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

MDŽ V DIVADLE

KLUB ZDRAVIA

Sobota 11.     veľká sála      17.00 hod.

NADŠENCI A VRŠATEC
Vedno – spoločný program folklórnych súborov. Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

MAREC MESIAC KNIHY
Marec mesiac knihy, alebo týždeň slovenských knižníc s mottom „Knižnice pre všetkých“. Klub žien v spolupráci 
s Mestskou knižnicou V.Roya v Púchove. Viac na stretnutí s vedúcou knižnice Oľgou Rosinovou. Vstup voľný.

Streda 15.     tanečná sála     19.15 hod.

SALSA ENERGY DANCE 
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info 0908 718 662.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 16.     veľká sála    o 19.00 hod. 

VŠADE DOBRE
 Grétka a Gusto sú manželský pár, ktorý sa ocitne na ulici...
Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

MÓDNA SHOW
Virtuálna prehliadka  modelov študentov SOŠ Ivana Krasku Púchov, obohatená pestrými  prezentáciami žiakov školy. 
Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby  študentov v nielen oblasti módy, ako aj snaha podporiť kreatívne 
myslenie autorov, rozvíjať estetickú výchovu a zmysel pre krásu. Vstupné 1 €.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

KDE JE POHYB, TAM NIE JE OBEZITA
Pravidelné cvičenie vám pomôže schudnúť tým, že urýchli váš metabolizmus. Spálite viac energie dokonca aj v čase, 
keď nebudete cvičiť. Zlepší to vašu vitalitu a pozdvihne vás  aj duševne. Prednáška s Petrom Kostelanským.

Sobota 25.       galéria vestibulu      18.00 hod.   

HODINA ZEME 60+
TAJOMSTVÁ NOČNEJ OBLOHY
Vernisáž výstavy astrofotografií Peter Horálek a 9 fotografov, hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ. Kurátor výstavy Marián 
Rečičár. O 19.00-20.30 h prednáška v kinosále Lov skvostov nočnej oblohy, o 20.30-21.30 h  Zhasínanie svetiel 
v meste v rámci projektu Hodina Zeme. Vstup voľný.

Utorok 28.       knižnica   gymnázium     16.00 hod.

MONTSERRAT - ANJELSKÁ KRAJINA
Máloktorý turista, ktorý navštívil Barcelonu, vynechal Montserrat. Vzdialené opátstvo v horách  si až dodnes zachová-
va priam mystickú silu. Tá je výsledkom kombinácie ohromujúcej prírody, neobvyklých skalných útvarov, sakrálneho 
umenia. Ľudia veria, že toto dielo stvorili anjeli...  Aj napriek svojej ťažko dostupnej polohe láka veľa návštevníkov. 
Viac na prezentácii s cestovateľkou Paulou Marákovou. Vstup voľný.

Streda 29.      učebňa č.1   16.00-18.00 hod.

DETSKÝ TVORIVÝ WORKSHOP: 
MINI SCRAPBOOKING 
Ozdob a dotvor si svoj jedinečný zamykací zápisník, plný zábavných úloh, farebných kartičiek, machovej gumy, pís-
meniek, výsekov a iného tvorivého materiálu. Ak máš rád strihanie, lepenie, papiere, farebné pásky, fólie, nálepky, 
razítka, tak tu určite nemôžeš chýbať :) Vhodné pre deti od 6 do 10 rokov. Cena 12 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na 
dkpuchov1@gmail.com, alebo 0908 718 662.

Štvrtok 30.     veľká sála  15.00 hod. 

DEŇ  UČITEĽOV V DIVADLE
Slávnostné oceňovanie učiteľov pri príležitosti ich sviatku spojené s koncertom ZUŠ Púchov. Info na osobitných pla-
gátoch.

Štvrtok 30.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Sila 12-krokového programu proti alkoholizmu v praxi. Vstup voľný.

Piatok 31.     veľká sála     18.00 hod.

TAKÉ  NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU
Premiéra DDŠ Ochotníček.  Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €. Info aj na osobitnom plagáte.

Streda 1.      kinosála     11.00 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... 

Utorok 14.     kinosála     8.10 hod., 10.30 hod.

PASAŽIERI                                                                                                                           
Vesmírna loď Avalon putuje vesmírom s jasným cieľom - nájsť nový domov piatim tisíckam pasažierov hibernujúcich 
na jej palube. Po poruche systému sa však dvaja z nich nečakane prebudia o 90 rokov skôr. Podarí sa im zachrániť 
životy spiacich cestujúcich? 

Streda 15.     kinosála      8.10 hod., 10.40 hod.

LION
Päťročný indický chlapec Saroo sa stratí vo vlaku, ktorý ho odvezie tisíce kilometrov od jeho domova a rodiny. Ocitne 
sa v uliciach Kalkaty, kde sa musí naučiť sám a opustený prežiť...

Štvrtok 23.     veľká sála     9.30 hod. 

MÓDNA SHOW
Virtuálna prehliadka  modelov študentov SOŠ Ivana Krasku Púchov, obohatená pestrými  prezentáciami žiakov školy. 
Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby  študentov v nielen oblasti módy, ako aj snaha podporiť kreatívne 
myslenie autorov, rozvíjať estetickú výchovu a zmysel pre krásu. 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

KLUB ŽIEN
Streda  1.   17.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! Príbeh 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 € 

Streda  1.   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 podráž-
dený, 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 
režisér 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 i hlavnú cenu festivalu za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 
´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

LOGAN:WOLVERINE (akčný, dobrodružný, fantasy)     
Prišiel jeho čas. Wolverine (Hugh Jackman) sa vracia. Jeho schopnosť uzdravovania pomaly vyprcháva a elánom tiež 
neprekypuje. Naviac je na všetko skoro sám. Z X-Menov prežíva ešte Charles Xavier, známy tiež ako Profesor X (Pat-
rick Stewart), ktorý je vážne chorý. Stráca pamäť a trpí nebezpečnými záchvatmi ohrozujúcimi jeho okolie. Spoločne 
sa ukrývajú v opustenej továrni na americko-mexickej hranici. Ich utajenie skončí, keď sa objaví Laura (Dafne Keen), 
dievča, ktoré vyniká rovnakými schopnosťami ako Wolverine a v pätách má naviac neľútostných prenasledovateľov, 
ktorí sa jej snažia zmocniť. Vo chvíli, kedy Wolverine a Profesor X prijmú Lauru „do rodiny“, stávajú sa z nich štvanci, 
ktorým ide po krku veľmi brutálny a vytrvalý nepriateľ...MN 15 rokov – USA – CinemArt  –137 ´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    20.00 h      Sobota 4.   17.30 h

MIESTO PRI MORI (dráma)
Osamelý bostonský údržbár Lee Chandler (Casey Affleck) po smrti svojho staršieho brata Joea s prekvapením zisťuje, 
že sa stal poručníkom svojho šestnásťročného synovca Patricka (Lucas Hedges). Plný obáv sa tak vracia do mestečka 
Manchester-by-the-Sea, v ktorom vyrastal. Tam je nútený sa vyrovnať so svojou minulosťou, ktorá ho odlúčila ako od 
exmanželky Randi (Michelle Williams), tak od komunity, v ktorej vyrastal. MN 12 rokov – USA – Itafilm  – 137 ́  –titulky.
Vstupné 3,50 €.

Sobota 4.   15.30 h      Nedeľa  5.  15.30 h

BODI: PSIA SUPERSTAR (animovaný, komédia)                                                                                                    
Bodi je dospievajúci pes žijúci v idylickej dedinke v horách a pripravujúci sa na rovnakú kariéru, ako má jeho otec. Jeho 
poslaním je stráženie  a ochrana veselých a nezbedných ovečiek pred skupinou nadmerne mlsných vlkov. Táto práca 
mu však veľmi nevonia. A potom sa to stane, doslova z neba spadne na zem rádio, Bodi započuje pieseň hviezdneho 
Oskara Mačkostára a zamiluje sa do hudby. Od tej chvíle je to len Rock sem roll tam, „Tati, chcem byť muzikantom“, 
„Chcem byť ako Oskar“ a do toho „Bodi, na to zabudni“ … Nakoniec mu ale otec kúpi lístok na autobus a Bodi sa aj 
s gitarou vydáva do veľkého sveta s plánom založiť hudobnú skupinu a stať sa hudobnou superstar... MP – USA,Čína 
–Bontonfilm – 90´ –slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

MOONLIGHT (dráma)
Nadčasový príbeh dospievania a hľadania samého seba je zasadený do drsných kulís okrajových štvrtí Miami. Mladý 
Chiron bojuje o svoje miesto v prostredí, v ktorom často rozhoduje právo silnejšieho, zatiaľ čo jeho vnútorný svet sa 
plní láskou, bolesťou aj túžbou. Moonlight zachytáva univerzálnu tému priateľstva a sexuálnej identity v troch rôznych 
životných etapách od detstva až po dospelosť. Je zároveň portrétom mladého človeka, súčasných amerických pred-
mestí aj nepostrehnuteľných síl, ktoré formujú ľudské životy. Nekonvenčný spôsob rozprávania, vynaliezavá vizuálna 
zložka i mimoriadne herecké výkony vyniesli snímke Zlatý glóbus za najlepší film (drámu). MN 12 rokov – USA – ASFK 
– 111´ -titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Nedeľa  12.  17.30 h

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, v ktorej za-
žiaril v úlohe netradičného ošetrovateľa imobilného, depresívneho milionára. Vtipný a nonšalantný Samuel si užíva 
bezstarostný život na francúzskej Riviére. Jedného dňa ho však navštívi víkendový flirt Kristin a oznámi mu, že dieťa, 
ktoré drží v náručí – je jeho. Odovzdá mu dievčatko a utečie. Samuel vyráža s malou Glóriou do Londýna, kde Kristin 
márne hľadá. Nakoniec mu nezostáva nič iné, než si nájsť prácu a vo veľkomeste sa usadiť. Očarujúcim spôsobom 
sa púšťa do výchovy malej Glórie. Počas nasledujúcich ôsmich rokov sa ukáže, že je nielen milujúcim, ale tiež veľmi 
neštandardným otcom...MN 12 rokov – Fr.  – Continentalfilm –  118´- titulky. Vstupné 3,50€.

Piatok   10.  19.45 h     Sobota  11.  17.30 h

ÚNOS (triler)
Posledný deň prvého roku mladej slovenskej republiky sa chýli ku koncu. Všetci oslavujú. Kráľ podsvetia Efendi, aj Pre-
zident. Iba Predseda nemá čo oslavovať. Prezident, ktorému on sám vyšliapal chodník k funkcii, odmietne vymenovať 
jeho šikovného Chalaniska za ministra. Prezident sa stane nepohodlným. Ako ho prinútiť počúvať, čo chce Predseda? 
Prezidentovho syna o niekoľko mesiacov neskôr za bieleho dňa organizovaná skupina zmláti a zavlečie do zahraničia. 
Mladý agent Tajnej služby Oskar, gniavený svedomím, sa prizná vyšetrovateľovi, že sa zavlečenia zúčastnil na príkaz 
svojich nadriadených. A mafia si počas únosu podala ruky s Tajnými, ktorým šéfuje Predsedov Chalanisko. Oskar sa 
v strachu o svoj život s pomocou kamaráta Roba ukryje a zdanlivo sa po ňom zľahne zem. Robovo auto o niekoľko 
mesiacov vybuchne a chlapec, jediný kontakt na Oskara, v ňom zhorí zaživa. Marta sa snaží domôcť spravodlivosti 
pre seba, pre mŕtveho, pre jeho mamu, pre svojho zavraždeného brata a pre nás všetkých, ktorí sme mlčanlivými 
svedkami udalostí, na ktoré nikdy nesmieme zabudnúť...MN 15  rokov  – SR – Continentalfilm  – 95 ´– originálna 
verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota  11.  15.30 h      Nedeľa  12.  15.30 h

BALERÍNA (rodinný, animovaný)                                                                                                                                
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím najlepším 
kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, vymyslia riskantný plán ako utiecť zo sirotinca. Túžia sa 
dostať do Paríža, veľkého mesta plného svetiel, v ktorom práve vyrastá Eiffelova veža. Felicia musí zabojovať ako nikdy 
predtým, prekonať samú seba a poučiť sa z vlastných chýb, aby si splnila svoj najväčší sen  - stať sa primabalerínou 
v Parížskej opere. MP – Fr.  – Fórumfilm –  89 ´- slovenský dabing. Vstupné 3,50  €.

