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Spoločná jarná brigáda 
mesta Púchov a obce Nimnica

Futbal: Povinné tri body 
s Nededom zariadil Kingsley
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Povinné tri body s Nededom zariadil Kingsley

II. liga mladší dorast - U17II. liga starší dorast - U19

Najnebezpečnejším hráčom MŠK Púchov v stretnutí s posledným Nededom bol Kingsley (na zemi v bielom drese). 
V tomto prípade ešte jeho strela letela niekoľko centimetrov od tyče, no napokon svojho bývalého spoluhráča v 
bránke hostí dvakrát prekonal. Púchov vyhral 2:0.           FOTO: Milan Podmaník

Púchov – Neded 2:0 (2:0)
Posledné mužstvo tretej ligy začalo pod Lachov-

com prekvapujúco aktívne a už v štvrtej minúte 
pohrozil Kráľovič. Potom už podľa papierových pred-
pokladov prevzali iniciatívu Púchovčania a hosťujúci 
brankár sa zapotil pri tvrdej strele Gamboša. Z ná-
sledného rohového kopu domáci bránku neohrozili. 
V 17. minúte sa dôrazný Kingsley, ktorý prišiel pred 
jarnou časťou práve z Nededu, dostal do zakončenia. 
Jeho strela síce skončila na tyči, no Kingsley dôsled-
ne sledoval loptu a zavesil ju pod brvno – 1:0. O desať 
minút pekne unikol domáci Pilát, no nedokázal pres-
ne zakončiť. V 33. minúte sa už Pilát dostal do kon-
covky, jeho bombu však vytlačil brankár hostí na roh. 
V hosťujúcom drese bol najnebezpečnejším hráčom 
Ambassa, ktorý však dvakrát mieril mimo. Najkrajšia 
akcia prvého polčasu prišla päť minút pred prestáv-
kou, kedy Gamboš krásne vysunul Kingsleyho a ten 
prízemnou strelou zvýšil na 2:0. Úvodné minúty dru-
hého polčasu sa hrali v znamení prevahy domácich 
futbalistov, v koncovke však dvakrát zlyhal Kingsley, 
Vanákovu strelu kryl brankár Nededu a pol hodinu 
pred koncom si poradil aj so strelou Rišku. Hostia po-
hrozili po Nikoličovom centri, výborne zasiahol Letko 
v domácej bránke. Do záverečnej desaťminútovky 

22. kolo: MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov 
2:2 (0:2), Frederik Marman 2, Petržalka – Skalica 0:4, 
Zlaté Moravce/Vráble – Lokomotíva Trnava 1:3, Ma-
lacky – Karlova Ves 0:2, Topoľčany – SDM Domino 2:0, 
Gabčíkovo – Myjava 2:1, Nové Zámky – Inter Brati-
slava 1:0, Levice – Prievidza/Handlová 0:0, Dubnica 
– Komárno 2:1
1. Myjava 22 18 3 1 92:17 57
2. Skalica 22 17 0 5 87:21 51
3. Inter 22 12 4 6 59:27 40
4. P. Bystrica 22 11 6 5 59:32 39
5. Karlova Ves  22 12 2 8 40:35 38
6. Loko. Trnava 22 10 3 9 49:41 33
7. Malacky 22 9 6 7 35:38 33
8. Gabčíkovo 22 9 5 8 48:40 32
9. Petržalka 22 10 2 10 36:50 32
10. MŠK Púchov 22 9 4 9 53:42 31
11. Zl. Moravce 22 9 4 9 37:41 31
12. Horná Nitra 22 9 3 10 57:50 30
13. Topoľčany 22 10 0 12 28:45 30
14. Dubnica 22 8 5 9 44:36 29
15. Komárno 22 6 4 12 52:71 22
16. SDM Domino 22 4 3 15 26:52 15
17. Nové Zámky 22 5 0 17 17:105 15
18. Levice 22 2 2 18 15:91 8

22. kolo: MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov 
3:2 (3:0), Tomáš Ocelík 2, Zlaté Moravce/Vráble – Lo-
komotíva Trnava 0:3, Malacky – Karlova Ves 3:2, To-
poľčany – SDM Domino 1:1, Petržalka – Skalica 2:0, 
Gabčíkovo – Myjava 1:0, Levice – Prievidza/Handlová 
0:2, Nové Zámky – Inter Bratislava 1:4, Dubnica – Ko-
márno 2:0
1. Myjava 22 18 3 1 83:14 57
2. Petržalka 22 16 3 3 59:24 51
3. Inter  21 16 2 3 67:23 50
4. Loko. Trnava 22 14 5 3 47:16 47
5. Gabčíkovo 22 15 1 6 60:23 46
6. Horná Nitra 22 13 3 6 58:45 42
7. SDM Domino 22 12 2 8 48:30 38
8. Zl. Moravce 22 11 3 8 32:34 36
9. Topoľčany 22 10 5 7 58:35 35
10. Karlová Ves 22 8 5 9 49:45 29
11. Dubnica 22 8 1 13 44:39 25
12. Malacky 22 5 6 11 27:50 21
13. Komárno 22 5 5 12 25:48 20
14. P. Bystrica 22 6 1 15 28:52 19
15. Skalica 22 3 8 11 21:38 17
16. Nové Zámky 21 3 2 16 20:82 11
17. MŠK Púchov 22 2 3 17 23:66 9
18. Levice 22 2 2 18 16:101 8

priniesol čerstvý vietor striedajúci Pastorek, ktorého 
dve strely bravúrne zneškodnil hosťujúci gólman. A 
keď dve strely Bučeka z uhla zastavila žrď, skóre sa 
už nemenilo.   

Rozhodoval Kišš, ŽK: Kopiš, Zavadzan – Nemček, 
Taiwo, Královič, 120 divákov.

Zostava MŠK: Letko – Riška, Luhový, Buček, Kopiš 
(67. Svorada), Kingsley (77. Pastorek), Mynář, Gamboš, 
Vanák, Pilát (87. Rosina), Zavadzan. Tréner J. Vágner.

Zostava Nededu: Nemček – Ambruš (46. Rožník), 

Kukučka, Taiwo, Pavlovčík, Ambassa (46. Bartoš), 
Bakuš, Bakši (67. A. Bartalos), Guemache, Královič, 
Nikolič. Tréner T. Bartoš
Ostatné výsledky 24. kola: Prievidza/Handlová 
– Zlaté Moravce/Vráble B 0:1, Komárno – Veľké Lu-
dince 4:0, Nové Zámky – Veľký Meder 3:1, Nemšová 
– Šurany 3:1, Galanta – FC Horses 0:1, Beluša – Topoľ-
čany 2:0 (Novisedlák, Gorelka), Gabčíkovo – Dunaj-
ská Streda B 3:2, Lednické Rovne – Šaľa 4:0 (Detko 2, 
Kopúň, Krištof ), Dubnica nad Váhom mala voľno.

pok

Obrana Nededu mala s Púchovčanmi plné ruky práce. 
V tomto prípade sa zadákovi hostí v spolupráci s gól-
manom podarilo zablokovať Púchovčana Zavadzana. 

FOTO: Milan Podmaník

1. Komárno 24 19 3 2 61:17 60
2. L. Rovne 24 15 5 4 48:25 50
3. MŠK Púchov 24 14 6 4 43:16 48
4. Beluša 24 12 5 7 32:27 41
5. Zl. Moravce B 24 11 5 8 37:29 38
6. Topoľčany 24 11 2 12 32:34 35
7. Galanta 23 10 4 9 38:30 34
8. D. Streda B 24 9 7 8 31:26 34
9. V. Ludince 24 9 7 8 34:36 34
10. Gabčíkovo 24 9 5 10 26:27 32
11. Šaľa 24 8 7 9 28:28 31
12. FC Horses 24 9 4 11 29:42 31
13. Nemšová 24 9 3 12 30:38 30
14. Dubnica 23 7 5 11 27:34 26
15. Šurany 23 7 5 11 36:47 26
16. V. Meder 23 7 4 12 24:40 25
17. Nové Zámky 23 6 4 13 31:37 22
18. Horná Nitra 23 6 4 13 24:42 22
19. Neded 24 3 3 18 22:58 12
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Zmena dopravného značenia
pri „starých pumpách“

Pasportizácia hrobov mestského
cintorína úspešne dokončená  >>  str. 5
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Podnik technických služieb mesta rieši požiadavky občanov
Pracovníci PTSM, s. r. o. v minulých dňoch splnili požiadavky občanov, ktorí sa sťažova-
li na nedostatky v tzv. Umeleckej uličke pri Kauflande (pôvodný projekt bol realizovaný 
v roku 2011). Drevené lavičky už doslúžili. Kovovú sochu autorov R. Mušku, J. Špaleka 
a V. Jurovatého pokryla hrdza, čo sa mnohým okoloidúcim zdalo neestetické (aj keď takto 
bola socha pôvodne navrhnutá). Problém bol aj s verejným osvetlením a navyše občania 
žiadali inštaláciu tabule so smútočnými oznámeniami. Viacerí obyvatelia tiež požadovali 
osadenie lavičiek na kype pri Váhu smerom do Nimnice.

Do redakcie Púchovských novín prišlo poďako-
vanie určené primátorovi Rastislavovi Heneko-
vi a pracovníkom Podniku technických služieb 
mesta Púchov od obyvateľa Púchova Františka 
Dorociaka:
Dňa 2. 3. 2017 som bol po dohode prijatý primá-
torom mesta na krátke stretnutie, kde som mu 
v  priebehu 20-tich minút posunul ústne a aj pí-
somne požiadavky obyvateľov zo sídliska Sedlište. 
Mňa osobne prekvapila a zároveň potešila veľmi 
rýchla reakcia a ochota pána primátora konať a 
dané konkrétne požiadavky aj vyriešiť. Dnes uply-
nul od mojej návštevy mesiac a väčšina vecí, ktoré 
boli v minulosti neriešiteľné, sú na naše príjemné 
prekvapenie už aj zrealizované.
Chcem v prvom rade poďakovať za bleskové osade-
nie a prevádzkovanie tabule Smútočných oznámení 
na prechodovom chodníku medzi hypermarketom 
Kaufland a hypermarketom Tesco a tiež upraveným 
priestorom (po niekoľkých rokoch od otvorenia 
chodníka natretie kovovej sochy), oprava osvetlenia 
pri hasičoch a aj čiastočnej úpravy okrasnej výsad-
by vedľa prechodového chodníka.
Keď som dňa 4. 4. pri prechádzke po hrádzi okolo 
starého koryta rieky Váh videl montovať odpočin-
kové lavičky, čo bola tiež jedna z našich pripomie-
nok a požiadaviek ľudí, ktorí uvedený priestor radi 
využívajú na pravidelné pešie prechádzky a oddych 
smerom do a z Kúpeľov Nimnica.
Na záver ešte raz skutočne úprimne ďakujeme pá-
novi primátorovi a všetkým pracovníkom Podniku 
technických služieb mesta Púchov, ktorí sa podieľali 
na realizácií požiadaviek obyvateľov časti mesta 
Púchov - Sedlište.