Streda 15.    19.30 h

JACKIE (dráma)
Keď je JFK zvolený za prezidenta USA, stáva sa Jackie Kennedy (Natalie Portman) jednou z najmladších prvých dám v 
histórii. Pre jej vrelosť, eleganciu a vyberaný vkus ju rýchlo začínajú obdivovať milióny ľudí po celom svete. Potom 
prichádza okamih, ktorý všetko zmení. Jackie sa vyrovnáva s osobnou stratou, ako matka a prvá dáma však musí 
zostať oporou deťom aj celému národu. Filmový portrét jednej z najikonickejších žien 20. storočia je príbehom hrdosti, 
lásky a noblesy, fascinujúcim nahliadnutím do zákulisia Bieleho domu a zachytením dní, ktoré zmenili beh dejín. MN 
12 rokov  – USA  – ASFK - 99´ -  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h

LION (životopisná dráma)
dlhá cesta domov. Päťročný indický chlapec Saroo sa stratí vo vlaku, ktorý ho odvezie tisíce kilometrov od jeho domova 
a rodiny. Ocitne sa v uliciach Kalkaty, kde sa musí naučiť sám a opustený prežiť. Po strastiplnej a nebezpečnej ceste sa 
naňho usmeje šťastie a adoptuje si ho manželský pár z Austrálie. O dvadsaťpäť rokov neskôr, vyzbrojený len hŕstkou 
nejasných spomienok, neochvejným odhodlaním a revolučnou technológiou Google Earth, sa vydáva na dlhú cestu za 
svojou stratenou rodinou v ďalekej Indii. MN 12 rokov  –USA – Fórumfilm – 129´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok   17.  20.00 h      Nedeľa  19. 20.00 h

KONG: OSTROV LEBIEK (akčný, fantazijný, dráma)
Producenti úspešnej Godzilly sa pustili do ďalšieho filmového  dobrodružstva gorilieho monštra, ktoré tentoraz vládne 
malému ostrovu „lebiek“ v juhovýchodnej Ázii. Píše sa rok 1973 a do konca vietnamskej vojny je ešte ďaleko. Rôznoro-
dá skupina vojakov, vedcov, dobrodruhov a... krásnej novinárky, priletí preskúmať mýtický ostrov „kde sa niečo deje“. 
Netušia, že vstúpili na územie obrovského gorilieho samca a prehistorických dravcov, ktorý majú na ich prítomnosť 
svoj inštinktívny názor. Odrezaný od materskej lode a sveta, sa malá skupina nevítaných hostí vydá v ústrety nerovného 
boja človeka s prírodou... Podmanivé zábery prírody sa striedajú s krutou realitou neúprosného zákona silnejšieho. 
S podporou dokonalých technologických a obrazových efektov sa majú všetci obdivovatelia a milovníci tohto filmového 
žánru na čo tešiť. MN 12 rokov–USA – Continentalfilm–118´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  18.  17.30 h     Nedeľa  19. 15.30 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá Elle žije so 
svojím otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje tak trochu hádanku, aj 
pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho donchuana Gastona, ktorý má inak 
všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. 
Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko. Zámok má 
však svojho desivého pána, ktorý votrelcov nevíta... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva sa ho hľadať...
MN 7 rokov  – USA –Saturn –123´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
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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 PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné 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 – ROKNová 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 TVÁRTvár 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 ZÁZRAKOVMilé 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 ZDRAVIEMyšlienky 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 CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop 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 DETIBudeme 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 OLEJOVVyužitie 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 KAMERAFilmový 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.

OZZYOzzy 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.

FACELOOKDôležitým 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 VLNYMladý 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.

SPIEVAJPodnikavý 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

KULTÚRA KINO
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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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
12-krokový program pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení pitím alkoholu príbuzného alebo blízkej osoby. 

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

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

Štvrtok 9.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ O TRETEJ
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú náladu sa 
postará: Jadranka a ZUŠ Púchov. Vstupné 1 €.

Štvrtok 9.     kinosála     17.00 hod.

LIEČEBNÉ HLADOVANIE 
– HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
Prednáška RNDr.Jozefa Valucha, CSc. spojená s premietaním filmu. Vstup voľný !

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

OVOCIE A ZELENINA – SÚ STÁLE ZDRAVÉ?
Prehľad vitamínov, minerálov pre ľudský organizmus. Viac na prednáške s Jaroslavom Nvotom. Vstup voľný.

Sobota  18.  20.00 h

ROCCO (dokumentárny film)
Mija sexualita je môj diabol. Filmový dokument sledujúci životný príbeh slávneho talianskeho pornoherca Rocca Siffre-
diho. Odhaľuje veľa nielen z jeho bohatej kariéry, ale rozoberá hercove nadanie a nedávne rozhodnutie úplne opustiť 
pornopriemysel. Rocco Sifredi znamená pre pornografiu to, čo Mike Tyson pre box alebo Mick Jagger pre rock´n´roll: 
je žujúcou legendou. Siffrediho prezývka „taliansky žrebec“, ho dokonale vystihuje – vo svojej viac než tridsaťročnej 
kariére, nakrútil vyše 1500 filmov. Jeho matka chcela, aby sa stal kňazom, on však svoj život zasvätil inému bohu: 
žiadostivosti...MN 18 rokov!  – Fr.  – Continentalfilm –105´– titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  19. 18.00 h

PIATA LOĎ (rodinná dráma)
Nevinná hra, ktorá navždy zmení ich životy. Príbeh netradičnej detskej rodiny inšpirovaný skutočnou udalosťou. Nový 
slovenský film, nakrútený na motívy úspešnej knihy Moniky Kompaníkovej, ktorá sa stala najlepšou knihou roka 
2010. Druhý dlhometrážny film režisérky Ivety Grófovej, jej debut získal národnú nomináciu na Oscara v roku 2012.
Malá Jarka má mamu, ktorá nechce byť mamou. Zúfalo hľadá lásku a nachádza ju náhodou, keď za zvláštnych 
okolností vezme dve batoľatá do opustenej záhradnej chatky. Jej konanie je dojemným a detsky úprimným pokusom 
napraviť svet dospelých svojou hrou na rodinu, akú by chcela mať. MN 12 rokov –SR/ČR– CinemArt – 85´ -slovensky, 
originál. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 20. 19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

MILUJI TĚ MODŘE (romantická komédia)
Príbeh mladého maliara a kunsthistorika Karla Bártu, ktorý v deň, kedy prichádza o prácu v Národnej galérii, stretne 
náhodou a za naozaj kurióznych okolností dievčinu Terezu, krásnu, živelnú a veľmi svojráznu...Títo dvaja sa do seba 
zamilujú a prežívajú nádherné dobrodružstvo zbližovania, stretávania, spoznávania, až zistia, že jeden bez druhého 
nemôžu existovať. Príbeh, ktorý pobaví, rozosmeje, ale i dojme, príbeh, ktorý musíte prežiť celým svojím  srdcom! MN 
12 rokov – ČR – Magic Box Slovakia   – 90´ -  česká verzia. Vstupné 2 €. 

Streda  22.   17.30 h

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, ktorý sa doteraz krútil 
výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy 
v rodinnej vile strácajú na idylickosti a postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Haniným 
nečakaným spojencom sa stáva vnuk Ivanko, ktorý si zamiloval nielen svojrázneho Broňa, ale aj jeho sliepku Adelu 
a komunitu otužilcov na brehu Vltavy. Príbeh rozkrývajúci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami prináša nádej, že 
život môžete vziať do vlastných rúk v akomkoľvek veku. Hrajú:  Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav 
Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulová, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. 
MN 15 rokov – ČR,Fr.SR – ASFK –  107´- česky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 24.    17.30 h      Nedeľa  26.  17.30 h

SKRYTÉ ZLO (horor)                                                                                                                    
nemysli na NEHO. nevyslovuj JEHO MENO. Keď sa partia vysokoškolákov nasťahuje do starého domu ďaleko od 
internátov, ani jeden z nich netuší, že sa v ňom skrýva záhadná bytosť, ktorá nepochádza z nášho sveta. Príde si po 
každého, kto vysloví jeho meno alebo si naňho len spomenie.  Traja kamaráti sa musia pokúsiť zachrániť jeden druhé-
ho a zároveň nikomu neprezradiť toto strašné tajomstvo, aby ostatných uchránili od smrteľnej hrozby, ktorá prichádza 
z temnoty. MN 15 rokov – USA – Fórumfilm –  96 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   NEPREMIETA SA !

Piatok 24.    19.30 h      Nedeľa  26.  19.30 h

ŽIVOT (sci-fi thriller)
Ryan Reynolds a Jake Gyllenhaal hľadajú život na Marse v novom sci-fi thrilleri od Daniela Espinosu. Film rozpráva 
príbeh šiestich členov posádky vesmírnej stanice, ktorí sú svedkami zlomovej udalosti v dejinách ľudstva: objavenia 
mimozemského života. Keď sa však nevinná biologická vzorka začne správať inteligentnejšie, než by ktokoľvek čakal, 
životy členov posádky aj ľudí na Zemi sú v ohrození...MN 15 rokov  – USA – Itafilm  – 110 ´ – titulky. Vstupné 3,50 €

Streda  29.   19.30 h

VIVA (dráma)
Jesus pracuje ako kaderník v nočnom travesty klube v Havane a sníva o tom, že sa raz stane hviezdou-
Vďaka svojmu učiteľovi sa mu podarí urobiť konkurz a dostane prvú šancu na pódiu. Potom sa ale zjaví 
jeho roky neprítomný otec – bývalý boxer, dnes agresívny alkoholik – a všetky Jesusove nádeje zmarí. 
Ich vzájomné predstavy o živote nemôžu byť rozdielnejšie a tvrdo na seba narazia. Iba pozvoľna nachá-
dza otec a syn náhľad do sveta toho druhého. MN 15 rokov – Írsko,Kuba – ASFK –  100´- titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok   31.   17.30 h     Sobota  1.4.  15.30 h  – 3 D     Nedeľa  2.4. 15.30 h
Nedeľa  2.4. 17.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú výpravu a náho-
dou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov. MP – USA – Itafilm  – 98´ – slovenský dabing. Vstupné 3,50€ - 2 
D, 5 € - 3 D.

Piatok   31.   19.30 h     Sobota  1.4.  17.30 h

MASARYK (historická dráma)
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojovala nespútanosť 
extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a diplomata. Veľkú časť života precestoval, ale nikdy 
nezabudol na krajinu, z ktorej pochádzal, na republiku, ktorú založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrť Jana Masaryka je 
dodnes zahalená tajomstvom. Mnohé tajomstvá sa však skrývali i v jeho živote! Hrajú: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly 
Jover, Hanns Zischler, Eva Herzigová, Jiří Vyorálek, Milton Welsh, Paul Nicholas, Zuzana Kronerová, Emília Vášáryová, 
Ady Hajdu, Ján Greššo. MN 12 rokov – ČR/SR  – Garfieldfilm  – 106´ – pôvodné znenie. Vstupné 3,50 €.

1.4. o 10.00 h - VÍTANIE JARI: VII. VEĽKONOČNÝ JARMOK, info na osobitnom plagáte  

6.4.  o 17.30 h -   LATINO LADY STYLE S RADKOU, kurz, 1 h/3,50, spolu 10 hodín.
                           info na osobitnom plagáte   

20.4.  o 19.00 h - NA KOHO TO SLOVO PADNE, vstupné 13 €, balkón 9 €, 
                              vstupenky  v predaji.

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

MDŽ V DIVADLE

KLUB ZDRAVIA

Sobota 11.     veľká sála      17.00 hod.

NADŠENCI A VRŠATEC
Vedno – spoločný program folklórnych súborov. Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

MAREC MESIAC KNIHY
Marec mesiac knihy, alebo týždeň slovenských knižníc s mottom „Knižnice pre všetkých“. Klub žien v spolupráci 
s Mestskou knižnicou V.Roya v Púchove. Viac na stretnutí s vedúcou knižnice Oľgou Rosinovou. Vstup voľný.

Streda 15.     tanečná sála     19.15 hod.

SALSA ENERGY DANCE 
So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie permanentky na 10 vstupov. Info 0908 718 662.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 16.     veľká sála    o 19.00 hod. 

VŠADE DOBRE
 Grétka a Gusto sú manželský pár, ktorý sa ocitne na ulici...
Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

MÓDNA SHOW
Virtuálna prehliadka  modelov študentov SOŠ Ivana Krasku Púchov, obohatená pestrými  prezentáciami žiakov školy. 
Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby  študentov v nielen oblasti módy, ako aj snaha podporiť kreatívne 
myslenie autorov, rozvíjať estetickú výchovu a zmysel pre krásu. Vstupné 1 €.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

KDE JE POHYB, TAM NIE JE OBEZITA
Pravidelné cvičenie vám pomôže schudnúť tým, že urýchli váš metabolizmus. Spálite viac energie dokonca aj v čase, 
keď nebudete cvičiť. Zlepší to vašu vitalitu a pozdvihne vás  aj duševne. Prednáška s Petrom Kostelanským.

Sobota 25.       galéria vestibulu      18.00 hod.   

HODINA ZEME 60+
TAJOMSTVÁ NOČNEJ OBLOHY
Vernisáž výstavy astrofotografií Peter Horálek a 9 fotografov, hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ. Kurátor výstavy Marián 
Rečičár. O 19.00-20.30 h prednáška v kinosále Lov skvostov nočnej oblohy, o 20.30-21.30 h  Zhasínanie svetiel 
v meste v rámci projektu Hodina Zeme. Vstup voľný.

Utorok 28.       knižnica   gymnázium     16.00 hod.

MONTSERRAT - ANJELSKÁ KRAJINA
Máloktorý turista, ktorý navštívil Barcelonu, vynechal Montserrat. Vzdialené opátstvo v horách  si až dodnes zachová-
va priam mystickú silu. Tá je výsledkom kombinácie ohromujúcej prírody, neobvyklých skalných útvarov, sakrálneho 
umenia. Ľudia veria, že toto dielo stvorili anjeli...  Aj napriek svojej ťažko dostupnej polohe láka veľa návštevníkov. 
Viac na prezentácii s cestovateľkou Paulou Marákovou. Vstup voľný.

Streda 29.      učebňa č.1   16.00-18.00 hod.

DETSKÝ TVORIVÝ WORKSHOP: 
MINI SCRAPBOOKING 
Ozdob a dotvor si svoj jedinečný zamykací zápisník, plný zábavných úloh, farebných kartičiek, machovej gumy, pís-
meniek, výsekov a iného tvorivého materiálu. Ak máš rád strihanie, lepenie, papiere, farebné pásky, fólie, nálepky, 
razítka, tak tu určite nemôžeš chýbať :) Vhodné pre deti od 6 do 10 rokov. Cena 12 €. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na 
dkpuchov1@gmail.com, alebo 0908 718 662.

Štvrtok 30.     veľká sála  15.00 hod. 

DEŇ  UČITEĽOV V DIVADLE
Slávnostné oceňovanie učiteľov pri príležitosti ich sviatku spojené s koncertom ZUŠ Púchov. Info na osobitných pla-
gátoch.

Štvrtok 30.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Sila 12-krokového programu proti alkoholizmu v praxi. Vstup voľný.

Piatok 31.     veľká sála     18.00 hod.

TAKÉ  NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU
Premiéra DDŠ Ochotníček.  Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €. Info aj na osobitnom plagáte.

Streda 1.      kinosála     11.00 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... 

Utorok 14.     kinosála     8.10 hod., 10.30 hod.

PASAŽIERI                                                                                                                           
Vesmírna loď Avalon putuje vesmírom s jasným cieľom - nájsť nový domov piatim tisíckam pasažierov hibernujúcich 
na jej palube. Po poruche systému sa však dvaja z nich nečakane prebudia o 90 rokov skôr. Podarí sa im zachrániť 
životy spiacich cestujúcich? 

Streda 15.     kinosála      8.10 hod., 10.40 hod.

LION
Päťročný indický chlapec Saroo sa stratí vo vlaku, ktorý ho odvezie tisíce kilometrov od jeho domova a rodiny. Ocitne 
sa v uliciach Kalkaty, kde sa musí naučiť sám a opustený prežiť...

Štvrtok 23.     veľká sála     9.30 hod. 

MÓDNA SHOW
Virtuálna prehliadka  modelov študentov SOŠ Ivana Krasku Púchov, obohatená pestrými  prezentáciami žiakov školy. 
Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby  študentov v nielen oblasti módy, ako aj snaha podporiť kreatívne 
myslenie autorov, rozvíjať estetickú výchovu a zmysel pre krásu. 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

KLUB ŽIEN
Streda  1.   17.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! Príbeh 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 € 

Streda  1.   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 podráž-
dený, 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 
režisér 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 i hlavnú cenu festivalu za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 
´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

LOGAN:WOLVERINE (akčný, dobrodružný, fantasy)     
Prišiel jeho čas. Wolverine (Hugh Jackman) sa vracia. Jeho schopnosť uzdravovania pomaly vyprcháva a elánom tiež 
neprekypuje. Naviac je na všetko skoro sám. Z X-Menov prežíva ešte Charles Xavier, známy tiež ako Profesor X (Pat-
rick Stewart), ktorý je vážne chorý. Stráca pamäť a trpí nebezpečnými záchvatmi ohrozujúcimi jeho okolie. Spoločne 
sa ukrývajú v opustenej továrni na americko-mexickej hranici. Ich utajenie skončí, keď sa objaví Laura (Dafne Keen), 
dievča, ktoré vyniká rovnakými schopnosťami ako Wolverine a v pätách má naviac neľútostných prenasledovateľov, 
ktorí sa jej snažia zmocniť. Vo chvíli, kedy Wolverine a Profesor X prijmú Lauru „do rodiny“, stávajú sa z nich štvanci, 
ktorým ide po krku veľmi brutálny a vytrvalý nepriateľ...MN 15 rokov – USA – CinemArt  –137 ´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    20.00 h      Sobota 4.   17.30 h

MIESTO PRI MORI (dráma)
Osamelý bostonský údržbár Lee Chandler (Casey Affleck) po smrti svojho staršieho brata Joea s prekvapením zisťuje, 
že sa stal poručníkom svojho šestnásťročného synovca Patricka (Lucas Hedges). Plný obáv sa tak vracia do mestečka 
Manchester-by-the-Sea, v ktorom vyrastal. Tam je nútený sa vyrovnať so svojou minulosťou, ktorá ho odlúčila ako od 
exmanželky Randi (Michelle Williams), tak od komunity, v ktorej vyrastal. MN 12 rokov – USA – Itafilm  – 137 ́  –titulky.
Vstupné 3,50 €.

Sobota 4.   15.30 h      Nedeľa  5.  15.30 h

BODI: PSIA SUPERSTAR (animovaný, komédia)                                                                                                    
Bodi je dospievajúci pes žijúci v idylickej dedinke v horách a pripravujúci sa na rovnakú kariéru, ako má jeho otec. Jeho 
poslaním je stráženie  a ochrana veselých a nezbedných ovečiek pred skupinou nadmerne mlsných vlkov. Táto práca 
mu však veľmi nevonia. A potom sa to stane, doslova z neba spadne na zem rádio, Bodi započuje pieseň hviezdneho 
Oskara Mačkostára a zamiluje sa do hudby. Od tej chvíle je to len Rock sem roll tam, „Tati, chcem byť muzikantom“, 
„Chcem byť ako Oskar“ a do toho „Bodi, na to zabudni“ … Nakoniec mu ale otec kúpi lístok na autobus a Bodi sa aj 
s gitarou vydáva do veľkého sveta s plánom založiť hudobnú skupinu a stať sa hudobnou superstar... MP – USA,Čína 
–Bontonfilm – 90´ –slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

MOONLIGHT (dráma)
Nadčasový príbeh dospievania a hľadania samého seba je zasadený do drsných kulís okrajových štvrtí Miami. Mladý 
Chiron bojuje o svoje miesto v prostredí, v ktorom často rozhoduje právo silnejšieho, zatiaľ čo jeho vnútorný svet sa 
plní láskou, bolesťou aj túžbou. Moonlight zachytáva univerzálnu tému priateľstva a sexuálnej identity v troch rôznych 
životných etapách od detstva až po dospelosť. Je zároveň portrétom mladého človeka, súčasných amerických pred-
mestí aj nepostrehnuteľných síl, ktoré formujú ľudské životy. Nekonvenčný spôsob rozprávania, vynaliezavá vizuálna 
zložka i mimoriadne herecké výkony vyniesli snímke Zlatý glóbus za najlepší film (drámu). MN 12 rokov – USA – ASFK 
– 111´ -titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Nedeľa  12.  17.30 h

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, v ktorej za-
žiaril v úlohe netradičného ošetrovateľa imobilného, depresívneho milionára. Vtipný a nonšalantný Samuel si užíva 
bezstarostný život na francúzskej Riviére. Jedného dňa ho však navštívi víkendový flirt Kristin a oznámi mu, že dieťa, 
ktoré drží v náručí – je jeho. Odovzdá mu dievčatko a utečie. Samuel vyráža s malou Glóriou do Londýna, kde Kristin 
márne hľadá. Nakoniec mu nezostáva nič iné, než si nájsť prácu a vo veľkomeste sa usadiť. Očarujúcim spôsobom 
sa púšťa do výchovy malej Glórie. Počas nasledujúcich ôsmich rokov sa ukáže, že je nielen milujúcim, ale tiež veľmi 
neštandardným otcom...MN 12 rokov – Fr.  – Continentalfilm –  118´- titulky. Vstupné 3,50€.

Piatok   10.  19.45 h     Sobota  11.  17.30 h

ÚNOS (triler)
Posledný deň prvého roku mladej slovenskej republiky sa chýli ku koncu. Všetci oslavujú. Kráľ podsvetia Efendi, aj Pre-
zident. Iba Predseda nemá čo oslavovať. Prezident, ktorému on sám vyšliapal chodník k funkcii, odmietne vymenovať 
jeho šikovného Chalaniska za ministra. Prezident sa stane nepohodlným. Ako ho prinútiť počúvať, čo chce Predseda? 
Prezidentovho syna o niekoľko mesiacov neskôr za bieleho dňa organizovaná skupina zmláti a zavlečie do zahraničia. 
Mladý agent Tajnej služby Oskar, gniavený svedomím, sa prizná vyšetrovateľovi, že sa zavlečenia zúčastnil na príkaz 
svojich nadriadených. A mafia si počas únosu podala ruky s Tajnými, ktorým šéfuje Predsedov Chalanisko. Oskar sa 
v strachu o svoj život s pomocou kamaráta Roba ukryje a zdanlivo sa po ňom zľahne zem. Robovo auto o niekoľko 
mesiacov vybuchne a chlapec, jediný kontakt na Oskara, v ňom zhorí zaživa. Marta sa snaží domôcť spravodlivosti 
pre seba, pre mŕtveho, pre jeho mamu, pre svojho zavraždeného brata a pre nás všetkých, ktorí sme mlčanlivými 
svedkami udalostí, na ktoré nikdy nesmieme zabudnúť...MN 15  rokov  – SR – Continentalfilm  – 95 ´– originálna 
verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota  11.  15.30 h      Nedeľa  12.  15.30 h

BALERÍNA (rodinný, animovaný)                                                                                                                                
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím najlepším 
kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, vymyslia riskantný plán ako utiecť zo sirotinca. Túžia sa 
dostať do Paríža, veľkého mesta plného svetiel, v ktorom práve vyrastá Eiffelova veža. Felicia musí zabojovať ako nikdy 
predtým, prekonať samú seba a poučiť sa z vlastných chýb, aby si splnila svoj najväčší sen  - stať sa primabalerínou 
v Parížskej opere. MP – Fr.  – Fórumfilm –  89 ´- slovenský dabing. Vstupné 3,50  €.

Streda 15.    19.30 h

JACKIE (dráma)
Keď je JFK zvolený za prezidenta USA, stáva sa Jackie Kennedy (Natalie Portman) jednou z najmladších prvých dám v 
histórii. Pre jej vrelosť, eleganciu a vyberaný vkus ju rýchlo začínajú obdivovať milióny ľudí po celom svete. Potom 
prichádza okamih, ktorý všetko zmení. Jackie sa vyrovnáva s osobnou stratou, ako matka a prvá dáma však musí 
zostať oporou deťom aj celému národu. Filmový portrét jednej z najikonickejších žien 20. storočia je príbehom hrdosti, 
lásky a noblesy, fascinujúcim nahliadnutím do zákulisia Bieleho domu a zachytením dní, ktoré zmenili beh dejín. MN 
12 rokov  – USA  – ASFK - 99´ -  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h

LION (životopisná dráma)
dlhá cesta domov. Päťročný indický chlapec Saroo sa stratí vo vlaku, ktorý ho odvezie tisíce kilometrov od jeho domova 
a rodiny. Ocitne sa v uliciach Kalkaty, kde sa musí naučiť sám a opustený prežiť. Po strastiplnej a nebezpečnej ceste sa 
naňho usmeje šťastie a adoptuje si ho manželský pár z Austrálie. O dvadsaťpäť rokov neskôr, vyzbrojený len hŕstkou 
nejasných spomienok, neochvejným odhodlaním a revolučnou technológiou Google Earth, sa vydáva na dlhú cestu za 
svojou stratenou rodinou v ďalekej Indii. MN 12 rokov  –USA – Fórumfilm – 129´-  titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok   17.  20.00 h      Nedeľa  19. 20.00 h

KONG: OSTROV LEBIEK (akčný, fantazijný, dráma)
Producenti úspešnej Godzilly sa pustili do ďalšieho filmového  dobrodružstva gorilieho monštra, ktoré tentoraz vládne 
malému ostrovu „lebiek“ v juhovýchodnej Ázii. Píše sa rok 1973 a do konca vietnamskej vojny je ešte ďaleko. Rôznoro-
dá skupina vojakov, vedcov, dobrodruhov a... krásnej novinárky, priletí preskúmať mýtický ostrov „kde sa niečo deje“. 
Netušia, že vstúpili na územie obrovského gorilieho samca a prehistorických dravcov, ktorý majú na ich prítomnosť 
svoj inštinktívny názor. Odrezaný od materskej lode a sveta, sa malá skupina nevítaných hostí vydá v ústrety nerovného 
boja človeka s prírodou... Podmanivé zábery prírody sa striedajú s krutou realitou neúprosného zákona silnejšieho. 
S podporou dokonalých technologických a obrazových efektov sa majú všetci obdivovatelia a milovníci tohto filmového 
žánru na čo tešiť. MN 12 rokov–USA – Continentalfilm–118´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  18.  17.30 h     Nedeľa  19. 15.30 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá Elle žije so 
svojím otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje tak trochu hádanku, aj 
pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho donchuana Gastona, ktorý má inak 
všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. 
Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko. Zámok má 
však svojho desivého pána, ktorý votrelcov nevíta... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva sa ho hľadať...
MN 7 rokov  – USA –Saturn –123´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
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29. 3.    Večer na kolene s hoťom René Gonzalez, 18:00, kaviareň Pod. barón
Video s GoPro kamerou, projekcia, fotky, muzika, ukážky tradičných tan-
cov, karibská sangria Criolla. 
30. 3.   Púchovské signály - vernisáž, 18:00, podkrovie ŽD 
Výstava plenérových obrazov zo súčasného mestského prostredia. Svoju 
tvorbu predstavia mladí úspešní maliari Juraj Florek a Juraj Toman. 