Foto: Slavomír Flimmel

to Púchov. Do zisťovania je zaradených cca 6 000 
domácností. 

Zisťovanie sa uskutoční 
od 10. apríla do 29. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom 
meste navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v 
domácnostiach osobitným poverením. Všetky 
informácie a názory, ktoré nám v  rámci tohto 
zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby 
štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov 
upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatis-
tike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá 
Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa 
môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese 
www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 032/ 7460 
292 – Ing. Zuzana Kolárovcová.                        -susr-

Slovenská republika sa prostredníctvom 
Štatistického úradu SR zapojila do realizá-
cie Zisťovania o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností (EU SILC) v rámci pro-
jektu európskych štatistických zisťovaní.
  Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný 
rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín 
Európskej únie o príjmoch a životných podm-
ienkach domácností. Jeho realizáciou sa zís-
kava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, 
úrovni a  štruktúre chudoby a  sociálnom vyl-
účení v krajinách Európskej únie. To umožňuje 
z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie ži-
votnej úrovne domácností na Slovensku, ale i   
medzinárodné porovnávanie Slovenska v rám-
ci Európskej únie. 
  Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 
vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mes-

Štatistický úrad SR v domácnostiach



www.slovakregion.sk

chov, 17 550 v okrese Ilava, 16 730 v okrese Nové 
Mesto nad Váhom a 12 733 v okrese Považská 
Bystrica, do 8 541 v okrese Bánovce nad Bebra-
vou, 7 576 v okrese Partizánske a 4 607 v okrese 
Myjava.

 Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
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Zmena dopravného značenia pri  „starých pumpách“

Dňa 4. apríla za asistencie mestskej polície pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchov dokončili montáž zvislého  
dopravného značenia na uliciach Janka Kráľa a Komenského.
Na žiadosť obyvateľov bytoviek, ktoré susedia s križovatkou, mesto pristúpilo k zmene dopravného značenia s cieľom urobiť 
výjazd a vjazd do križovatky bezpečnejším. Vodiči, ktorí tadiaľ pravidelne jazdia, musia dávať pozor, aby v smere od Hrabovky ne-
odbočili vľavo pri prvej odbočke, ako to robili doposiaľ. Podobne v opačnom smere nebude možné odbočiť vpravo k bytovkám 
druhou odbočkou, ale bude treba použiť prvú odbočku. Vodiči idúci po Ulici J. Kráľa v smere od Zdravia do mesta nebudú môcť 
ísť prvou odbočkou vľavo ako doteraz, ale pôjdu okolo trávnatého ostrovčeka „starých púmp“.                                                             -sf-

technické činnosti 1 026 Eur, priemyselná výroba 
1 009 % a ťažba a dobývanie 1 002 Eur. Najnižšie 
v administratívnych službách 590 Eur, v ubytova-
cích a stravovacích službách 610 Eur a v umení, 
zábave a rekreácii 636 Eur.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v 
Trenčianskom kraji v roku 2016 dosiahol naj-
vyššie tempo rastu medzi krajmi SR
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v pod-
nikoch s 20 a viac zamestnancami medziročne 
vzrástol o 8,3 % a dosiahol hodnotu 137 146 osôb. 
Najviac zamestnancov pracovalo v podnikoch za-
meraných na priemyselnú výrobu 65 898 zamest-
nancov, ďalej nasledovali odvetvia vzdelávanie 
14 195 zamestnancov, zdravotníctvo a sociálna 
pomoc 9 517 zamestnancov a  veľkoobchod a 
maloobchod 9 367 zamestnancov.

Okres Považská Bystrica zaznamenal najvyš-
ší medziročný nárast počtu zamestnancov zo 
všetkých okresov SR, až o 29,3 %
V ostatných okresoch kraja sa tempo rastu za-
mestnanosti pohybovalo od 10,3 % v okrese Ilava 
po 0,5 % v okrese Prievidza. V podnikoch s 20 a 
viac zamestnancami so sídlom v okresoch kraja sa 
priemerný evidenčný počet zamestnancov pohy-
boval od 27 619 zamestnancov v okrese Trenčín a 
23 863 v okrese Prievidza, cez 17 926 v okrese Pú-

Iba v okrese Považská Bystrica priemerná me-
sačná mzda medziročne klesla
V okresoch kraja sa medziročný rast mzdy pohy-
boval od 0,5 % v okrese Ilava do 7,4 % v okrese 
Púchov, pokles bol iba v okrese Považská Bystri-
ca o 6,3 %. Vyššie tempo rastu mzdy ako v kraji 
bolo v okresoch Púchov, Partizánske, Prievidza, 
Bánovce nad Bebravou a Trenčín. Najvyššie pri-
emerné mesačné mzdy v podnikoch s 20 a viac 
zamestnancami boli v okresoch Púchov 974 Eur, 
Nové Mesto nad Váhom 971 Eur, Trenčín 949 Eur, 
Ilava 939 Eur. Pod priemerom kraja sa pohybovala 
mzda v okresoch Myjava 901 Eur, Považská Bystri-
ca 900 Eur, Prievidza 881 Eur, Bánovce nad Bebra-
vou 866 Eur a Partizánske 783 Eur. 

Najviac v minulom roku vzrástla mzda v do-
dávke elektriny, plynu a pary
V odvetviach rástli mzdy od 0,6 % vo finančných 
a poisťovacích činnostiach do 30,3 % v dodávke 
elektriny, plynu a pary. Medziročne mzdy klesli v 
odborných vedeckých, technických činnostiach 
o 25,7 %, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 
19,8 %, v ubytovacích službách o 13,4 %, v admi-
nistratívnych  službách o 13,4 % a v dodávke vody 
o 1,2 %. Najvyššie mzdy v podnikoch s 20 a viac 
zamestnancami boli v odvetví dodávka elektriny, 
plynu a pary 1 163 Eur, verejná správa a sociál-
ne zabezpečenie 1 080 Eur, odborné, vedecké a 

Zamestnanec v Trenčianskom kraji mal v roku 2016 
priemernú mzdu o 117 eur nižšiu ako zamestnanec v SR
V roku 2016 priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Trenčianskom kraji pracujúceho v 
podnikoch s 20 a viac zamestnancami dosiahla hodnotu 921 Eur. Medziročne vzrástla o 3,1 %, čo bolo 
najnižšie tempo rastu medzi krajmi SR.
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v danom meste. V položke Citáty si možno z tema-
ticky rozdelených oblastí vybrať citáty, epitafy a 
smútočné verše. Na stránke sú tiež uvedené zaují-
mavosti z histórie a súčasnosti kultúry pochováva-
nia a cintorínov na Slovensku a v Európe ilustrované 
fotogalériou.

Text a foto: Slavomír Flimmel
Zdroj: www.cintoriny.sk, PTSM, s. r. o.

šírka, plocha a  hĺbka hrobu, posledný pochovaný 
a údaje o platbách za hrobové miesto. V záložke o 
zomrelých je uvedené meno a priezvisko všetkých 
zomrelých pochovaných v hrobe, rodné meno, dá-
tumy narodenia, úmrtia a pochovania.

Používateľ môže zapáliť na hrobe virtuálneho cin-
torína sviečku alebo kahanec. V  nastavenom čase 
horenia sviečky postupne v piatich fázach doho-
rievajú. Ďalšou možnosťou je položiť na hrob kvety 
alebo veniec a možnosť zanechať odkaz. Každý po-
užívateľ má možnosť prezrieť si všetky minulé odka-
zy aj od iných návštevníkov.

Funkcia Služby umožňuje zobraziť poskytovateľov 
služieb pohrebníctva, kamenárstva a  kvetinárstva 

Mesto Púchov pred rokom oslovilo správcu mest-
ských cintorínov Podnik technických služieb mesta, 
s. r. o. s požiadavkou pasportizovať mestský cintorín.  
Pasportizácia cintorína pozostáva z  geodetického 
digitálneho zamerania polohopisu cintorína, jeho 
hrobových polí, zberu dát o hroboch a zomrelých 
a fotografií náhrobkov. Výsledkom pasportizácie je 
očíslovaná digitálna a papierová mapa cintorína, 
databáza zomrelých a databáza fotografií náhrob-
kov.

Informácie získané pasportizáciou - digitálnu mapu, 
databázy, fotografie a ďalšie doplňujúce údaje z 
vlastnej evidencie zákazníkov (nájomcovia, adre-
sy, kontakty, nájomné zmluvy atď.) sú vložené do 
počítačového programu Geografický informačný 
systém WinCITY Cintorín. Databázové a grafické 
informácie v rozsahu danom zákonom o ochrane 
osobných údajov sú zverejnené aj na internete na 
stránke www.cintoriny.sk.

Zákazku vykonať pasportizáciu mestského cintorí-
na získala vo verejnej súťaži stupavská firma TOPSET 
Solutions, s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Firma 
sa pasportizácii cintorínov a vývoju počítačového 
informačného systému pre cintoríny venuje už od 
roku 1992. Za tento čas realizovala zákazky pre nie-
koľko sto obcí a miest. Aktuálne má na Slovensku 
spracovaných 724.973 hrobov s 859.891 zosnulými.

Firma TOPSET Solutions prevádzkuje aj internetový 
portál www.cintoriny.sk. Nachádza sa tu podrobná 
mapa SR s informáciami o jednotlivých cintorínoch. 
Je možné vyhľadávanie zomrelých zadaním plného 
alebo skráteného mena buď v cintorínoch konkrét-
nej obce, alebo vo všetkých cintorínoch umiestne-
ných na portáli. Záznamy o hroboch so zobrazením 
fotografie náhrobku sú prehľadne usporiadané.   
  V záložke o hrobe je uvedené číslo hrobu, dĺžka, 

Pasportizácia hrobov mestského cintorína úspešne dokončená
Ľudský život a dokonca aj smrť sa čoraz viac prenáša do virtuálneho sveta internetu. Interneto-
vá stránka www.cintoriny.sk je slovenský portál virtuálnych cintorínov, v ktorom sa používateľ 
pohybuje po digitálnej mape, môže si prezerať fotografie náhrobkov a položiť na hrob kyticu, 
alebo zapáliť sviečku.
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Mestská polícia

Dopravné nehody na okresných cestách boli 
bez alkoholu, vyžiadali si štyri zranenia

Polícia informuje

Nehoda v Horných Kočkovciach bola výsledkom nepozornosti vodiča, ktorý vošiel do protismeru. Obišla sa na-
šťastie len s dvomi ľahkými zraneniami.                                           FOTO: KR PZ Trenčín

Nezvládnuteľná?
Žena z Púchova oznámila na oddelenie mestskej 

polície, že jej dcéra odišla po vzájomnej hádke z 
domu, mala obavy, aby sa jej niečo nestalo. Infor-
movala, že v poslednom čase s ňou boli doma i 
v škole veľké problémy a nevedela ju zvládnuť. 
Problémy riešila už aj prostredníctvom psychiat-
ra. Mestskí policajti ženu informovali o možnos-
tiach riešenia problému a zákonných postupoch. 
Hliadka telefonicky kontaktovala stálu službu Ob-
vodného oddelenia Policajného zboru v Púchove, 
kde poskytli popis oblečenia mladistvej. 