1. 4.   Kino: Turecké Hviezdne Vojny | Kung Fury, 18:00, podkrovie ŽD 
Kultová ultralacná odpoveď na Star Wars, ktorú má na svedomí doma uctie-
vaný enfant terrible tureckého filmu režisér Cetin Inanc. V hlavnej úlohe 
populárny turecký herec (a autor scenára), bývalý cirkusant Cuneyt Arkin.

5. 4.   Myšlienkovo: Domácnosť bez odpadu, 18:00, kaviareň Pod. barón 
Viete ako sa tvorí odpad? Čo odpad spôsobuje v životnom prostredí? Ako 
vieme tento dopat ovplyvniť? Na tieto otázky vám odpovie odborník v da-
nom smere - Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme – SPZ.

7. 4.   Večer na kolene s hoťom Ankou Šiškovou, 18:00, podkrovie ŽD
V poradí už druhé stretnutie so vzácnym hosťom, známou slovenskou 
herečkou. Improvizovaný večer plný rozprávania a hudby.

8. 4.   Koncert  „I am Planet“, 19:30, podkrovie ŽD
I am Planet, vlastným menom Patrik Korinok, je slovenský neo-klasický 
skladateľ a hudobník.  Vo svojej hudbe spája modernú klasickú hudbu  
s prvkami minimalizmu a komponuje zväčša pre klavír a sláčiky.

9. 4.   Z PÚCHOVA DO VLADIVOSTOKU a späť, 15:00, podkrovie ŽD 
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Predaj vstupeniek v pokladni kina:    
po, ut: 10 .00 - 12.00, st, št, pia: 16.00 - 20.00, so, ne: vždy hodinu pred predstavením 

www.kultura.puchov.sk                www.kino.puchov.sk

       

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 PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné 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 – ROKNová 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 TVÁRTvár 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 ZÁZRAKOVMilé 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 ZDRAVIEMyšlienky 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 CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop 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 DETIBudeme 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 OLEJOVVyužitie 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 KAMERAFilmový 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.

OZZYOzzy 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.

FACELOOKDôležitým 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 VLNYMladý 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.

SPIEVAJPodnikavý 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

Predpredaj a info:
Pokladňa Divadlo Púchov
042/463 13 02
www.tisketportal.sk
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Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 28. 3.
Mrkvový krém so zázvorom 
1. Morčací steak na fazuľových 
luskoch, dusená ryža, obloha
2. Hovädzí hamburger, zemiakové 
hranolky
3. Cestoviny s nivou a špenátom 
Dezert: Dobošové rezy 

Streda: 29. 3.
Kulajda s restovanými dubákmi 
1. Kuracie soté Provensál, dusená ryža 
2. Bravčové pliecko na cesnaku, štu-
chané zemiaky, zeleninové obloženie 
3. Zapekané palacinky 
Dezert: Jahodové rezy so želatínou 

Štvrtok: 30. 3.
Hov. vývar so špenátovými haluškami 
1. Morčacie kocky na kari, zemiakové 
hranolky
2. Bravčové pečené rebrá na mede, 
opekané zemiaky 
3. Hríbové rizoto
Dezert: Banánové rezy pod snehom 

Piatok: 31. 3.
Hŕstková, chlieb 
1. Kuracia diabolská pochúťka v zemi-
akovej placke, zeleninové obloženie 
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
varená knedľa 
3. Pstruh po mlynársky, varené zemia-
ky, miešaný šalát 
Dezert: Mrkvové šatôčky s lekvárom 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 28. 3.
Gulášová, rožok 
1. Kurací gyros v tortile so zeleninou, 
hranolky, tzatziky 
2. Hovädzí rezeň „Naopak“, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka 
3. Bravčové rizoto so syrom 

Streda: 29. 3.
Hrášková s haluškami 
1. Grilovaná bravčová panenka, slivko-
vá omáčka, americké zemiaky 
2. Pečené plnené kuracie stehno, ryža, 
kompót 
3. Tvarohové palacinky 

Štvrtok: 30. 3.
Cakompak 
1. Kurací steak s grilovanou cuketou, 
pečené zemiaky 
2. Pečená krkovička, kapusta, knedľa 
3. Cestoviny so špenátovo-nivovou 
omáčkou 

Piatok: 31. 3.
Zemiaková  „Kulajda“
1. Pečený pstruh v mandľovej kruste, 
zemiaky s medvedím cesnakom 
2. Kuracie zapekané so špargľou, 
dusená ryža 
3. Strapačky s opraženou slaninkou 

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 28. 3. 
Polievka: Šošovicová s párkom 
1. Pečená bravčová krkovička, hlávko-
vá kapusta, knedľa
2. Kuracie prsia „India“, ryža 

Streda: 29. 3. 
Polievka: Brokolicová s cestovinou 
1. Vyprážaná kuracia „Kyjevská“ kotle-
ta, opekané zemiaky, zeleninový šalát 
2. Znojemská hovädzia pečienka, ryža, 
zeleninový šalát 

Štvrtok: 30. 3. 
Polievka: Držková 
1. Bravčové rizoto so syrom, uhorka 
2. „Zvolenský“ kurací rezeň v cestíčku, 
zemiaky s pažítkou, uhorka 

Piatok: 31. 3. 
Polievka: Hokaido 
1. Richtárska bravčová kapsa, zemia-
ková kaša, červená repa 
2. „Pražské“ morčacie prsia, ryža, 
červená repa 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 28. 3.
Mrkvovo-zázvorová so špen. haluškami 
1. Máčaný bravčový rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát 
2. Morčacie droby na smotane, gnochi 
3. Mexický šalát s kuracím mäsom, 
americký dressing 

Streda: 29. 3.
Drobková 
1. Maďarský guláš, knedľa
2. Lahôdkové ramienko s hrachovou 
kašou, chlieb 
3. Rizolety, dusená zelenina, varené 
zemiaky 

Štvrtok: 30. 3.
Fazuľová s údeným mäsom 
1. Morčací rezeň, zemiakový šalát s 
majonézou 
2. Bryndzové halušky so slaninkou 
3. Pestrý ovocný šalát so smotanovou 
zálievkou 

Piatok: 31. 3.
Kôprová 
1. Pražená pečienka, tarhoňa, kyslá 
uhorka 
2. Francúzske zemiaky, čalamáda 
3. Lievance s džemom a tvarohom 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Domáca kapustnica
Krém s medvedím cesnakom
Morčací vývar, celestínske rezance 

1. Diabolská pochúťka, chlieb vo vajci
2. Maslová krupicová kaša s karame-

lom a šalátom z čerstvých jahôd 
3. Znojemské bravčové pliecko, 
tarhoňa 
4. Kačacia pečeň v trojobale, zemiako-
vý majonézový šalát 
5. Pečené bravčové rebierko, zemiako-
vá kaša, uhorkové smoothie 
6. Sviečková na smotane, varené 
knedľa, brusnice 
7. Parený losos na víne s bylinkami, 
cviklové pyré, jarný šalát z reďkoviek a 
medvedieho cesnaku 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
K menu polievka z dennej ponuky 
alebo malý miešaný šalát 
Utorok: 28. 3.
1. Kuracie stehno so zelenou fazuľkou, 
estragónom v smotanovo-horčicovej 
omáčke, chlieb 
2.  Krátke cestoviny s cícerom a cherry 
rajčinkami 
3. Pizza o sole mio – šunka, volské oko 

Streda: 29. 3.
1. Pangasius v mandľovom kabáte, s 
hráškom a zemiakovou kašou 
2. Špagety s vegetariánskou bolon-
skou omáčkou
3. Pizza Siciliana 

Štvrtok: 30. 3.
1. Morčací špíz s paprikou v bylinkovej 
marináde, zemiaky 
2. Farfalle so šampiňónmi, rajčinami a 
čerstvou bazalkou 
3. Pizza s olivami a červenou cibuľou 

Piatok: 31. 3.
1. Krevetovo-feniklové rizoto 
2. Cuketovo-mrkvové placky s jogur-
tovým dipom 
3. Pizza Hawai 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 28. 3.
Hlivová na kyslo 
1. Čevapčiči, cibuľka, horčica, tatárska 
omáčka, zemiaky 
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 

Streda: 29. 3.
Pórková so syrom a krutónmi 
1. Bratislavské pliecko na smotane, 
knedľa
2. Francúzske zemiaky, cvikla 

Štvrtok: 30. 3.
Hrášková s haluškami 
1. Pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót
2. Koložvárska kapusta 

Piatok: 31. 3.
Krúpková
1. Údená krkovička, zemiakovo-cibu-
ľový šalát 
2. Zeleninový šalát s grilovaným 
kuracím mäsom, pizza tyčinky 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 28. 3. 
Kapustová liptovská (brav. mäso, 
slaninka, klobása, zemiaky, smotana)
Hov. vývar s cestovinou a zeleninou 
1. Kuracie soté s čínskou zeleninou, 
dusená ryža 
2. Bravčový bačovský rezeň, varené 
maslové zemiaky, čalamáda
3. Zeleninové rizoto s kuracím 
mäskom a strúhaným syrom 
4. Pizza Quatro Formaggi (pomodoro, 
niva, údený syr, tavený syr, mozzarella) 

Streda: 29. 3. 
Držková polievka, chlieb 
Slepačí vývar so špen. haluškami 
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka, syr
2. Pečená bravčová krkovička, dusená 
kapusta, domáca knedľa 
3. Miešaný zeleninový šalát s tunia-
kom, mozzarellou a olivami 
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, 
olivy, feta syr)

Štvrtok: 30. 3.
Boršč, chlieb 
Divinový vývar s pečeň. haluškami 
1. Kačacie stehno, dus. kapusta, lokše 
2. Divinový tokáň na čer. víne, cestoviny
3. Dukát. buchtičky s vanilk. krémom 
4. Pizza Petto di Pollo (pomodoro, šun-
ka, kur. mäso, brokolica, kukurica, syr) 

Piatok: 31. 3.
Talianska so syrom, chlieb 
Hovädzí vývar Risi bisi 
1. Morčacie prsia plnené šunkou, 
syrom a špargľou, ryža, zelen. obloha 
2. Znojem. roštenka, ryža, zel. obloha 
3. Vyprážaný pangasius, vlašský šalát 
4. Pizza Prosciutto e Grano (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, kukurica, syr) 

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 28. 3.
Paradajková s bazalkou 
Polievka s úd. mäsom a kapustou
1. Labužnícka panvica (morčacie prsia, 
br. karé, paprika, fazuľové struky), 
dusená ryža, hranolky
2. Vyprážané kuracie stehná (dolné), 
zemiaková kaša, zeleninový šalát 
3. Zeleninový bulgur s dubákmi a 
bylinkami, jarný šalátik 
4. Šalát s balk. syrom a vajíčkom 

Streda: 29. 3.
Kuracia so šunkovými knedličkami 
Pórová s jablkami a ligurčekom 
1. Gazdovský bravčový rezeň, zemia-
kové placky, opekané zemiaky
2. Morčacie stehno na červenom víne 
s brusnicami a žemľovými knedľami
3. Domáce tvarohové knedličky so 
slivkami a opraženou strúhankou 
4. Šalát s balk. syrom a vajíčkom 

Štvrtok: 30.3.
Zeleninová s cícerom 
Dubnická šutolica (fazuľová s kysl. kap.)
1. Bojnická bravčová pochúťka (volské 
oko, syr), dusená ryža, hranolky
2. Pečené kuracie stehno s čili čokolá-
dou, dusená ryža, mix kompót
3. Pastiersky syr/vegetariánsky (výber), 
varené zemiaky, tatárska omáčka 
4. Šalát s balk. syrom a vajíčkom 

Piatok: 31. 3.
Špargľová 
Kelová s klobáskou
1. Kurací závitok  „Váh“ (šunka, syr, 
brokolica, šampiň.), ryža, hranolky
2. Aljašská treska na masle s baby 
špenátom a varenými zemiakmi 
3. Bryndzové krokety s hruškovým čat-
ní zo zázvor. piva na rukolovom šaláte 
4. Šalát s balk. syrom a vajíčkom 
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13. medzinárodné výtvarné sympózium v Belušských Slatinách „UMELCI 4 KRAJÍN“ 

a Sancho a sochár Pavol Hajdúk. 
Ako hostia prezentovali na ver-
nisáži svoju tvorbu maliarka Lu-
cia Bršiaková a sochár Jaroslav 
Martiš, obaja z Púchova. 
Zaujímavým spestrením výstavy 
boli dva panely fotografií Petra 
Miklošiho, fotografa z Beluše, 
ktorý zachytil pútavé momentky 
umelcov počas sympózia.

-ez-

Na vernisáži na záver sympózia 
bolo preto možné vidieť obrazy 
lyrických krajiniek, akty, portréty, 
prírodné motívy, mystické posta-
vy ako aj čistú abstrakciu. Sochári 
predstavili diela z dreva aj kame-
ňa, figurálne aj abstraktné.
Sympózium bolo výnimočné tiež 
tým, že z 9 pozvaných umelcov 
boli šiesti takí, ktorí prišli do Be-
lušských Slatinách po prvýkrát, 
čo umocnilo záujem návštevní-
kov o vernisáž, ktorá sa konala  
v piatok 24. marca. 
Z Českej republiky prijali pozva-
nie na sympózium dve maliarky 
(matka a dcéra) Věra Vaisarová 
Koudeláková a Lucie Filimonova, 
z Poľska Marta Wojnicka a z Ukra-
jiny Natália Studenková. 
Zo Slovenska to boli maliar An-
drej Šoka a sochár Peter Barto-
len, ako aj viacnásobní účastníci 
sympózií v Slatinách maliari Luffé 

Jarné sympózium v Horskom hoteli Slovenskej pošty  
v Belušských Slatinách možno označiť v tom najlepšom 
význame slova ako „rôznorodé“. Stretli sa tu umelci zo 
štyroch krajín a vytvorili diela, ktoré svojou rôznoro-
dosťou poskladali oku lahodiacu mozaiku, takú typic-
kú pre súčasné umenie, v ktorom sa nekladú žiadne 
presne stanovené pravidlá. 
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Spoločnosť PMB Slovakia s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

prijme:    SAMOSTATNÉHO SKLADNÍKA
- práca na dve zmeny
- práca s PC v informačnom systéme
- obsluha VZV 

- nástup dohodou 
- stravné lístky

Kontakt: 042/465 38 43            info@pmb.eu
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Bez gólov sa nevyhráva ani nad Veľkými Ludincami

Obrana futbalistov MŠK Púchov (v bielo-červenom) dirigovaná spoľahlivým Letkom v bránke síce v domácom 
treťoligovom stretnutí s Veľkými Ludincami fungovala na výbornú, no v útoku to pokrivkávalo. Púchovčania nedo-
kázali skórovať, a tak doma stratili ďalšie dva body...           FOTO: Milan Podmaník 

Futbalisti Veľkých Ludiniec (v čiernych dresoch) si dávali veľký pozor na najväčšiu zbraň Pú-
chovčanov - rýchle protiútoky. V tomto prípade aj pomocou rúk zastavujú prienik futbalistov 
MŠK Púchov. 

MŠK Púchov – V. Ludince 0:0
Až v štvrtom jarnom kole sa Púchovčania predsta-

vili domácim fanúšikom. Po remíze v Dubnici a pre-
hre v Komárne Púchovčania v minulom kole bodova-
li naplno v okresnom derby a povinnosť velila doma 
bodovať naplno. Zvlášť, keď obe mužstvá v tabuľke 
delila pekná kôpka bodov. Hostia však mali Púchov-
čanov dokonale prečítaných, vyrukovali na nich s 
precíznou obranou a napádaním už v strede hracej 
plochy. Domáci sa len ťažko dostávali na súperovu 
polovicu, na dostrel bránky iba sporadicky. Hostia 
sa po získaní lopty v strede ihriska pokúšali o rýchle 
protiútoky, ale aj obrana Púchovčanov stála na pev-
ných nohách. Prvú vážnejšiu šancu však mali Veľké 
Ludince, po pol hodine Cingelova prudká strela tes-
ne minula domácu bránku. Na druhej strane nemieril 
z diaľky presne ani domáci Zavadzan a pokusy novej 
akvizície Ihemeho stroskotávali na pozornom obran-
nom vale hostí. Obe mužstvá asi 150 divákom príliš 
veľa futbalovej krásy nepriniesli. Púchovčania mohli 
ísť do vedenia hneď v úvode druhej štyridsaťpäťmi- 
nútovky, kedy Gambošovu strelu zblokovala domáca 
obrana na rohový kop. Po jeho zahratí hlavičkoval 
Riška popred prázdnu bránku hostí, ale Iheme nedo-
kázal dotlačiť loptu za bránkovú čiaru. V 55.minúte 
mali šancu otvoriť skóre aj hostia, no domáci gólman 
Letko pozorne čítal hru a včas vybehol proti Predaj-
nianskému. Na druhej strane ďalekonosná strela 
Brezničana nemierila medzi tyče a rovnako nepresnú 
mušku mal štvrť hodinu pred koncom aj Kopiš. V zá-
verečnej minúte sa mohlo skóre meniť hneď dvakrát. 
Najskôr nedokázal Svorada potrestať obrovskú chy-
bu hosťujúcich zadákov a vzápätí sa brankár Letko 
vyznamenal pri strele hosťujúceho Kubalu. Diváci sa 
tak gólu nedočkali a aj druhé tohtoročné stretnutie 
oboch súperov sa skončilo nerozhodne. 

Rozhodoval Patrovič, ŽK: Riška - Hamdaoui, Matúš 
Predajniansky, 150 divákov.

Zostava Púchova: Letko - Pilát, Riška, Brezničan, 
Vanák, Zavadzan, Kopiš, Buček (62. Sibanda), Gam-
boš, Marek Gajdošík (79. Antol), Iheme (63. Svorada). 
Tréner J. Vágner.

Zostava Veľkých Ludiniec: D. Benkó - Soboňa, 

Flídr, Hlaváčik, Krupánszki, Kosák (77. T. Benkó), Hor-
niak, Kubala, Cingel (85. Michal Predajniansky), Ma-
túš Predajniansky (90. Straňák), Hamdaoui. Tréner I. 
Kasana

Komárno – Beluša 2:1 (1:1)
Belušania boli favorizovanému lídrovi viac ako 

vyrovnaným súperom. Pozorne bránili a využívali 
každú šancu na rýchly protiútok. Napriek tomu, že 
domáci sa ujali vedenia už v desiatej minúte gólom 
Militosyana, Belušania nerezignovali a hrali si svoje. 
Odmena prišla v 23.minúte, kedy Peter Mišutka zužit-
koval svoju rýchlosť a vsietil vyrovnávajúci gól – 1:1. 
Domáci mali potom viac z hry, prevahu však dokázali 
vyjadriť len gólom z pokutového kopu dvadsať minút 

pred koncom. 
Úspešným exe-
kútorom pe-
nalty bol Čtvrt-
níček – 2:1. 

Zostava Bel-
uše: Ciesar 
– Petere gažo, 
Mujkoš, Pavol 
Vavrík (60. Kr-
šák), Martinka 
(80. Pilát), Hre-
nák, Novised-
liak, Zapotoka, 
Jurga, Gajdošík 
(41. Škulec), 
Mišutka. Tréner 
Martin Bednár

L . R o v n e 
– Neded 0:0

Sklári mohli v 
prípade víťaz-
stva odskočiť 
Púchovčanom 
na rozdiel 

troch bodov a aspoň čiastočne sa ešte pokúsiť po-
naháňať lídra z Komárna. Povinnosť im velila zvíťaziť, 
obe mužstvá totiž v tabuľke delilo priepastných 34 
bodov. Napriek obrovskej územnej prevahe sa do-
mácim nepodarilo prekonať brankára posledného 
mužstva tabuľky, a tak má Komárno už osembodový 
náskok...

Zostava L. Rovní: Bačík – Tomana, Chmelík, Detko, 
Lipták, Riečičiar (78. Prekop), Púček, Hruška 83. Po-
korný), Híreš, Ďurovec, Kopúň. Tréner Tomáš Bartoš

Ostatné výsledky 22. kola: FC Horses – Veľký Me-
der 2:2, Prievidza/Handlová – Šurany 0:2, Dubnica 
nad Váhom – Šaľa 1:1, Nové Zámky – Zlaté Moravce/
Vráble B 1:1, Komárno – Beluša 2:1, Lednické Rovne 
– Neded 0:0, Nemšová – Dunajská Streda B 2:0, Gab-
číkovo – Topoľčany 2:0
1. Komárno 22 17 3 2 55:16 54
2. L. Rovne 22 14 4 4 44:25 46
3. MŠK Púchov 22 13 6 3 41:15 45
4. Beluša 22 11 5 6 30:22 38
5. Galanta 21 10 4 7 38:27 34
6. D. Streda B 22 9 6 7 29:23 33
7. Zl. Moravce B 22 9 5 8 34:29 32
8. Topoľčany 22 10 2 10 31:32 32
9. V. Ludince 22 8 7 7 29:32 31
10. Šaľa 22 7 7 8 26:24 28
11. FC Horses 22 8 4 10 27:39 28
12. Nemšová 22 8 3 11 27:35 27
13. Gabčíkovo 22 7 5 10 21:25 26
14. Šurany 21 7 5 9 35:41 26
15. V. Meder 21 7 4 10 22:35 25
16. Dubnica 22 6 5 11 24:34 23
17. Horná Nitra 22 6 4 12 24:41 22
18. Nové Zámky 21 4 4 13 25:35 16
19. Neded 22 3 3 16 22:54 12

Program 23. kola, 1. – 2. 4.: Topoľčany – MŠK Pú-
chov (2. 4. o 15.30), Veľký Meder – Komárno, FC Hor-
ses – Nové Zámky, Duslo Šaľa – Nemšová, Zlaté Mo-
ravce/Vráble B – Galanta, Neded – Gabčíkovo, Veľké 
Ludince – Beluša, Šurany – Dubnica, Dunajská Streda 
B  - L. Rovne, Prievidza/Handlová má voľno .
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

II. liga starší dorast - U19

Delegačná listina ObFZ

II. liga mladší dorast - U17

I. liga starší žiaci - U15 I. liga starší žiaci - U14

5. LIGA MUŽI - SKUPINA SEVER

6. liga muži – 15. kolo o 15.30
Lysá pod Makytou – Bolešov (Mihálik, Folučka, 

Rojko), Jasenica – Papradno (Koleno, Bušovský), 
Udiča – košecké Podhradie (Brundza, Galbavý), 
Dolné Kočkovce – MŠK Považská Bystrica (Brna, 
O. Komorník, Petrušek), Tuchyňa – Ilava (M. Pecuš, 
Kováč), Podmanín – Dulov (Cabaj, Mako), Košeca 
– Horná Poruba (Zigo, D. Janček)

7. liga muži – 15. kolo o 15.30
Dohňany – Lazy pod Makytou (Škrovánek, Va-

vrík), Visolaje – Praznov (Migát, Proč, Hriadel), Kva-
šov – Sverepec (v Dulove – Pastorek, D. Komorník, 
Kováčik), Šebešťanová – Pružina (Zvak, Blaško), 
Pruské – Dolná Mariková (Tomášek, Uhrín, Kapi-
la), Kolačín – Dolná Breznica (Juríček, Orálek, Skle-
nár), Podvažie má voľno

4. liga st. žiaci – predohrávka 11. kola o 
10.30

Horná Poruba – Košeca (D. Janček)