Zranený muž skončil v nemocnici
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, podľa ktorého na Ulici F. Urbánka ležal na 
chodníku neznámy zranený muž. Hliadka zistila, 
že ide o muža z Hornej Breznice, premiestnili ho 
na oddelenie mestskej polície a privolala zdravot-
ných záchranárov. Záchranka previezla muža do 
považskobystrickej nemocnice. Na mieste, kde 
hliadka muža našla, objavili neskôr aj mobilný 
telefón, ktorí mestskí policajti odovzdali družke 
zraneného muža.  

Stihol ujsť
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie muža, podľa ktorého v Nosiciach niek-
to vypaľuje káble, čo spôsobuje zápach a dym v 
okolí jeho domu. Mestskí policajti za železničným 
podjazdom pri vjazde do Nosíc zistili, že tam nie- 
kto vypaľoval káble, čím chcel získať farebné kovy 
do zberných surovín. Oheň bol uhasený, uhasil 
ho oznamovateľ. Hliadka na mieste a v jeho okolí 
nikoho podozrivého nenašla, miesto fotograficky

zdokumentovala a káble odviezla do odpadu. 

Ustlal si na chodbe
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého prespával na chod-
be slobodárne na Ulici športovcov neznámy muž. 
Mestskí policajti našli v spoločných priestoroch 
slobodárne muža z Púchova, ktorý evidentne 
pod vplyvom alkoholu spal na zemi. Hliadka ho 
z miesta vykázala. 

Ukradli medené káble
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého niekto vylomil 
dvere do útrob diaľničného privádzača v Púcho-
ve. Hliadka na mieste zistila, že dvere niekto nási-
lím otvoril tak, že odbrúsil zvar. Vo vnútri odhalili 
mestskí policajti krádež medeného kábla napá-
jajúceho osvetlenie vo vnútri telesa privádzača. 
Rovnako objavili poškodené rozvodné skrine. O 
prípade mestskí policajti informovali správu diaľ- 
nic a rovnako tak štátnych policajtov.  

Na cestách Púchovského okresu sa v 13. kalendár-
nom týždni stali tri dopravné nehody. Nikto pri nich 
neprišiel o život, jedna osoba utrpela ťažké a tri oso-
by ľahké zranenie. 

Ešte v utorok 28. marca predpoludním sa stala do-
pravná nehoda na miestnej komunikácii na Komen-
ského ulici v Púchove. Vodič osobného motorového 
vozidla značky Peugeot Boxer riadil automobil v 
smere od centra mesta ku križovatke s cestou I/49. 
Pred vozidlom jazdiaca cyklistka náhle zmenila smer 
jazdy, odbočila vľavo v úmysle prejsť na druhú stranu 
cesty. Vodič už nedokázal zrážke zabrániť, po náraze 
ženu odhodilo vľavo mimo vozovku na chodník. Pri 
nehode utrpela ťažké zranenia, skúška na alkohol 
bola u vodiča negatívna. 

Ďalšia dopravná nehoda sa stala v piatok 31.marca 
v Horných Kočkovciach na križovatke Ulice T. Vanso-
vej a cesty I/49. Vodič osobného motorového vozidla 
značky Peugeot 206 v dôsledku nesprávneho odbo-
čovania prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa zra-
zil s protiidúcim motorovým vozidlom značky Škoda 
Octavia, ktoré viedol vodič z 
Horných Kočkoviec smerom 
na cestu I/49. Pri dopravnej 
nehode utrpeli obaja vodiči 
ľahké zranenia, skúška na 
alkohol bola v oboch prípa- 
doch negatívna. 

K tretej dopravnej neho-
de došlo v nedeľu 2. apríla 
v obci Dohňany na miest-
nej komunikácii v tamojšej 
časti Lazy. Vodič jazdiaci na 
štvorkolke značky Kymco 
jazdil po ceste smerom k 
obci. V dôsledku neveno-
vania pozornosti vedeniu 
vozidla spadol zo štvorkolky 
mimo cestu, odkiaľ neriade-
né vozidlo pokračovalo asi 
30 metrov a skončilo mimo 
cesty v kroví. Pri dopravnej 

nehode sa ľahko zranil vodič štvorkolky, skúška na 
alkohol bola negatívna. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
od začiatku roka stalo 272 dopravných nehôd, čo je 
o dve menej, ako v rovnakom období minulého roku. 
Zomrelo pri nich päť ľudí, čo je rovnaký počet ako v 
rovnakom období roku 2016. Ťažké zranenia utrpelo 
17 osôb (medziročný pokles o jednu osobu). 

Alarmujúca začína byť situácia na slovenských ces-
tách, kde sa od začiatku roka stúpol počet doprav-
ných nehôd ale najmä počet obetí. Na slovenských 
cestách sa od začiatku roka stalo 2989 dopravných 
nehôd, čo je o 66 viac ako v rovnakom období minu-
lého roku. O život pri nich prišlo už 57 ľudí, čo je o 17 
viac ako v rovnakom období v roku 2016. Počet obetí 
stúpol medziročne o 39 percent! 

Najviac obetí má v tomto roku Banskobystrický 
samosprávny kraj, kde pri dopravných nehodách zo- 
mrelo už 12 ľudí. Najmenej mŕtvych – troch, si tento 
rok vyžiadali cesty Bratislavského samosprávneho 
kraja.                   KR PZ Trenčín 
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10 
rokov  

na trhu

Mäsiarstvo Delikatesy nájdete na Moravskej ulici 1883, 020 01 Púchov

ZA DOBRÚ CENU
Kvalitné mäso

Delikatesy – Predajňa mäsa a hydiny

Sme overená predajňa s dlhoročnou tradíciou
V ponuke pre vás máme hydinové, bravčové, 
hovädzie mäso, mäsové špeciality 
a výrobky, potraviny, koreniny, nápoje 
a široký sortiment čajového pečiva. 

Predajňa je otvorená: 
utorok až piatok 
od 7.00 h. – 17.00 h., 
v sobotu od 7.00 h. do 11.00 h.

V prípade, že má zákazník záujem o väčší 
odber mäsa alebo o zakúpenie mäsa, ktoré 
prevádzka nemá v ponuke – je možné ho 
objednať. Informácie dostane v predajni.
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slovensko-maďarských hraniciach, 
kde zahynul, je aj pochovaný. Rudolf 
Luhový (narodený približne 1929) 
nekopal zákopy v Trenčíne (ako sme 
napísali minule), ale v  Púchove. Keď 
našiel mínu, vlastnou nerozvážnos-
ťou krompáčom spôsobil jej výbuch, 
ktorý ho ťažko zranil. Zraneného ho 
odviezli do nemocnice v  Trenčian-

Keď som išiel o chvíľu naspäť, už bol 
vyzlečený aj vyzutý. Neviem, kto mu 
to zobral. Pochovaný bol na našom 
cintoríne.“
Pán Kucej si spomína aj na prího-
du, ktorú vie z  rozprávania iných: 
„Keď bol most vyhodený, ostali tu  
3 - 4 nemeckí vojaci. Naši chlapci 
na čele s  Gabajom týchto Nem-
cov odzbrojili. Vraj im jedna naša 
babka dohovorila, aby ich necha-
li a  previezli ich na druhú stranu 
Váhu. Previezli ich člnkom na druhú 
stranu a  dali im naspäť pušky. Keď 
potom išli naspäť, Nemci po nich 
začali strieľať. Naši mali tiež pušky, 
tak opätovali streľbu. Keď streľba 
prestala, Gabaj sa postavil a  zakri-
čal, že už sú preč. A vtedy ju dostal do 
hlavy a  za uchom mu vyšla. Prežil, 
ale mal odvtedy jednu stranu tela 
ochrnutú.“
O samotnom konci vojny hovorí: „Vi-
del som jedného nemeckého vojaka 
obeseného v lese, ale kto ho zavesil, 
to neviem... My sme ako mládenci 
chodievali do hory pre drevo na prvý 
máj. Vtedy sa stavalo pre dievčence 
20 - 30 májov. Všetko sa na pleci no-
silo. Chlapci, čo išli po drevo do lesa, 
už ich Rumuni z hory nepustili. Prišli 
až s Rumunmi na 1. mája.“
O ďalšej obeti 2. svetovej vojny z Hor-
ných Kočkoviec - Karolovi Luhovom 
- vie, že bol povolaním colník na 

V  roku 1945 mal 19 rokov a  dobre si 
spomína na udalosti do najmenších 
detailov. Predovšetkým nás chcel 
upozorniť na zámenu priezviska ťažko 
zraneného Hornokočkovana pri bom-
bardovaní Púchova 16. apríla 1945. 
Nevolal sa Gabčo, ale Gustáv Kudlej. 
Omyl sa stal asi kvôli jeho manželke, 
ktorá sa za slobodna volala Gabčová.
O  tragédii spred 72 rokov R.  Kudlej 
hovorí: „Bol som aj ja na tých záko-
poch. Bolo to na streženickej strane 
pri Váhu. Keď začal nálet, rozutekali 
sme sa, aj Nemec sa spratal z „kypy“. 
Lietadlo letelo zdola od hydrocent-
rály a do Váhu to sypalo. Keď prišiel 
nad most, prestal a potom od mosta 
zase sypal... Keď sme ušli zo zákopov, 
niektorí išli do Streženíc, do Gašek 
záhrady. Začali hrať karty a tam to na 
nich padlo.“  Vtedy na mieste zahynuli 
Augustín Paliesek a František Novosád 
a  bol ťažko zranený Gustáv Kudlej.  
Pán R. Kucej nevie, či bombardovacie 
lietadlá boli ruské alebo rumunské.
V Púchove a  Kočkovciach sa vraj na 
konci vojny nebojovalo. Jedine, keď 
Nemci z  púchovskej strany vyhodili 
do vzduchu cestný most, zahynul na 
kočkovskej strane pri výbuchu jeden 
nemecký vojak - spojár. Rudolf Kucej 
spomína: „Ako mladý chalan som bol 
zvedavý na všetko. Išiel som sa po-
zrieť. Ten mŕtvy Nemec, keď som išiel 
okolo neho, bol obutý aj oblečený. 

Rudolf Kucej o konci 2. svetovej vojny v Púchove
Do redakcie Púchovskýc novín zavolal 91-ročný Rudolf Kucej z Horných Kočkoviec. Zareagoval na našu 
výzvu a chcel sa podeliť s čitateľmi Púchovských novín o svoje spomienky na koniec 2. svetovej vojny.

Podnik technických služieb doplatil na falošný email
Podnik technických služieb mesta, s. r. o. sa 
koncom minulého mesiaca stal obeťou in-
ternetového podvodu. Podvod, pri ktorom 
bola od zamestnankyne podniku emailom 
vylákaná suma 15.200 €, vyšetruje polícia SR. 
Konateľ poškodenej spoločnosti Ing. Miloš 
Svoboda Púchovským novinám poskytol na-
sledovné stanovisko: 
„Bohužiaľ došlo k absolútnemu a nevysvetliteľné-
mu zlyhaniu pracovníčky ekonomického oddele-
nia našej  spoločnosti. Vec  som  bol okamžite ako 
štatutár spoločnosti spolu s primátorom nahlásiť 
na polícii v Púchove. Nakoľko je vec v štádiu vyšet-
rovania poviem len základné informácie, aby som 
predišiel dezinformáciám.
Naša ekonómka dostala na svoj firemný mail poži-
adavku na úhradu 15.200 € do Anglicka. Mylne sa 
domnievala, že ho posielam ja, tak úhradu vyko-
nala, aj napriek tomu, že porušila všetky postupy, 
ktoré máme vo firme pri finančných úhradách zau-
žívané. K tejto finančnej transakcii nemáme žiadnu 
faktúru ani žiadnu objednávku. Ďalším faktom je, 
že PTSM nikdy neobchodoval s Anglickom.

Pani ekonómka bola skúsená účtovnícka s niekoľ-
koročnou praxou. Vedela, že každá faktúra sa môže 
uhradiť až po parafovaní majstrom, skladníčkou, 
konateľom dvakrát... Teraz tento proces obišla. Ne-
pochopiteľne komunikovala s druhou stranou štyri 
hodiny prostredníctvom emailov až nakoniec spra-
vila úhradu. Pritom stačilo zdvihnúť telefón a dať 
mi vedieť, čo sa deje. Moja kancelária je 10 krokov 
vzdialená od jej kancelárie. Stačilo ich spraviť - a 
peniaze by neskončili na podvodnom účte.
Pracovnú dobu máme do 14.00 hod. V ten deň až 
o 14.30 prišla vystrašená ekonómka a informo-
vala ma o úhrade 15.200 €. Okamžite som utekal 
do banky dúfajúc, že peniaze ešte neodišli z účtu. 
Nakoľko išlo o zrýchlenú platbu, ktorú sme dovtedy 
nikdy nerealizovali, peniaze boli nenávratne preč. 
Toľko nepochopiteľných krokov si jednoducho ne-
viem vysvetliť a vyšetrenie a vysvetlenie nechám 
na polícii.
Nerozumiem počínaniu pani ekonómky, zvlášť keď 
sme ju poznali ako nekompromisnú účtovníčku, 
ktorá nespravila úhradu bez podpisov kompetent-
ných osôb a aj o úhrade 100 € ma informovala. Ako 

konateľ som nemohol konať ináč, len sa s ňou do-
hodnúť na ukončení pracovného pomeru.“
Redakcia Púchovských novín sa opakovane 
telefonicky pokúšala kontaktovať aj bývalú 
účtovníčku Podniku technických služieb, avšak 
bez úspešne.
Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Policaj-
ného zboru SR v Trenčíne Pavla Kudličku daná 
vec je momentálne v štádiu vyšetrovania. Vyše-
trovateľ odboru kriminálnej polície z Považskej 
Bystrice  začal v danej veci trestné stíhanie  vo 
veci prečinu podvodu.  Páchateľovi  v zmysle 
zákona hrozí trest odňatia slobody na jeden až 
päť rokov.  
Tento prípad je varovaním pre všetkých ľudí, 
ktorí pri svojej práci používajú internet. Mailo-
vé výzvy na akúkoľvek platbu treba posudzovať 
s maximálnou opatrnosťou.                                  -r-

skych Tepliciach, kde zomrel. Ru-
dolf  Kudlej to vie z rozprávania jeho 
otca. Poslednou obeťou 2. svetovej 
vojny, ktorú poznal, je Alojz Rumpel. 
Chodieval s  kočom ťahaným koňmi 
do Trenčianskej Teplej. „Toho tam 
kdesi odpravili Nemci, nikto nevie 
kde. Ostal nezvestný.“

Slavomír Flimmel
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Mesto vyhlásilo výberové ko-
nania na miesta riaditeľov/
riaditeľky troch púchovských 
materských škôl 

Najviac prvákov zapísali na ZŠ Mládežnícka
Minulý týždeň sa konalo prvé kolo zápisov detí do 1. ročníka púchovských základných škôl. Niektoré deti, 
ktoré rodičia doviedli na zápis, dostali ročný odklad a časť detí ešte rieši Centrum pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a prevencie v Púchove. V druhom kole zápisov, ktoré bude pre mestské školy dňa 12. 
apríla (od 14:00 do 17:00), sa už neočakávajú výrazné zmeny počtov prvákov pre jednotlivé školy.
V tabuľke pre porovnanie uvádzame aj výsledky zápisov z minulého roka:

Počty zapísaných detí do prvého ročníka púchovských základných škôl po prvom kole
Mesto Púchov vyhlásilo nasledujúce výberové 
konanie na obsadenie funkcií:
1. riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221,
2. riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Požiarna 1292/5,
3. riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mládežnícka 13.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské 
školy v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláš-
ky MŠ SR č. 437/2009 Z.  z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení 
neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie,
- bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibili-
ta, komunikatívnosť,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 
317/2009 Z. z., 
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť pro-
blematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno–právnych a ekonomic-
kých vzťahov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového kona-
nia,
- úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnu-
tom stupni vzdelania,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o du-
ševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a ved-
úceho pedagogického zamestnanca,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v prílohe žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona 
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súla-
de s  kvalifikačnými predpokladmi a  požiadav-
kami doručte osobne do podateľne Mestského 
úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský 
úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 
v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvá-
rať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Nosice 221 (resp. 
Požiarna 1292/5 alebo Mládežnícka 13), 020 01 
Púchov“ do 28. apríla 2017 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi vý-
berová komisia prihláseným uchádzačom, spĺ-
ňajúcim podmienky zaradenia do výberového 
konania najmenej sedem dní pred výberovým 
konaním.

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ZŠ Gorazdova

Kvalifikačné predpoklady:
- získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a  34 
zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o  pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov a § 1 vyhlášky MŠ 
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- bezúhonnosť v  zmysle § 3 ods.3 zákona NR SR  
č. 522/2003 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR  
č. 317/2009 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR 
č. 317/2009 Z. z.,
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnos-
ti a komunikatívnosť.
Zoznam požadované dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výber. konania,
- štruktúrovaný životopis,
- overené kópie dokladov o  dosiahnutom vzdela-
ní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania 
funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR  
č. 317/2009 Z. z. aj doklad o jeho ukončení,
- návrh koncepcie rozvoja školy,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo 
vzťahu k výkonu činnosti,
- čestné vyhlásenie o  pravdivosti všetkých údajov 
uvedených v prílohách k žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona 
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súla-
de s  kvalifikačnými predpokladmi a  požiadav-
kami doručte osobne do podateľne Mestského 
úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský 
úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 
v  zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvá-
rať - VK – riaditeľ/riaditeľka ZŠ Gorazdova 1174/2, 
Púchov“ do 28. apríla 2017 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi 
výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺ-
ňajúcim podmienky zaradenia do výberového 
konania najmenej sedem dní pred výberovým 
konaním.

Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 
3 zákona NR SR č. 522/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, 

Gorazdova 1174/2, Púchov.

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny

ZŠ Mládežnícka.
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V predveľkonočnom období v stredu 
5. apríla putovali členovia púchovské-
ho Združenia kresťanských seniorov 
na horu Butkov, aby sa pomodlili krí-
žovú cestu Božieho milosrdenstva so 
sv. sestrou Faustínou. Krásny zážitok a 
nádherný výhľad na veľkú časť Považia 
si nenechal ujsť ani najstarší účastník 
výstupu 91-ročný Ján Bazelides. 
Združenie kresťanských seniorov  
v Púchove sa pravidelne stretáva kaž-
dú prvú stredu v mesiaci v spoločen-
skej miestnosti rímsko-katolíckej fary. 
Predsedníčkou približne 30-člennej 
púchovskej skupiny je Margita Bašová 
(autorka fotografie).
Vrch Butkov 765 m n. m. pri Ladcoch 
predstavuje významnú dominantu na 
západnom okraji Strážovských vrchov.
V septembri 2013 sa tu konala Sláv- 
nosť požehnania kríža, ktorý bol osa-
dený na tomto vrchu a v noci svieti do 
krajiny. Miesto priťahuje nielen kres-
ťanských veriacich a pomaly, ale isto 
sa z neho stáva najmladšie pútnické 
miesto na Slovensku.                                -r- 

Veľkonočná krížová cesta púchovských seniorov na horu Butkov

Knižný tip: Maľovaná poézia Štefana Kaštýľskeho

Nová zbierka básní  „Maľovaná poézia“ od Štefa-
na Kaštýľskeho je dielko v praktickom formáte A6.  
Je celofarebné, má 125 strán so 60-timi básňami, 
z ktorých každá je opatrená vlastnou ilustráciou 
takisto z autorskej dielne Š. Kaštýľskeho.
Poézia v tejto knižočke je plná satiry, ale aj od-
kazov. Autor venoval Maľovanú poéziu dvom, 
podľa jeho slov výnimočným básnikom, s ktorý-
mi sa osobne poznal a ktorí už, žiaľ, nie sú medzi 
nami: Jožkovi Urbanovi a Vojtechovi Kondrótovi. 
Štefan Kaštýľsky, ktorého pozorný čitateľ Púchov- 
ských novín pozná predovšetkým ako autora  
knihy povestí „Tajomné príbehy zo stredného Po-
važia a okolia“ na okolnosti vzniku čerstvej bás-

nickej zbierky spomína: „Okrem písania prózy 
som dával na papier aj pocity zo života. Za 
toto určité obdobie sa tieto krátke literárne 
útvary akosi nazhromaždili, preto som sa ich 
rozhodol vydať knižne a venovať spomína-
ným dvom básnikom. Vrylo sa mi do pamäti 
ako raz pri našich literárnych stretnutiach Voj-
tech Kondrót povedal: „Báseň je radosť, ktorú 
prinášame pre iných, ale i našou radosťou.“ Ak 
toto dielko prinesie jeho čiateľom radosť, bu-
dem ju zdieľať aj ja.“   
Knižnú zbierku básní Maľovaná poézia si možno  
zakúpiť v kníhkupectve M-kniha v Púchove.
                                                                                         -r-

„Možno si to neuvedomujeme, ale poézia nás sprevádza po celý život a to aj 
napriek tomu, že nie sme jej milovníkmi. Veď počúvame piesne, gratulácie, 
vinše a to všetko je poézia,“ zamýšľa sa v úvodnom príhovore svojej abso- 
lútne čerstvej knižky jej autor a rodák z púchovskej doliny Štefan Kaštýľsky.  

VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

NOVÁ PREDAJŇAKOMPLETNÝ SORTIMENT
V BUDOVE AB-STAVEBNINY PÚCHOV, VSETÍNSKA CESTA 1026/13
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KRÍDLA FANTÁZIE
7. apríla 2017 sa uskutočnilo stretnutie odbornej poroty v CVČ Včielka v Pú-
chove. Zvolal ho autor a organizátor celoslovenskej výtvarnej súťaže KRÍDLA 
FANTÁZIE poslanec a viceprimátor mesta Roman Hvizdák. Odborná porota  
v zložení Anka Šišková, Lucia Greatakova, Denisa Kolářová, Vlad Vakov, Zuza-
na Dreadka Krutá a Stanislav Minárik vybrali víťazné diela a udelili 60 cien po-
roty z celkového počtu viac ako tisícky výtvarných (1050) prác. Bola to naozaj 
drina, pretože tento rok prišlo veľmi veľa skvelých diel z celého Slovenska.

Zdroj: FB

Hodnotiaca porota celoslovenskej výtvarnej súťaže Krídla fantázie nemala vôbec 
ľahkú úlohu. Jej členkou bola aj známa slovenská herečka Anka Šišková (na foto hore  

medzi pracovníčkami Centra voľného času Včielka tretia zľava). 
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5.4.2017
o 18:00

MYŠLIENKOVO: 
DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADU

 

8.4.2017
o 19:30

KONCERT:
I AM PLANET

9.4.2017
o 15:00

Z PÚCHOVA DO 
VLADIVOSTOKU a späť

20.4.2017
o 15:30

21.4.2017
o 20:00

POSEDENIE 
PRI ŽIVEJ HUDBE

23.4.2017
o 18:00

FILMOVO:
PREMIETANIE FILMU

29.4.2017
o 18:00

NA CESTE:
NÁRODNÉ PARKY V USA

Viete ako sa tvorí odpad? Čo odpad spôsobuje v životnom prostredí? 
Ako vieme tento dopat ovplyvniť? Na tieto otázky vám odpovie 
odborník v danom smere Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme – SPZ.

I am Planet, vlastným menom Patrik Korinok, je slovenský neo-
klasický skladateľ a hudobník. V svojej hudbe spája modernú 
klasickú hudbu s prvkami minimalizmu a komponuje zväčša pre 
klavír a sláčiky. 

O svojej minuloročnej ceste z Púchova cez strednú Áziu do 
Mongolska, Vladivostoku a späť na starých motorkách prídu 
porozprávať Roman Kudroň a Miloš Vrábel.

Čo vás čaká: kultúrny program, športové aktivity,  tvorivé dielničky 
pod lipami, ekokvíz v kaviarničke Podivný barón, astronomické 
pozorovania, fotoprehliadka „Dívam sa očami, ukazujem prstom“, 
výstava detských prác „Strom na dvorčeku našej škôlky“, stretnutia s 
veselými ľuďmi, odmeny.

Posedenie, ktoré vám  spríjemní krásny spev v sprievode klavírnej 
hudby.

Premietanie klasických diel svetovej kinematografie so sprievodným 
lektorským úvodom.

APRÍL

V USA sa nachádza 58 chránených území klasifikovaných ako národné 
parky. My vás v rámci cestovateľského večera zavedieme na západné 
pobrežie do parkov ako Yellowstone či Zion.
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16.4.2017
o 20:00

POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE
Jam Session

Si hudobník a rád improvizuješ na hudobnom nástroji? Alebo miluješ 
klebetiť s priateľmi pri živej hudbe? V takom prípade je Jam Session 
pre teba!

25.4.2017
o 17:30

KREATÍVNY WORKSHOP
MAĽOVANIE TAŠIEK

Pri príležitosti Dňa Zeme si spolu vyzdobíme plátenú tašku farbami, 
šablónami a razítkami, aby sme boli inšpirovaní brávať so sebou na 
nákupy vlastné dielo a vyhli sa tak plastovým taškám.

       

PROGRAM

KINO

apríl 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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil 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 dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

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

Sobota  1.   17.30 h 

MASARYK (historická dráma)     
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojo-
vala 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 €.

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný 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. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na 
to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. 12-krokový program pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení pitím alkoholu príbuzné-
ho, alebo blízkej osoby.

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch
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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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil 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 dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

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

Sobota  1.   17.30 h 

MASARYK (historická dráma)     
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojo-
vala 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 €.

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný 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. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na 
to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. 12-krokový program pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení pitím alkoholu príbuzné-
ho, alebo blízkej osoby.

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

       

PROGRAM

KINO

apríl 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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil 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 dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

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

Sobota  1.   17.30 h 

MASARYK (historická dráma)     
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojo-
vala 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 €.

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný 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. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na 
to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. 12-krokový program pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení pitím alkoholu príbuzné-
ho, alebo blízkej osoby.

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

       

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 € 

február 2017 

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

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Deviataci písali monitor
•  Veľkonočný jarmok v Púchove
•  Tajomstvá nočnej oblohy
•  Púchovské signály 
•  Literárna súťaž Poetický Púchov
•  Kriminalita v Púchovskom okrese klesá
•  Novorodencov ubúda
•  Tenisový turnaj v Púchove
•  Pruské po víťazstve nad Nemšovou do finále
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h,  reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.
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Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 11. 4.
Cviklová s kôprom 
1. Španielsky hovädzí vtáčik, ryža, 
alma paprika 
2. Liptovská bravčová kocka, zemiako-
vá kaša, alma paprika 

Streda: 12. 4.
Cesnaková s krutónmi 
1. Srbské bravčové ražniči, opekané 
zemiaky 
2. Morčací prírodný rezeň, špargľové 
rizoto s hráškom, červená repa  

Štvrtok: 13. 4.
Špenátová 
1. Kuracie prsia plnené brokolicou a 
syrom, ryža, obedový šalát 
2. Zapekaná fajná krkovička, zemiako-
vo-karotkové pyré, obedový šalát

Piatok: 14. 4.
SVIATOK 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 11. 4.
Slepačí vývar s cestovinou
1. Vyprážaný bravčové „Gordon Blue“, 
varené zemiaky, kyslá uhorka
2. Hovädzie dusené na zelenine, 
tarhoňa
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom 
a pórkom

Streda: 12. 4.
Gulášová 
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
knedľa
2. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky 
3. Zapekané tvarohové palacinky s 
jablkami a hruškami

Štvrtok: 13. 4.
Domáca fazuľová
1. Dusená bravčová pečeň, ryža, kyslá 
uhorka 
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
zeleninový šalát, tatárska omáčka 
3. Ruské vajcia  „Duo“, pečivo 

Piatok: 14. 4.
SVIATOK 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 11. 4.
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Morčacie soté s bambusovými 
výhonkami, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Hovädzia viedenská roštenka, 
tarhoňa, kyslá uhorka 
3. Papardelle Carbonara
Dezert: Karamelové rezy

Streda: 12. 4.
Polievka: Fazuľová so slivkami 
1. Kuracie prsia v mrkvovom cestíčku, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát
2. Divinové ragú, štuchané zemiaky, 
kapustový šalát
3. Parené buchty 
Dezert: Kocka s medovou kôrkou 

Štvrtok: 13. 4.
Polievka: Mrkvová s vločkami 
1. Morčací špíz, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie 
2. Bravčový steak na pikantných 
slivkách, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
3. Strapačky s kyslou kapustou 
Dezert: Ružové rezy 

Piatok: 14. 4.
SVIATOK 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 11. 4.
Fazuľová, rožok 
1. Diabolské bravčové soté v zemiako-
vej placke so syrom 
2. Hovädzie varené, hubová omáčka, 
knedľa
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka

Streda: 12. 4.
Slepačia s mäsom a rezancami 
1. Bravčový steak zapekaný s cviklou a 
nivou, opekané zemiaky 
2. Kuracie soté s brokolicou, ryža 
3. Makové šúľance
 
Štvrtok: 13. 4.
Zemiaková s medvedím cesnakom
1. Hovädzí Pfeffer steak, ryža, hranolky
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
3. Lasagne s paradajkovou omáčkou 

Piatok: 14. 4.
SVIATOK 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 11. 4.
Sedliacka s chlebom 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací plátok na pražský spôsob 
(šunka, hrášok, vajíčko), maslové 
zemiaky 
2. Bravčový drevorubačský steak, 
dusená ryža, krokety, zeleninové 
obloženie 
3. Lievance s džemom, ovocnou 
polevou a čučoriedkami 
4. Pizza Di Spinaci (pomodoro, tavený 
syr, údený syr, špenát, syr)

Streda: 12. 4.
Zeleninová, chlieb 
Cesnaková polievka so šunkou, syrom 
a krutónmi 

1. Hydinová diabolská zmes v zemia-
kovej placke, strúhaný syr
2. Bravčový plátok s volským okom, 
dusená ryža, hranolky, zeleninové 
obloženie 
3. Granatiersky pochod, kyslá uhorka 
4. Pizza Rusticana (pomodoro, šunka, 
cuketa, artičoky, niva, syr) 

Štvrtok: 13. 4.
Polievka: Gulášová, chlieb 
Slepačí vývar so zeleninou Julienne
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót 
2. Mexický divinový guláš, maslové 
halušky 
3. Grilovaný hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami 
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, syr)