15. kolo: 
FK DAC Dunajská Streda – MŠK Púchov 6:0 (0:0), 
Inter Bratislava – Petržalka 0:0, Trenčín – Trnava 1:0, 
Nitra – Levice 3:0, Senica – Zlaté Moravce-Vráble 2:0, 
Karlova Ves – Myjava 2:0  
1. Senica 15 14 0 1 52:9 42
2. Nitra 15 11 2 2 47:9 35
3. Slovan 14 10 3 1 55:7 33
4. Trenčín 15 10 2 3 51:16 32
5. Trnava 15 9 1 5 30:18 28
6. D. Streda 15 7 2 6 31:26 23
7. Petržalka 15 6 4 5 14:25 22
8. Karlova Ves  14 6 3 5 16:14 21
9. Inter 15 5 3 7 10:11 18
10. MŠK Púchov 15 3 3 9 17:35 12
11. Levice 15 2 4 9 14:31 10
12. Zl. Moravce 15 3 1 11 11:45 10
13. Myjava 14 2 1 11 16:45 7
14. Horná Nitra 14 0 1 13 7:80 1

15. kolo: FK DAC Dunajská Streda – MŠK Púchov 
7:0 (2:0), Slovan Bratislava – Horná Nitra 6:0, Inter 
Bratislava – Petržalka 2:0, Trenčín – Trnava 1:3, Seni-
ca – Zlaté Moravce 6:0, Nitra – Levice 9:1, Karlova Ves 
– Myjava 2:1
1. D. Streda 15 14 0 1 70:6 42
2. Trnava 15 13 1 1 69:15 40
3. Nitra 15 12 1 2 67:12 37
4. Slovan 15 12 0 3 55:11 36
5. Inter 15 9 1 5 36:19 28
6. Zl. Moravce 15 8 0 7 26:36 24
7. Trenčín 15 7 2 6 26:29 23
8. Senica 15 5 5 5 27:16 20
9. Karlova Ves 14 3 4 7 15:25 13
10. MŠK Púchov 15 3 2 10 13:60 11
11. Horná Nitra 15 1 4 10 14:66 7
12. Levice 15 2 1 12 12:67 7
13. Myjava 14 1 3 10 5:37 6
14. Petržalka 15 1 2 12 6:42 5

20. kolo: MFK Dubnica – MŠK Púchov 3:2 (2:1), Va-
lašík, Červený, Zl. Moravce – Myjava 1:1, Gabčíkovo 
– Malacky 1:1, Petržalka – Trnava 4:3, P. Bystrica – Ska-
lica 1:0, Topoľčany – Inter 0:1, Komárno – Domino 1:0, 
Levice – Karlova Ves 2:1, N. Zámky – Horná Nitra 3:1
1. Myjava 20 17 3 0 82:15 54
2. Skalica 20 15 0 5 78:20 45
3. Inter 20 12 3 5 57:24 39
4. P. Bystrica 20 11 4 5 55:28 37
5. Malacky 20 9 6 5 35:27 33
6. Karlova Ves 20 10 2 8 36:35 32
7. Zl. Moravce 20 9 4 7 36:36 31
8. Petržalka 20 10 1 9 34:44 31
9. Horná Nitra 20 9 1 10 55:48 28
10. MŠK Púchov 20 8 3 9 50:40 27
11. Loko. Trnava 20 8 3 9 40:40 27
12. Topoľčany 20 9 0 11 26:44 27
13. Gabčíkovo 19 7 5 7 42:33 26
14. Dubnica 20 7 5 8 41:32 26
15. Komárno 20 5 4 11 47:68 19
16. SDM Domino 19 3 3 13 21:46 12
17. N. Zámky 20 4 0 16 15:100 12
18. Levice 20 2 1 17 15:85 7

20. kolo: MFK Dubnica – MŠK Púchov 6:0 (2:0), Zlaté 
Moravce – Myjava 2:4, Gabčíkovo – Malacky 2:1, P. 
Bystrica – Skalica 4:0, Petržalka – Trnava 1:0, Topoľča-
ny – Inter 1:4, Nové Zámky – Horná Nitra 0:4, Levice 
– Karlova Ves 1:4, Komárno – SDM Domino 0:5
1. Myjava 20 17 3 0 78:13 54
2. Inter 20 15 2 3 64:22 47
3. Petržalka 20 14 3 3 54:23 45
4. Loko. Trnava 20 12 5 3 38:16 41
5. Gabčíkovo 19 12 1 6 53:23 37
6. Horná Nitra 19 11 3 5 51:42 36
7. Zl. Moravce 20 11 2 7 31:30 35
8. Domino 19 11 1 7 45:25 34
9. Topoľčany 20 10 3 7 56:33 33
10. Karlova Ves 20 8 4 8 46:41 28
11. Dubnica 20 7 1 12 41:37 22
12. Komárno 20 5 5 10 25:43 20
13. Malacky 20 4 6 10 24:43 18
14. P. Bystrica 20 5 1 14 24:47 16
15. Skalica 20 2 8 10 17:35 14
16. N. Zámky 19 3 2 14 19:74 11
17. MŠK Púchov 20 2 2 16 20:62 8
18. Levice 20 2 2 16 16:93 8

Horovčan Kristián Škrapko (v červenom) sa postaral o prvý gól Horoviec v minulotýždňovom okresnom derby v 
Streženiciach. Horovce napokon gólom z pokutového kopu vyhrali 2:1.        FOTO: Milan Podmaník 

Brvnište – Streženice 2:2 (1:1)
Už úvodný jarný zápas na domácom trávniku na-

značil, že hra Streženíc nie je až taká katastrofálna, 
ako postavenie v tabuľke. No kým doma s Horovca-
mi nešťastne prehrali, v ďalšom oblastnom derby v 
Brvništi získali bod. A pri troche šťastia mohli byť aj 
všetky tri. Favorizovaní Brvnišťania nastúpili sebave-
dome a už po šiestich minútach sa ujali vedenia gó-
lom Deckého – 1:0. O osem minút Erik Medňanský 
vyrovnal – 1:1. V druhom polčase sa hostia ujali vede-
nia v 57. minúte gólom Lamža – 1:2. Dve minúty pred 
koncom zápasu rozhodol Kramárik - 2:2.

Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský, Michal 
Šesták, Šprta, Filiač, Fedor, Miloš Šesták, Lamžo (Ry-
bárik), Hafera, Loduha, Medňanský (64. Bernhauser) 

Horovce – Stará Turá 1:0 (0:0)
Favorit sa celý zápas trápil, a tak, podobne ako v mi-

nulom týždni v Streženiciach, aj tentokrát rozhodla o 
jeho víťazstve penalta. Minútu pred koncom ju pre-
menil Patrik Štrbák – 1:0. 

Zostava Horoviec: Žilka – Buček, Balocký, Patrik 

Štrbák (90. Smiljkovič), Martin Štrbák, Kočka, R. Brix, 
A. Brix, Kostič, Miladinovič (51. Škrapko), Gábor (67. 
Kormendy)

18. kolo: Chocholná – Tr.Turná 0:2, Opatová  – Lad-
ce 0:1, Bošany – Kanianka 0:1, Podolie – Z. Kostoľany 
5:0, Uhrovec – V. Uherce 2:1, Cígeľ – Plevník 2:0 
1. V. Uherce 18 12 3 3 48:20 39
2. Kanianka 18 12 3 3 42:15 39
3. Horovce 18 11 4 3 46:18 37
4. Cígeľ 17 12 0 5 40:26 36
5. Uhrovec 18 10 3 5 40:31 33
6. Opatová 18 8 3 7 36:27 27
7. Chocholná 18 8 2 8 29:34 26
8. Brvnište 17 6 6 5 32:34 24
9. Bošany 18 7 2 9 30:29 23
10. Z. Kostoľany 18 6 3 9 27:49 21
11. Podolie 18 6 2 10 29:36 20
12. Ladce 18 5 4 9 16:25 19
13. Tr. Turná 18 6 1 11 23:40 19
14. Plevník 18 4 6 8 33:49 18
15. Stará Turá 18 4 3 11 23:37 15
16. Streženice 18 0 7 11 20:44 7

Streženice prekvapujúco uchmatli bod Brvnišťu
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Štyridsaťosem osobných rekordov v celkovo 55 
individuálnych štartoch si na svoje konto pripísali 
púchovskí plavci na tradičnej Jarnej cene Žiliny v 50-
-metrovom bazéne. V konkurencii 613 plavcov z 56 
klubov Slovenska, Česka, Maďarska, Estónska a Slo-
vinska tak púchovské plaveckí plavci potešili tréne-
rov Petra Rumana a Danku Strelčíkovú. 

Jarná cena Žiliny patrí, čo sa účasti týka, medzi     
najväčšie plavecké podujatia na Slovensku, pretekári 
počas troch dní absolvovali v bazéne 2932 štartov. 
Púchovské plávanie v Žiline reprezentovali Kristína 

Bieliková, Mário Hanták, Nina Hlúbiková, Ina Jurgová, 
Lea Kmošenová, Samuel Jancík, Martin Matušík, Lu-
káš Obšivan, Adam Kačík, Adriana Cenigová,  Katka 
Drábiková, Petronela Maráčková, Sophie Záhradní-
ková, Vanda Valachová a Vladimír Zbín. Systematická 
príprava púchovských plavcov prináša svoje ovocie 
a s každým zlepšeným osobným časom sú bližšie k 
účasti na vrcholnom slovenskom podujatí - majstrov-
stvách Slovenska. Nemenej potešiteľná ako výkony 
plavcov, je i podpora rodičov súťažiacich detí. 

(pb)

Tucet dievčat a štyria chlapci – najmladšie nádeje 
Plaveckého klubu Matador Púchov sa predstavilo mi-
nulý týždeň na pretekoch najmladších plavcov, ktorí 
sa môžu zúčastňovať plaveckých súťaží pod hlavič-
kou Slovenskej plaveckej federácie.

V jednom z najmodernejších športových centier 
Európy – v X-Bionic Sphere v Šamoríne – Čilistove si 
svoje plavecké sily zmeralo 443 pretekárov z 33 slo-
venských klubov. Púchovskí minimplavci sa v silnej 
konkurencii rozhodne nestratili. Zo 73 štartov si vy-
tvorili rovných 70 osobných rekordov, viackrát siahali 
aj na medailové umiestnenia. 

Potešiteľná je rozrastajúca sa členská základňa, 
ktorá spolu so sľubnými výsledkami je dobrým odra-
zovým mostíkom do ďalšej plaveckej kariéry. Plavec-
ký klub Matador Púchov v Šamoríne pod vedením 
trénerky Kamily Sobolčíkovej reprezentovali Adelka 
Cengelová, Simonka Ciesarová, Aďka Cenigová, Dan-
ka Cyprichová, Paulínka Fedorová, Danka Galková, 
Katka Hlavačková, Lenka Jurdová, Emka Komancová, 
Eli Marmanová, Karin Šmigurová, Sáška Štefancová, 
Riško Pobežal, Matiáš Guzma, Jakub Meliš a Martin 
Hájsky. 

(pb)

Časť výpravy najmladších púchovských plavcov na pretekoch Slovenskej plaveckej federácie v Šamoríne. 

Najmladšie talenty sa v Šamoríne nestratili 

Na Jarnej cene Žiliny 48 osobných rekordov

Futbal - 6. liga muži

Futbal - 7. liga muži

14. kolo: Dohňany – Visolaje 1:4 (0:2), Dušan Pavlis 
– Roman Sviečka 3, Jaroslav Hrnčík, Praznov – Kvašov 
3:4 (2:2), Lukajka, Žiaček 2, Gereg, Sverepec – Šebeš-
ťanová 1:1, Pruské malo voľno, Pružina – Podvažie 
1:2, Dolná Mariková – Kolačín 0:3, Lazy pod Makytou 
– Dolná Breznica 1:1 (1:0), Martinko, Pivko vlastný
1. Kvašov 13 10 3 0 34:10 33
2. Kolačín 13 9 1 3 30:19 28
3. Pruské 12 7 2 3 35:18 23
4. Visolaje 13 6 5 2 31:15 23
5. Podvažie 13 6 4 3 25:24 22
6. Pružina 13 5 3 5 24:21 18
7. Dohňany 13 5 3 5 25:24 18
8. Lazy 13 5 2 6 26:29 17
9. Šebešťanová 13 4 3 6 22:26 15
10. Sverepec 13 3 4 6 13:25 13
11. D. Breznica 13 3 3 7 18:27 12
12. D. Mariková 13 2 3 8 22:34 9
13. Praznov 13 0 2 11 13:46 2

Úvodným jarným kolom odštartovali aj oblastné 
futbalové súťaže dospelých. Dvaja zástupcovia Pú-
chovského okresu v najvyššej oblastnej súťaži majúp 
úplne opačné starosti. Kým Dolné Kočkovce v tejto 
sezóne hrajú výborný futbal a mútia vodu v hornej 
polovici tabuľky, Lysá pod Makytou je na poslednej 
priečke šiestoligového pelotónu. V úvodnom jarnom 
domácom stretnutí mali možnosť odpichnúť sa z dna 
proti nevýraznej Jasenici. Nedokázali však bodovať, a 
tak sa vrásky na čelách tamojších funkcionárov ešte 
prehĺbili. Odvetná časť súťaže sa však ešte len začala 
a bolo by priskoro nad Lysou lámať palicu...