Piatok: 14. 4.
SVIATOK 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 11. 4.
Cesnačka so šunkou, syrom a 
krutónmi
1. Kuracie rezance na smotane s huba-
mi a zeleninou, cestoviny penne
2. Brav. krkovička SOUS VIDE s horčico-
vo-medovou omáčkou, ryža, uhorka
3. Grilovaná tilapia s bylinkami a dus. 
zelenou fazuľkou, opekané zemiaky

Streda: 12. 4.
Kačací vývar s bylink. knedličkami
1. Kurací steak s hráškovým pyré so 
smotanou, varené zemiaky
2. Vyprážaný bravčový rezeň, jarný 
zemiakový šalát s čerstvou zeleninou
3. Pečené kačacie stehno na pomaran-
čoch, jasmínová ryža, šalát

Štvrtok: 13. 4.
Brokolicová krémová s perličkami
1. Restovaná kuracia pečeň s port-
ským a cherry rajčinkami, hranolky
2. Poľský kapustový guľáš s hubami a 
klobásou, varená knedľa
3. Morčací steak s grilovanou zeleni-
nou, ryža, šalát

Piatok: 14. 4.
SVIATOK

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Kačací vývar, mäsový knedlí-
ček, rezance 
Rybia paradajková s lososom 
Krém z bielej špargle, jahodovo-bazal-
ková smotana 
1. Špenát no smotane, varené zemia-
ky, bravčové výpečky/volské oko
2. Jahodové knedličky na masle (mak 
alebo orechy)
3. Závitky z Hoki filé plnené mozzare-
llou na mlynársky spôsob, zemiakové 
pyré, mrkvovo jablkový šalát 

4. Morčacie srdcia na smotane, varená 
knedľa
5. Zapekaný baklažán s cuketou a 
parmezánom, avokádové Guakamole
6. Kuracie prsia marinované v bylin-
kách a zapekané na masle, zeleninový 
bulgur 
7. Pečená jahňacia lopatka, zelené 
hráškové pyré, pečené zemiaky s 
cesnakom 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 11. 4.
1. Mäsové guľky v omáčke s mascar-
pone s fusilli (špirálovité cestoviny)
2. Rajčinové rizoto, parmezán 
3. Pizza s ricottou a šunkou

Streda: 12. 4.
1. Krevety v pomarančovej omáčke s 
tagliatelle
2. Tortellini (plnené cestoviny) s 
rajčinami a čerstvou bazalkou 
3. Pizza s brokolicou, slaninkou, cesna-
kom, pikantná 

Štvrtok: 13. 4.
1. Rezne z bravčovej panenky so 
špargľovým šalátom 
2. Špagety s čerstvým pestom 
3. Pizza so šampiňónmi a olivami 

Piatok: 14. 4. 
Sviatok 

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 11. 4.
Sedliacka hrachová 
Zeleninová jarná s cestovinou
1. Kremnické bravčové rezne (mrkva, 
hrášok, karfiol, šampiňóny), dusená 
ryža, hranolky
2. Čevapčiči, opekané zemiaky, 
cibuľka, horčica
3. Morčacie kúsky v hlivovej omáčke s 
cestovinami 
4. Jarný šalátik (paradajka, paprika, 
uhorka, cibuľka, reďkovka)  s restova-
ným kuracím mäsom/bez, dresing 

Streda: 12. 4.
Talianska paradajková so syrom 
Hovädzia s pečeňovými haluškami 
1. Farebné kuracie roládky, dusená 
ryža, hranolky
2. Plnený bravčový bôčik, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka 
3. Rizoto so špargľou a sušenými 
paradajkami, mrkvový šalátik na 
zelenom liste 
4. Jarný šalátik (paradajka, paprika, 
uhorka, cibuľka, reďkovka)  s restova-
ným kuracím mäsom/bez, dresing 

Štvrtok: 13.4.
Špenátová 
Kurací vývar s tisíckami nokov 

1. Kuracie prsia s brokolicou a syrom, 
dusená ryža, hranolky
2. Aljašská treska s bylinkovým 
maslom na šaláte zo šošovice, rukoly 
so cherry paradajkami 
3. Labužnícke krokety (syr, ricotta, 
vlašské orechy, šp. listy), so zemiakmi, 
tatárska omáčka 
4. Jarný šalátik (paradajka, paprika, 
uhorka, cibuľka, reďkovka)  s restova-
ným kuracím mäsom/bez, dresing 

Piatok: 
SVIATOK 

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 11. 4.
Polievka: Zemiaková na kyslo 
1 Námornícke mäso, ryža
2. Syrovo-šampiňónové špízy, zemia-
ky, tatárska omáčka 

Streda: 12. 4.
Polievka: Gulášová 
1. Živánska v balíčku 
2. Parené buchty s makom 

Štvrtok: 13. 4.
Polievka: Ryžová s hráškom 
1. Marinované rezne, zemiaková kaša
2. Špenátové halušky so syrovou 
omáčkou

Piatok: 14. 4.
SVIATOK 

Cena: 22,00 €
Rezervácie a info: 0902 685 577  

info@gurutravel.sk

Veľkonočná  V I E D E Ň 
                14. apríl 2017 

autobusom z Púchova

Deň Zeme 
v parku

Podujatie sa koná v  spolupráci  
s Mestom Púchov v   rámci projektu 
Ekologicky v odpad. hospodárstve.

Kedy: 20. 4.
od 15.30 - 18.00 
Europark Púchov

Čo Vás čaká: 
• kultúrny program • športové 
aktivity • tvorivé dielničky pod 
lipami • ekokvíz v kaviarničke 
Podivný barón • astronomické 
pozorovania •  fotoprehliadka 
„Dívam sa očami, ukazujem 
prstom“ • výstava detských prác 
„Strom na dvorčeku našej škôl-
ky“ • stretnutia s veselými ľuďmi 
• odmeny
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Profesor Sergey Kurta: FPT v Púchove má vynikajúce prístrojové vybavenie

Profesor Sergey Kurta pracuje na Katedre organic-
kej a analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty 
Podkarpatskej národnej Univerzity Vasyľa Štefa-
nyka v Ivano-Frankovsku na Ukrajine. Pochádza z 
mesta Kałusz, Iwano-Frankovský región Ukrajina. 
Na Slovensko pricestoval v rámci Národného štip-
endijného programu Slovenskej republiky Sloven-
skej akademickej informačnej agentúry (SAIA) pre 
mobility vysokoškolských pedagógov. 

Prečo ste si vybrali práve FPT v Púchove?
Na spoluprácu som oslovil viaceré slovenské uni-
verzity, ktoré majú študijný a vedecký program po-
dobný programu, ktorému sa venujeme na Ukraji-
ne. Nakoniec to bola práve FPT v Púchove s ktorou 
som približne pred rokom nadviazal kontakt na 
spoluprácu prostredníctvom byvalého dekana 
prof. Ing. Jána Vavra, PhD. a 6. februára 2017 som 
pricestoval na dvojmesačnú vedecko-pedagogic-
kú stáž na FPT.

Aké predmety vyučujete na Ukrajine?
Na Ukrajine pôsobím na Katedre organickej a ana-
lytickej chémie Prírodovedeckej fakulty, ktorá má 

široký vedecko-pedagogický záber: organická ché-
mia, biochémia a agrochémia, ochrana a technika 
životného prostredia a pod., čiže fakulty, katedry a 
študijné programy majú podobné zameranie ako 
FPT v Púchove.

Akému výskumu ste sa venovali na FPT?
FPT v Púchove má vynikajúce prístrojové vybave-
nie na prípravu a modifikáciu polymérov a kompo-
zitov, na skúmanie ich štruktúry a vlastností. Počas 
stáže sa venujem environmentálnym témam ako 
využitie odpadov z recyklácie (tapety, celulóza, 
PVC, tetrapaky) a skúmaním fyzikálno – mechanic-
kých vlastností kompozitov pripravených s prídav-
kom  odpadov z  PVC. Zaoberám sa aj výskumom 
prírodných polymérnych kompozitov s  minerál-
nymi hnojivami, ktorými sa upravujú semená (pše-

nica, kukurica, ryža, slnečnica) pred sejbou. Ďalej 
spolu s kolegami z FPT skúmame štruktúru, spek-
trálne a termické vlastnosti prírodných polymérov, 
ktoré sú použité na výrobu uvedených kompozi-
tov (napr. škrob, sacharóza), a tiež chemický proces 
karamelizácie prírodných produktov: cukor, káva, 
med.

Aké prístroje ste využívali na FPT? 
Najmä prístrojové vybavenie z Centra pre diagnos-
tiku a testovanie materiálov CEDITEC a to elek-
trónový mikroskop, IČ spektrometer, EDX – ana-
lyzátor, prístroje na termickú analýzu DMA a DSC, 
analyzátor veľkosti nanočastíc, univerzálny trhací 
stroj a mikrovlnný reaktor pre izotermické procesy 
v prírodných polyméroch.

Ako prebiehala vaša vedecká stáž na FPT?
S odborníkmi z FPT v Púchove riešime spoločné 
témy v oblasti spracovania a recyklácie odpadov,  
v oblasti výskumu polymérov, prípravy kompo-
zitov s celulózou a polymérmi na báze PVC a iné. 
Pre študentov a pedagógov som odprezentoval 
výsledky z výskumu, ktorému sa venujem v rámci 

 tém prednášok: 1. Vývoj čistých technológií se-
parácie a recyklácie kombinovaných odpadov 
papiera a polymérov, 2. Polymérny kompozit tvo-
riaci film na povrchu osív s použitím minimálneho 
množstva hnojív pre agrochemické technológie 
pred sejbou, 3. Monitorovanie čistoty ovzdušia v 
karpatskom regióne Ivano-Frankovskej oblasti na 
Ukrajine. Spolu so študentmi a pedagógmi som sa 
zúčastnil niekoľkých exkurzií napr. v Continental 
Matador Rubber, Johnson Controls, na Zbernom 
dvore TS mesta Púchov a pútavej exkurzie v sklár-
skej spoločnosti RONA, a.s. v Lednických Rovniach 
s prehliadkou vzorkovne produktov v historickom 
kaštieli. 