K. Podhradie – Dolné Kočkovce 1:1 (1:1)
Domáci boli favoritom, no Dolnokočkovania už 

bez najlepšieho strelca súťaže  výkonom príjemne 
prekvapili. Od úvodu pozorne bránili a využívali kaž-
dú šancu na brejk. Trpezlivosť sa im vyplatila a v 40. 
minúte sa ujali vedenia gólom Daniela Kučíka – 0:1. Z 
vedenia sa však dlho netešili, už o dve minúty neskôr 
vyrovnal Szucz. A keďže v druhom polčase vyšli strel-
ci naprázdno, mužstvá si body podelili. 

Lysá – Jasenica 0:1 (0:0)
Do jarnej časti vstúpili domáci nešťastne. Väčšinu 

stretnutia mali územnú prevahu, ktorú však neve-
deli gólovo využiť. Naopak, v predposlednej minúte 
neustrážili Gabriela Šibíka, ktorý ich víťazným gólom 
pripravil o všetky body. A keďže Ilava prekvapujú-
co aspoň remizovala s Podmanínom, stráca Lysá na 
predposlednú Ilavu dva body...

Pov. Bystrica – Tuchyňa 5:1 (2:0), Ivanovič, Valient, 
Borovička, Adama Gáborík 2 – Ján Štefula

Papradno – Udiča 2:0 (1:0), Tóth, Fujaček
Bolešov – Horná Poruba 1:1 (0:1), Michal Barták 

– Andrej Pagáč
Dulov – Košeca 0:0
Ilava – Podmanín 1:1 (1:0), Kňažek – Peter 

1. P. Bystrica 14 11 2 1 40:13 35
2. Košeca 14 9 4 1 45:16 31
3. Podmanín 14 8 3 3 43:22 27
4. D. Kočkovce 14 7 4 3 37:27 25
5. K. Podhradie 14 7 4 3 24:19 25
6. Tuchyňa 14 5 5 4 41:31 20
7. H. Poruba 14 6 1 7 42:27 19
8. Bolešov 14 5 3 6 27:32 18
9. Jasenica 14 5 3 6 20:34 18
10. Udiča 14 4 3 7 22:26 15
11. Papradno 14 4 3 7 21:36 15
12. Dulov 14 4 3 7 13:31 15
13. Ilava 14 1 3 10 15:49 6
14. Lysá 14 1 1 12 20:47 4
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HOKEJ 

V gólovej prestrelke sedem zásahov 
Tomáša Pobežala do siete Zvolena 

I. liga starší žiaci
8. HT
34. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 4:0 (2:0, 1:0, 

1:0), Liptovský Mikuláš – Martin 1:8, Lučenec – Ban-
ská Bystrica 2:11, Brezno – Žilina 7:7, Považská Byst-
rica mala voľno
1. MŠK Púchov  31  22  3  6  169:77  47 
2. Martin 32  21  0  11  162:111  42 
3. Zvolen 32  19  1  12  167:129  39 
4. B. Bystrica 32  14  7  11  168:121  35 

5. Žilina  32  14  5  13  120:111  33 
6. P. Bystrica  32  14  2  16  140:171  30 
7. Brezno  32  13  3  16  161:161  29 
8. L. Mikuláš  31  12  4  15  154:163  28 
9. Lučenec  32  1  1  30  49:246  3 

7. HT
34. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 2:2 (1:0, 1:2, 

0:0)
Góly MŠK: 22. Žemla (Pišoja), 34. Žemla (Ondrášik)
Liptovský Mikuláš – Martin 2:19, Lučenec – Banská 

Bystrica 7:2, Brezno – Žilina 4:2, Považská Bystrica 
mala voľno
1. Martin 32  28  1  3  234:56  57 
2. Zvolen 32  22  4  6  208:78  48 
3. Brezno  32  21  2  9  191:98  44 
4. MŠK Púchov  31  19  3  9  164:78  41 
5. Žilina  32  13  4  15  122:121  30 
6. Lučenec  32  14  0  18  157:204  28 
7. B. Bystrica  32  6  4  22  71:189  16 
8. L. Mikuláš  31  6  2  23  102:198  14 
9. P. Bystrica  32  3  2  27  84:311  8 
   KADETI
   Nadstavba play – out
   17. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 3:2 (0:0, 

0:2, 3:0)
   Góly MŠK: 47. Ladecký (Putala, Krajč), 55. Urban (L. 
Halušková), 57. Putala (Krajč, Kašlík)
Nitra – Zvolen 1:3, Liptovský Mikuláš – Poprad 3:4
   18. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 1:6 (0:1, 
1:4, 0:1)
Gól MŠK: 32. Hudík (Ladecký, Januščák)
Nitra – Zvolen 4:5, Liptovský Mikuláš – Poprad 3:4
1. Zvolen 18  10  4  4  63:47  24 
2. Žilina  18  11  1  6  77:55  23 

3. MŠK Púchov  18  10  1  7  62:63  21 
4. Poprad  18  9  3  6  54:54  21 
5. Nitra  18  6  3  9  60:61  15 
6. Nitra  18  1  2  15  44:78  4 

I. liga mladší žiaci
6. HT
34. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 5:1 (1:0, 3:1, 

1:0)
Góly MŠK: 9. Bodjan (Hajas), 21, Hajas, 38. Kováčik, 

39. Toman (Vrtiel, Zajvald), 57. Hajas
Martin – Liptovský Mikuláš 3:3, Banská Bystrica 

– Lučenec 4:1, Žilina – Brezno 4:5, 
5. HT
V gólovej prestrelka najmladších púchovských ho-

kejových talentov zažiaril Tomáš Pobežal, ktorý strelil 
sedem z ôsmich gólov hokejistov MŠK. Kúsok naozaj 
nevídaný...

34. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 8:8 (1:3, 3:1, 
4:4)

Góly MŠK: 7. Gajdoš, 27. Pobežal, 33. Pobežal, 37. 
Pobežal, 44. Pobežal, 57. Pobežal (Ťapko, Hájovský), 
59. Pobežal, 59. Pobežal (Štrbáň, Hájovský)

Martin – Liptovský Mikuláš 8:5, Banská Bystrica 
– Lučenec 9:3, Žilina – Brezno 6:0.

Medailové vyvrcholenie prinieslo Sporting 
Clubu Púchov (SCP) záverečné podujatie kraso-
korčuliarskej sezóny. V posledných pretekoch 
zaradených do Slovenského pohára pre výkon-
nostné kategórie a kategórie IK – Nitrava Cup 
2017 reprezentovali krasokorčuliarsky klub SCP 
Púchov Timea Pivková (na snímke dole) a Alexan-
dra Ridošková (na hornej snímke). Obe predviedli 
výborné výkony a Alexandra Ridošková dokonca 
vystúpila na stupeň víťazov. Pivková si svojim vý-
konom v kategórii IK B Silver vybojovala výborné 
piate miesto. Ešte väčší úspech dosiahla Ridoš-
ková, ktorá si o dva body zlepšila svoj najlepší 
tohtoročný výkon a v kategórii nádejí do 10 ro-
kov vystúpila na strieborný stupienok. Krasokor-
čuliarska sezóna pre SCP ešte nekončí, už počas 
najbližšieho víkendu sa Lenka Struhárová, Timea 
Pivková a Alexandra Rafajová predstavia vo finále
v interpretačnom korčuľovaní v Žiline.               (ar)

Ridošková strieborná 
na Nitrava Cup-e 2017

Kadeti MŠK Púchov (v bielych dresoch) v nadstavbovej časti play-out dokázali v sobotu otočiť stretnutie proti 
Žiline a na domácom ľade si pripísali tesné víťazstvo. V nedeľnom zápase už na svojho súpera nestačili a hladko 
podľahli.                          FOTO: Archív Púchovských novín - Pavol Kadlec
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V okresnom derby nečakaný triumf rezervy D. Kočkoviec
Oblastné stolnotenisové súťaže

Bedminton

Na Grand Prix A-kategórie U15 traja Púchovčania

5. REKONT liga
Lysá pod Makytou – Dolné Kočkovce B 8:10, La-

decký 4, Janíček st., Janíček ml. po 2 – J. Škrabko 3, P. 
Majdán, Fedora po 2, Crkoň 1, 1 štv., Medeko Považ-
ská Bystrica – Slovan Považská Bystrica A 8:10, 
Lipa, Lauš, Filípek po 2, Herco 1, 1 štv. – P. Kvaššay 4, 
Tománek 3, Šuba 2, 1 štv., Ladce B – Nová Dubnica 
D 14:4, Hromek 4, I. Hrevuš, V. Popelka po 3, Gajdošík 
2, 2 štv. – Pšenková 3, Vinczeová 1, Nová Dubnica C 
– Dubnica 9:9, Frohn 3, Garaj, Janiga po 2, Oravec 
1, 1 štv. – Topák 4, Palček, Eckert po 2, 1 štv., Pruské 
A – Pružina A 10:8, Kopačka 4, Jaro Šatka, Ľ. Šatka 
po 2, Melúch 1, 1 štv. – Krupa 3, Behro, Ďurajka po 
2, 1 štv., Pruské B – TTC Považská Bystrica C 6:12, 
Černej, Cibík, Burdej po 2 – Gaduš 4, J. Bačík, L. Bačík, 
Ďurana po 2, 2 štv.
1. Ladce B  21 17 1 3 240:138 56
2. TTC PB C  21 17 1 3 246:132 56
3. Lysá   21 12 4 5 218:160 49
4. Pruské A  21 10 6 5 220:158 47
5. Dubnica   21 6 8 7 195:183 41
6. Slovan PB   21 9 2 10 179:199 41
7. N. Dubnica C  21 9 2 10 176:202 41
8. Medeko PB  21 7 4 10 188:190 39
9. Pružina   21 5 7 9 168:210 38
10. N. Dubnica D  21 4 5 12 157:221 34
11. Pruské B  21 5 1 15 136:242 32
12. D. Kočkovce B  21 4 1 16 145:233 30

6. REKONT liga
Dohňany – Červ. Kameň 8:10, Junga 3, M. Baš-
ka, R. Baška po 2, 1 štv. – Jakúbek 4, Ľ. Dohňanský 
3, P. Dohňanský, Majerech po 1, 1 štv., Sedmerovec 
B – Slovan PB B 14:4, M. Šelinga st. 4, P. Barták, M. 
Šelinga ml. po 3, Štefanec, Galko po 1, 2 štv. – Žilin-
čík, Cedzo po 2, Šebešťanová – Dol. Moštenec 9:9, 
Mitaš 4, J. Petrík, K. Petrík st. po 2, 1 štv. – Baláž 3, I. 
Melicherík, I. Bírošík po 2, Ľ. Melicherík 1, 1 štv., Nozd-
rovice A – Ladce C 5:13, Otruba, Didek po 2, Češko 1 
– Sňahničan 3, Kvasnica, Pišta, V. Letko, Jankovský st. 
po 2, 2 štv., Dol. Mariková – Milochov A 9:9, Striže-
nec, Žiačik po 4, 1 štv. – B. Mihálik, M. Mihálik, Horeč-
ný, Kunovský po 2, 1 štv., Zliechov – TTC PB D 11:7, J. 
Vicen, M. Vicen po 4, Krcheň, Kameništiak po 1, 1 štv. 
– Lieskovský, Lednický, Martaus po 2, 1 štv. 
1. D. Moštenec   21 16 3 2 252:126 56
2. Sedmerovec B  21 16 1 4 238:140 54
3. Slovan PB B  21 14 2 5 219:159 51
4. Zliechov   21 13 4 4 214:164 51
5. Dohňany   21 13 1 7 215:163 48
6. TTC PB D  21 7 4 10 179:199 39
7. Ladce C  21 7 3 11 185:193 38
8. Nozdrovice   21 6 4 11 160:218 37
9. D. Mariková   21 5 6 10 166:212 37
10. Č. Kameň   21 6 2 13 166:212 35
11. Milochov   21 2 5 14 149:229 30
12. Šebešťanová   21 3 1 17 125:253 28

7. liga
TTC PB E – Púchov B 16:2, Babčan, Kulichová, Wal-
lenfelsová po 4, Ďuranová 3, 1 štv. – Briš 1, 1 štv., Pru-
žina B – JoLa Dubnica 9:9, Sádecký 3, Topor, J. Kozák 
po 2, 2 štv. – Rojkovič 4, Kminiak 3, Lalinský, Zajac po 
1, 3. ZŠ Dubnica – Nozdrovice B nenahlásený vý-
sledok, Dol. Kočkovce C – Udiča 13:5, Hudec, Crkoň 
po 4, Gombár 3, F. Škrabko 2 – Peter Ignácik 2, Turiak 
1, 2 štv., Sedmerovec C – N. Dubnica E 11:7 predo-
hrané, Miloš Šelinga, Galko po 3, Mišík 2, Mazán 1, 
2 štv. – Vinczeová 4, Kulina 2, Solíková 1, Púchov A 
– voľno, Miracles Dubnica – Milochov B 15:3, Heš-
tera, Jakuš po 4, R. Fatrsík 3, P. Fatrsík 2, 2 štv. – Miloš 
Mihálik 2, Horečný 1.
1. JoLa DCA  23 18 3 2 282:132 62
2. Sedmerovec C  23 18 3 2 262:152 62
3. Milochov B  24 16 3 5 243:189 59
4. TTC PB E  23 14 1 8 235:179 52
5. D. Kočkovce C  23 12 1 10 239:175 48
6. Pružina B  23 10 5 8 230:184 48
7. Miracles DCA  23 11 2 10 236:178 47
8. Udiča   23 12 0 11 220:194 47
9. Nozdrovice B  22 10 3 9 207:189 45
10. Púchov A  23 7 3 13 174:240 40
11. N. Dubnica E  23 4 3 16 150:264 34
12. ZŠ Dubnica  22 3 1 18 140:256 29
13. Púchov B  23 0 0 23 64:350 23

Nádej Bedmintonového klubu Racquets (BKR) Pú-
chov Nina Milada Michalková je jedinou hráčkou 
spomedzi desiatich Púchovčanov, ktorá si vybojova-
la postup na budúcotýždňový celoslovenský áčkový 
turnaj v kategórii staršieho žiactva. Kvalifikačný tur-
naj starších žiakov usporiadal BKR Púchov v šport-
centre v Púchove a zúčastnilo sa ho 26 chlapcov a 

33 dievčat z 15 klubov celého západného 
Slovenska. Z turnaja si zabezpečilo postup 
po šesť hráčov a hráčok. Smolu mala ďalšia 
Púchovčanka – Rebeka Kováčová, ktorú 
v boji o postupové miesto vyradila práve 
jej klubová kolegyňa Michalková. BKR Pú-
chov bude však mať v dvojhrách na turnaji 

Grand Prix A-kategórie mini-
málne trojnásobné zastúpenie. 
Z predkvalifikovaných hráčov,
ktorí nemuseli hrať kvalifikačný
turnaj, majú účasť na vrcholnom 
turnaji zabezpečenú súrodenci 
Sebastián a Olívia Kadlecovci. 
Obaja budú na áčkovom turnaji 
patriť medzi nasadených hrá-
čov. Keďže turnaj sa uskutoční v 
Športcentre v Púchove (8. 4.), je 
možné, že miesto náhradníkov 
sa ujde aj ďalším Púchovčanom.   

V kvalifikačnom turnaji BKR
Púchov reprezentovali Lukáš 
Vojtek, Matej Plevák, Matúš Va-
chalík, Nina Milada Michalko-
vá, Rebeka Kováčová, Kristína 
Lichvárová, Nikola Jágriková, 
Lea Skorkovská, Ivana Pleváko-
vá a Lea Skorkovská. Celkovo sa odohralo 
134 zápasov a celodenný maratón zápa-
sov finišoval o 20.00 hodine.  Medailové
umiestnenia si z Púchovčanov vybojovali v 
štvorhrách Rebeka Kováčová, Kristína Lich-
várová a Lukáš Vojtek, Matej Plevák. Oba 
páry skončili zhodne na tretích miestach.  
                                              (mč)

V sobotu 8. apríla usporiada Bedmintonový 
klub RACQUETS Púchov v Športcentre v Púchove 
Grand Prix A v kategórií starších žiakov. Turnaja 
sa zúčastní iba slovenská špička v tejto vekovej 
kategórií -  najlepších 24 chlapcov a 24 dievčat z 
celého Slovenska, ktorí sa na turnaj prebojovali z 
kvalifikácií po celom Slovensku. Turnaj sa začína
o 8.30 zmiešanými štvorhrami. 



POĎAKOVANIE
Dňa 9. 3. 2017 dotĺklo 
srdce nášho otca, dedka a 
pradedka Kamila MIHU 
zo Streženíc, ktorý nás 
opustil vo veku 87 rokov. 
Zanecháva tu manželku, 
syna Pavla, syna Petra  
s rodinou, dcéry Oľgu a 
Anna s rodinami, 8 vnúčat a 10 pravnúčat. Touto 
cestou ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. Taktiež ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Na záver ďa-
kujeme pohrebnej službe ADVENT za dôstojnú 
rozlúčku. 
Synovia Pavol a Peter, dcéry Oľga a Anna s rodinami.

spomienky  I  inzercia  I poďakovania PÚCHOVSKÉ NOVINY26

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
• Predáme pozemok v Púchove-Vieska (sady),  
3267 m², extravilán, rovinatý v blízkosti vodného 
toku, na hranici pozemku voda, plyn, kanalizácia, 
el. prípojka 150 - 200 m, nespevnená prístupová ko-
munikácia. 20 €/ m². Tel. 0948 278 107.
• Ponúkam na predaj pozemok 1 329 m² v obci Lazy 
pod Makytou. Pozemok je mierne svahovitý. Info 
0911 295 200.
• Predám záhradu s chatkou (voda + elektrina)  
o celkovej výmere 1500 m². Lokalita: Potôčky. Cena 
dohodou. Tel. 4631582 alebo 0902 135 750.
• Predám slnečný 4-izb. byt na Námestí slobody 
v Púchove, komplet prerobený. Voľný od sep-
tembra 2017. Cena: 95.000 eur. Dohoda možná.  
Tel. 0902 688 460.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. Tel. 0950 667 444.
• Kúpim 1-izbový alebo 2-izbový byt v PU. Tel. 0944 
106 750.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu 3-izbový čiastočne zariadený  
byt (dve vstavané skrine, manž. posteľ, kuch. linka)  
na 1. poschodí s balkónom s výhľadom na pešiu 
zónu , ul. Moravská. Voľný od 1. 5.,  cena dohodou.
Tel. 0915 223 884.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. priestor 32 m² vhodný pre dielňu, obchod alebo 
kanceláriu. Tel. 0905 262 820.

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.                                   
• Opravy elektrospotrebičov, pračiek, elektrického 
ručného náradia, elektroinštalačné práce. Kontakt 
na č. tel. 0918 902 593.
• Strechy. 0903 751 886. jm.klampiarstvo@gmail.com
• Maľby, stierky, protiplesňový systém. 0918 467 
478.
• Odborná masáž – odblok. bolesti. 0908 183 215.  
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. ja-
dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
• Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
•  ADVOKÁT Mgr. Michaela URBANOVÁ, právne služ-
by online i osobne, www.advokatka-online.sk, 0903 
689 941.
• Reštaurácia v PU zabezpečí stravu pre zamestnan-
cov menšej firmy (cca 50 ľudí) v PU  alebo blízkom 

okolí. Tel. 0905 481 419.

PONUKA PRÁCE
• Podnik technikých služieb mesta, s. r. o., prijme do 
zamestnania pracovníkov na údržbu verejnej zelene 
a závozníkov na vývoz odpadu. Podmienkou je ma-
nuálna zručnosť a práca s krovinorezom. V prípade 
záujmu o bližšie info kontaktujte Ing. Halasa: 0905 
770 140. Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite 
na adresu spoločnosti: Podnik technických služieb 
mesta, s. r. o., Športovcov 890, 020 01 Púchov alebo 
na e-mail: ptsmpu@ptsmpu.sk.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme 
do zamestnania: pracovníkov na strojové doje- 
nie oviec, pastierov oviec, traktoristu. Kontakt:  
pdmestecko@pdmestecko.sk, telefón 0903 458 890.
• Hľadám pomocníka na prácu pri vykladaní zeleni-
ny. Tel. 0904 474 899.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656.
• Hľadám spoľahlivú pracovitú osobu na upratova-
cie práce v súkromných priestoroch v Púchove. Záu-
jemcovia sa môžu hlásiť na tel. 0905 162 865.
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
prijme do pracovného pomeru administratívne-
ho pracovníka pre oblasť verejného obstarávania 
v školstve, vedenia pokladne, skladov a pod. Poža-
dované vzdelanie úplne stredné ekonomického za-
merania. Predpokladaný nástup máj 2017. Žiadosti 
spolu so životopisom zasielajte na adresu školy ale-
bo mailom info@sosospu.sk.
• Ponúkame prácu predavačky v butiku s dámskym 

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 

SPOMIENKA
Dňa 28. 3. 2017 uplynú 
4 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
manželka Agnesa BI-
ČANIKOVÁ z Horných 
Kočkoviec.
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku.

Manžel a ostatná rodina.

SPOMIENKA
V tichej spomienke a  
s láskou v srdci si 2. 4. 
2017 pripomíname  
piate výročie, čo nás 
opustil Milan ŠPALEK 
 z Púchova.
S láskou spomína sestra 

s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 1. apríla si pripo-
míname 5 rokov, čo nás 
navždy opustil syn a brat  
Igor LUHOVý  vo veku 
nedožitých 38 rokov.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, spolu s nami  
tichú spomienku.

Spomínajú rodičia a brat.

pokrač. na vedľ. strane

SPOMIENKA
Ťažko sa nám s Tebou 
lúčilo, ťažko je nám 
bez Teba žiť. Láska však 
smrťou nekonči, v srdci-
ach nám navždy zosta-
neš žiť. Dna 31. 3. 2017 
si pripomíname 10. 
výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, dedka a pradedka Jána 
HLINKU z Viesky. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
syn a dcéry s rodinami.

SSE Distribúcia, a. s. oznamuje, že 29. 3. 2017  
od 8.00 hod. do 15.00 hod. bude prerušená a 
obmedzená dodávka elektriny v Púchove  na ul.  
Svätoplukova č. 234, 1928, 1930, 1935.   

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, 
známym a susedom za 
kvetinové dary, preja-
vy sústrasti a účasť na 
poslednej rozlúčke  
s naším drahým man-
želom, otcom a ded-
kom Jozefom URBANOM, ktorý nás opustil dňa  
21. 3. 2017. Zároveň chceme poďakovať pohreb-
nej službe ADVENT za dôstojnú rozlúčku 

Manželka, synovia a dcéra s rodinami.
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textilom v Kúpeľoch Nimnica vhodnú aj pre vitálnu 
dôchodkyňu/inval. dôchodkyňu. Požadujeme: ko-
munikatívnosť, zodpovednosť a príjemné vystupo-
vanie. Kontakt: 0904 839 821.
• Spoločnosť Goms s. r. o. prijme do zamestnania 
pracovníkov pre oblasť strojárenskej výroby v pro-
fesiách:
- zámočník, montážny pracovník (zváračské opráv-
nenie výhodou)
- technický pracovník so znalosťou gumárenských 
technológii a riadenia montážnej skupiny
- konštruktér strojár (AUTO CAD, SolidWorks)
Kontakt: 0905 981 955.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656. 

OZNAMY 
• Liga proti reumatizmu si Vás dovoľuje pozvať na 
prednášku s uznávanými reumatológmi „Lekári bez 
bielých plášťov“. Občania, členovia ligy, využite prí-
ležitosť položiť otázky odborníkom, ktoré sa týkajú  
aj Vášho zdravia. Pretože reuma môže postihnuť  
každeho z nás. Prednáška sa uskutoční 29. 3. o 15.30  
v ŠPORTCENTRE Púchov v reštaurácii u Jakuba.
• Výbor LPRe-pobočka Púchov pozýva všetkých 
svojích členov dňa 24. 4. na kúpanie sa do liečeb-
neho domu Afrodita v Rajeckých Tepliciach.  Zraz a 
odchod z parkoviska ul. Hollého o 9.00 hod. Hláste 
sa u p. Márie Jánoškovej každú stredu v telocvični 
na ZŠ Gorazdova alebo na tel. 0903 421 451.
• Zákl. organizácia Jednoty dôch. Slovenska Pú-

chov vás pozýva do klubu. Každú nepárnu nedeľu 
sa členovia ZO JDS Púchov stretávajú v klubovni nad 
plavárňou MŠK Púchov od 15.00 do 18.00 h.
• ZO SZZP v Púchove oznamuje,  že poriada zájazd 
na výstavu kvetov do Bratislavy 5. 5. 2017. Poplatok 
na os. 10 eur. Odchod autobusu o 6.00 z parkoviska za 
starým DK. Nahlásiť sa môžete na tel. 0949 103 709. 

RÔZNE
• Odstupujem prevádzku v Dohňanoch - Pohostin-
stvo u Matúša. Cena dohodou. Tel. 0949 642 449. 

STRATY A NÁLEZY 
• V St. Nosiciach pri zastávke blízko elektrárne bola 
nájdená retiazka zo žltého kovu. Majiteľ si ju môže 
vyzdvihnúť v Kancel. prvého kontaktu MsÚ Púchov.
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