Ako sa Vám páči mesto Púchov?
Púchov je malé veľmi pekné európske mesto. Veľmi 

Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FPT 
TnUAD) v týchto dňoch končí svoju dvojmesačnú vedeckú stáž významný vedec z Ukrajiny prof. Ing. Sergey 
Kurta, DrSc. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

dobre sa tu cítim, dobre sa tu pracuje aj oddychu-
je. Podmienky pre vedu, výskum a pedagogiku na 
fakulte sú vynikajúce. V Púchove sú mnohé špor-
toviská, wellness centrum a blízko sú kúpele Nim-
nica, ktoré často navštevujem. Pretože aj doma na 
Ukrajine rád relaxujem pri plávaní, v saune, mám 
rád turistiku. V kúpeľoch je liečivá minerálna voda, 
ktorá mi zachutila a denne ju užívam. Dobre sa cí-
tim aj medzi kolegami na FPT, s ktorými sa dobre 
spolupracuje. Spoločne sme boli  na slovenskom 
filme vo vašom novom  kine, na Beániách fakulty 
v Lednických Rovniach, navštívil som múzeum Pú-
chovskej kultúry v Župnom dome, pútnické mies-
to Kríž Butkov a krásnu prírodu s výhľadom sme 
obdivovali na turistike na Vršatci. Samozrejme, 
že som ochutnal domácu špecialitu „kočkovskú 
babu“, ktorú pripravili kolegovia a výborné sloven-
ské vína.

Čo môže ponúknuť vaša domovská fakulta pú-
chovskej FPT?
Naša prírodovedecká fakulta Podkarpatskej národ-
nej Univerzity Vasyľa Štefanyka môže ponúknuť 
spoluprácu na  spoločných projektoch napr. Hori-
zont 2020, prípadne v iných európskych a medzi-
národných projektoch, ktorých sa zúčastňuje. Na-
jdôležitejšia spolupráca na projektoch je v oblasti 
úpravy a recyklácie priemyselných a komunálnych 
odpadov na báze polymérov z  obsahom celuló-
zy, PVC, tetrapakov a  iné. Prírodovedecká fakulta 
Podkarpatskej národnej Univerzity Vasila Štefánika 
má záujem o spoluprácu s FPT v Púchove formou 
umožnenia časti inžinierskeho štúdia pre našich 
študentov na FPT v Púchove. Štúdium na FPT v Pú-
chove, TnUAD v Trenčíne je pre našich študentov 
atraktívne pre ponúkané študijné programy a pre 
možnosť získať titul európsky inžinier (EUR ING). 
O možnosti takejto spolupráce sa rokuje a dúfam, 
že bude pozitívnym prínosom pre obe univerzity a 
pre študentov.                                    Zdroj: FPT TnUAD

Ukrajinský profesor S. Kurta a Ing. Andrea Feriancová, PhD. 

S. Kurta s prodekanom pre rozvoj a zahraničné 
vzťahy prof. Ing. Jánom Vavrom, PhD.
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no nakoniec sa podarilo túto disciplí-
nu ukončiť so započítaným časom. 
Nasledovala uzlová štafeta. Šťastena 
sa v tejto disciplíne priklonila k mla-
dým Púchovčanom, absolvovali ju 
bez trestných sekúnd. Plní nadšenia 
sa presunuli na poslednú disciplínu 
štafetu 5 x 30 m, ktorú zvládli bez pro-
blémov a predviedli výkon, ktorý mali 
natrénovaný. 
Staršie družstvo žiakov DHZ Púchov 
prešlo prvou disciplínou bez trestných 
sekúnd, aby pokračovali vo viazaní uz-
lov. V tejto disciplíne predviedli prie-
bežne druhý najlepší výkon v kategó-
rii. Nasledovala záverečná štafeta, kde 
sa prejavila nervozita a mierne zdrža-
nie na treťom úseku sa podpísalo pod 
výsledný čas.
Tieto preteky sa súťažia dvojkolovo, 

Kolektív mladých hasičov z Dobrovoľ-
ného hasičského zboru mesta Púchov 
sa zúčastnil rovno na 1. apríla 2017 na 
ďalšom kole súťaže mladých hasičov 
pod názvom Fénix v Považskej Bys-
trici. Súťažilo sa v troch disciplínach 
štafete 5 x 30 m, štafete dvojíc a uzlo-
vej štafete. DHZ Púchov postavil dve 
družstvá chlapcov z toho jedno bolo 
vekovo staršie a druhé mladšie, ktoré 
si meralo sily spomedzi zúčastnených 
družstiev zo Žilinského a Trenčianske-
ho kraja. Na prvú disciplínu (štafetu 
dvojíc) nastúpilo mladšie družstvo 
chlapcov z Púchova, ktoré dalo do 
výkonu všetko, ale zabrzdila ich tech-
nická vada na hadici. Organizátor bol 
na problém upozornený a tak mladší 
chlapci opakovali pokus. Aj po druhý-
krát sa problém s hadicou opakoval, 

Začiatok apríla bol pre 
mladých hasičov  úspešný

a úžasný výkon a músim priznať, že 
hráči a hráčky sa zlepšujú zo dňa na 
deň,“ zhodnotil tréner „áčka“ Rastislav 
Pagáč.

Družstvo Púchov „B“  takisto ako mi-
nulý turnaj, prehralo len jeden zápas. 
„Béčkari“ sa v prvom zápase na turnaji 
stretli s družstvom VKP „C“, ktoré v pr-
vom sete získalo 15 bodov a v druhom 
po prestriedaní v  oboch družstvách 
uhralo 11 bodov, ale aj tak zápas pre-
hralo 2:0. Jediný zápas, v  ktorom B 
družstvo zaváhalo, bol zápas s  Tren-
čínom, v  ktorom získalo len jeden 
set. Bol to veľmi napínavý zápas, no 
nakoniec sa z tohto zápasu viac tešilo 
družstvo Trenčína. Našťastie sa chalani 
z prehry rýchlo spamätali. Po dobrých 
radách a povzbudení od trénera, aj od 
divákov a spoluhráčov, zvýšili tempo 
hry a zvyšné dva zápasy vyhrali bez 
straty setu. „Musím uznať, že chlapci 
predviedli výborný výkon a treba ich 
pochváliť, aj keď sme opäť prehrali s 
Trenčínom,“ uzatvára Martin Dvorský, 
ktorý svojich zverencov priviedol k zis-
ku ďalších cenných bodov.

Družstvu Púchova „C“ sa na turnaji po-
darili vyhrať dva zápasy, jeden prehrali 
v dramatickej koncovke 2:1. Divákov 
svojou bojovnosťou opäť ohúrili a 
dokázali si, že sa zlepšujú. Keďže ide o 
družstvo, v ktorom sú vekovo najmlad-
ší zverenci, predviedli úžasný výkon. 
Aj keď jeden zápas prehrali 2:0, išlo o 
zápas, v ktorom sa rozhodlo už na za-
čiatku, keď si družstvo VKP “A“ vybojo-

V nedeľu 9. apríla sa na domácej palu-
bovke v hale MŠK odohralo posledné 
kolo M-SR ml. žiakov v MINI volejbale. 
V tomto kole naši najmladší žiaci uká-
zali zatiaľ najväčšiu bojovnosť. Aj keď 
naši „céčkari“ nepostupujú na Majs-
trovstvá Slovenskej republiky majú 
veľké ambície dokázať to v budúcej 
sezóne. Taktiež nás teší, že na majs-
trovstvá SR postupujú naše „áčko“ a 
„béčko“. Turnaja, ktorý sa uskutočnil v 
hale MŠK sa zúčastnili naše tri družstvá 
spolu s troma družstvami z Bratislavy 
a s jedným družstvom z Trenčína.

V  tomto turnaji potvrdili hráči druž-
stva Púchov „A“ svoju absolútnu do-
minanciu v  skupine a  žiadny zápas 
neprehrali. V prvom zápase sa mladší 
žiaci stretli s VKP „B“. Tento zápas mal 
jednoznačný priebeh pre Púchov, keď 
po setoch 25:9 a 25:10 naše družstvo 
vyhralo. V druhom zápase sa družstvo 
„áčkarov“ stretlo s  Trenčínom. Tento 
zápas mal rovnaký priebeh ako prvý, 
domáci po setoch 25:18 a 25:14 vyh-
rali 2:0. Posledné dva zápasy boli pre 
naše „A“ družstvo takisto víťazné a s tí-
mami VKP „A“ a VKP „C“ vyhrali rovnako 
2:0. Až na menšie zaváhanie chlapci 
a dievčatá odohrali krásne zápasy. 
Vo všetkých zápasoch potvrdilo naše 
„áčko“ tímového ducha a hru s vy-
sokým nasadením. Takisto dokazuje, 
že sa zlepšuje hra v poli, ale i na sieti. 
„Rád by som pochválil naše dve hráč-
ky, ktoré predvieli veľkú bojovnosť 
a úžasný výkon. Rovnako som rád, 
že všetci hráči predviedli bojovnosť 

Postup dvoch púchovských  tímov minivolejbalsitov na majstrovstvá 
Slovenskej republiky a úžasný výkon  „céčka“

lo na štafete dvojíc a štafete 5 x 30 m. 
Spomedzi desiatich družstiev v kate-
górii chlapcov obsadilo mladšie druž-
stvo skvelé 7. miesto. Starší chlapci 
nakoniec s náskokom takmer piatich 
sekúnd obsadili výborné prvé miesto.  

-mk-

preto sa pokračovalo v druhých po-
kusoch, kde lepší čas sa započítava 
ako výsledný. Mladšie družstvo DHZ 
Púchov predviedlo disciplíny už bez 
nejakých problémov a mohlo pris-
túpiť k zapísaniu výsledných časov. 
Staršie družstvo nastúpilo s cieľom 
ešte vylepšiť časy, čo sa im aj podari-

Zostavy: Púchov A: Maslák A., Med-
ňanský T., Kysucká V., Pagáčová L.  tré-
ner: Pagáč R.
Púchov B: Mušák V., Martikáň P., 
Madejski J., Jurovčík J., Mazák M tré-
ner: Dvorský M.
Púchov C: Malina P., Križák M., Šedivý 
J., Prokop R., Kutlík M., Bradáč S., tréner: 
Cíbik R.

Púchov A – VKP C 2:0 (11,6)
Trenčín - Púchov C 2:1 (-22,22,14)
VKP B - Púchov B 0:2 (-14,-15)
 Púchov C - VKP A 0:2 (12,12)
Púchov A – Trenčín 2:0 (18,14)
VKP A - Púchov A 0:2 (-16,-18)
Púchov B - Púchov C 2:0 (23,20)
Púchov A - Púchov B 2:0 (23,24)
Púchov B – Trenčín 1:2 (-19,15,9)
VKP B - Púchov C 0:2 (-19,-15)
VKP C - Púchov C 0:2 (-19,-10)
Púchov A - VKP B 2:0 (9,10)
VKP A - Púchov B 0:2 (-25,-17)
Púchov B - VKP C 2:0 (15,11)
Púchov C- Púchov A 0:2 (-20,-17)

-vkpu-

valo vysoký náskok, ktorý udržiavalo 
až do koncov setov. Treba podotknúť, 
že aj keď chlapci prehrávali, dokázali 
sa povzbudiť a pozdvihnúť tempo hry 
a výsledok aspoň upraviť a nerezigno-
vať, čo je výborný ukazovateľ do bud-
úcich sezón a aj  individuálnej kariéry 
hráčov alebo celkovej kolektívnej hry. 
Pri každom zápase bola cítiť z hráčov 
dobrá nálada, ktorá im určite pomá-
hala podať tak vysoký výkon a taktiež 
nesmierna túžba bojovať a vyhrať. 
„Chcem chlapcov pochváliť za ich 
predvedenú bojovnosť a obetavosť. 
Aj keď nepostúpili na majstrovstvá, 
som na nich pyšný a môžem pove-
dať, že ukázali na všetkých turnajoch 
najväčšiu bojovnosť. Taktiež chcem 
poďakovať ich rodičom za podporu 
v hľadisku. Takisto by som rád po-
chválil naše „béčko“ a „áčko“ za ich 
podporu a blahoželám k postupu 
na majstrovstvá Slovenskej republi-
ky. Budeme tvrdo trénovať, aby sme 
aj my budúcu sezónu postúpili na 
republikové majstrovstvá,“ povedal 
tréner „céčka“ Roman Cíbik.
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Sympatická rozlúčka Dolných Kočkoviec
Stolný tenis - 3. liga muži

Sympaticky sa s najvyššou krajskou stolnoteniso-
vou súťažou rozlúčili stolní tenisti Slovana Dolné 
Kočkovce. V záverečnom dvojkole, pred ktorým už 
bolo rozhodnuté, že po roku zo súťaže zostupujú, 
dokázali za domácimi stolmi zdolať rezervu Bošian 
i Trenčína. V tabuľke skončili poslední, len o bod za 
Starou Turou. V kvalitnej súťaži však rozhodne nero-
bili fackovacieho panáka a k záchrane chýbalo snáď 
len o trochu viac skúseností. 

27. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – ŠKST Boša-
ny B 10:8 (Blaško, Janiš, J. Škrabko po 3, štvorhra), 
Partizánske B – Veľké Uherce B 6:12, Nová Dubnica B 
– Karpatia Prievidza 11:7, Ladce – STK Prievidza 13:5, 
Drietoma – Lazany 10:8, Stará Turá – Bystričany 3:15, 
Považská Bystrica – Trenčín B 13:5

28. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Keraming 
Trenčín B 11:7 (Blaško 4, Janiš, Michalec po 3, J. 
Škrabko 1), Ladce – Karpatia Prievidza 11:7, Nová 

Dubnica B – STK Prievidza 13:5, Stará Turá – Lazany 
9:9, Drietoma – Bystričany 4:14, Považská Bystrica 
– Bošany B 14:4

Konečná tabuľka 3. ligy: 
1. Bystričany 26 26 0 0 377:91 78
2. P. Bystrica  26 24 0 2 364:104 74
3. Ladce  26 16 5 5 270:198 63
4. Trenčín B  26 16 1 9 265:203 59
5. Karpatia PD 26 14 1 10 225:243 54
6. Lazany 26 8 8 10 225:243 50
7. Drietoma  26 8 6 12 213:255 48
8. Bošany  26 9 4 13 215:253 48
9. N. Dubnica B  26 9 2 15 193:275 46
10. STK PD  26 5 7 14 186:282 43
11. V. Uherce B  26 5 7 14 209:259 43
12. Partizánske B  26 7 2 17 177:291 42
13. Stará Turá  26 5 4 17 180:288 40
14. D. Kočkovce  26 6 1 19 177:291 39

Dve medailové umiestnenia získali na finálo-
vom podujatí interpretačného krasokorčuľovania 
v Žiline reprezentantky púchovských krasokorču-
liarskych klubov. V záverečných pretekoch sezóny 

2016/2017 vybojovala Janka Novacká (na hornej 
snímke vľavo) z Krasoklubu Púchov v kategórii IK 
C3 GOLD so svojou choreografiou druhé miesto.
Medailu si vybojovala aj reprezentantka Sporting 
Clubu Púchov Timea Pivková (na dolnej snímke 
vpravo), ktorá do Púchova priviezla bronz. 

Púchov reprezentovali v Žiline aj Žofka Kubí-
ková (Krasoklub Púchov), ktorá v kategórii IK C1 
obsadila 17. priečku a Lenka Struhárová (Spor-
ting Club Púchov), ktorá si zo Žiliny priviezla 12. 
miesto. Najmladšou krasokorčuliarkou reprezen-
tujúcou farby Púchova bola Natálka Masariková 
(Krasoklub Púchov), ktorá v kategórii Hviezdičiek 
obsadila štvrtú priečku, keď na bronz jej chýbal 
jediný bod.

Pretekári interpretačného korčuľovania sú hod-
notení na pretekoch bodovým systémom ISU. 
Dôraz je kladený nielen na športový výkon, ale 
najmä na interpretačné zvládnutie jazdy. 

Krasokorčuliarske talenty Krasoklubu Púchov sa 
pripravujú pod vedením Nikolety Drábovej, vý-
chovu krasokorčuliarskej mlade má v Sportingu 
Clubu Púchov pod palcom Petra Vrláková, Rasti-
slav Vrlák a Mária Matúšová.                       (an, ar) 

Krasokorčuľovanie

Stiebro a bronz do Púchova
Hokejoví starší žiaci MŠK Púchov vyšperkovali 

skvostnú sezónu ziskom bronzovej medaily na majs-
trovstvách Slovenska. 

Na Štadióne Pavla Demitru v Trenčíne obsadili v 
konkurencii absolútnej slovenskej špičky výborné 
tretie miesto, keď od striebra ich delil iba povestný 
kúsok šťastia v rozstrelovom maratóne po nerozhod-
nom výsledku s domácimi Trenčanmi. Po úvodnej 
hladkej prehre so Slovanom Bratislava (Púchovčania 
ešte do polovice stretnutia viedli 1:0), podľahli smo-
liarsky Trenčínu a v záverečnom stretnutí o bronz po 
výbornom výkone zdolali Púchovčania Košice a pod 
Lachovec si priviezli bronz. Právo účasti na majstrov-
stvách Slovenska si mladí Púchovčania vybojovali na 
základe víťazstva v dlhodobej časti súťaže žiakov v 
stredoslovenskej skupine.

Výsledky:
HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov 6:1 (0:0, 3:1, 

3:0)
Gól MŠK: 21. Šmigura (Hajas, Moravanský)
MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 

0:0) – po samostatných nájazdoch 
Góly MŠK: 20. Hajas (Putala, L. Halušková), 22. Kuriš 

(Putala)
HC Košice – MŠK Púchov 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)
Góly MŠK: 5. Putala (Šmigura), 14. L. Halušková 

(Putala, Šmigura), 25. Mišák (Kuriš), 29. Hajas (Putala, 
L. Halušková), 44. L. Halušková (Putala, Šmigura)

Zostava MŠK Púchov: Andrisík – Baránek, Hajas, 
Huba, F. Pobežal, Putala, J. Veteška, M. Veteška, Varga 
– Bednár, Bubela, L. Halušková, R. Halušková, Kuriš, 
Mišák, Moravanský, Papán, M. Pobežal, Šmigura, Cu-
chánek, tréner Z. Pokorný

Ostatné výsledky: Trenčín – Košice 4:2, Košice 
– Slovan Bratislava 2:10, Trenčín – Slovan Bratislava 
2:3 – po nájazdoch

Konečná tabuľka M-SR:
1. Slovan BA 3  2  1  0  0  19:5  8 
2. Trenčín  3  1  1  1  0  9: 7  6 
3. MŠK Púchov  3  1  0  1  1  8:13  4 
4. Košice 3  0  0  0  3  8:19  0 

Bronz starších žiakov z majstrovstiev SR
HOKEJ

Plávanie

Lea Kmošenová bola najúspešnejšou plavkyňou 
z jedenásťčlennej plaveckej výpravy z Púchova na 
najväčších slovenských medzinárodných pretekov 
– Ceny Popradu. Lea obsadila v A-kategórii (ročník 
narodenia 2003/2004) štvrtú priečku v 50 m voľ-
ný spôsob a rovnako štvrtá bola v 50 m motýlik. K 
bronzu jej chýbali tri, resp. jedna stotina sekundy. Na 
päťdesiatke voľným spôsobom si časom 29,36 s. nie-
len zlepšila svoj osobný rekord, ale sa ním priblížila 
do reprezentácie. Ďalšie výborné výsledky dosiahla 
v 100 m motýlik (šieste miesto), 100 m voľný spôsob 
(deviate miesto). Štvrté miesta získala v B-kategórii 
Petronela Maráčková na 200 m motýlik a 100 m pr-
sia, piata skončila na 400 m polohové preteky a dve 
siedme miesta obsadila na 400 m voľný spôsob a 100 
m motýlik. 

Samuel Jancík piate miesto na 200 m motýlik a šies-
te na 400 m polohové preteky, Martin Matušík bol v 

oboch disciplínach ôsmy. Mário Hanták si vyplával 
šiestu priečku na 200 m motýlik. 

Ostatní púchovskí pretekári si taktiež polepšili 
niektoré svoje osobné výkony a nestratili sa v silnej 
medzinárodnej plaveckej konkurencii. Dôkazom veľ-
kej kvality pretekov je účasť troch účastníkov OH v 
Rio de Janiero v prsiarskych disciplínach - Tomáša 
Klobučníka, Edgara Crespa z Panamy a Johannesa 
Skagiusa zo Švédska.

Pod vedením trénerov Dany Strelčíkovej a Petra 
Bílika púchovské plávanie v Poprade reprezentovali 
Lukáš Obšivan, Adam Kačík, Martina Vetešková, Lea 
Kmošenová, Nina Hlubíková, Petronela Maráčko-
vá, Ina Jurgová, Adriana Cenigová, Martin Matušík, 
Mário Hanták a Samuel Jancík. Na cene Popradu sa 
zúčastnilo 425 pretekárov z 38 klubov a šiestich kra-
jín – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Panama a 
Švédsko.                    (ds)

Kmošenová dvakrát kúsok od bronzu
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Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia 
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. 
Ponuka platí do 31. 12. 2016, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby 
spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na 
nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L WiFi router ZDARMA (pri 24-mesačnej viazanosti)

SWAN CENTRUM

Dvory č. 1933 / 20, priestor č. 7, Púchov 

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk
Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia 
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. 
Ponuka platí do 31. 12. 2016, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby 
spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na 
nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L WiFi router ZDARMA (pri 24-mesačnej viazanosti)

SWAN CENTRUM

Dvory č. 1933 / 20, priestor č. 7, Púchov 

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk

Adresa:
Dohòany 424

(budova pri futbalovom ihrisku)
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
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Povinné tri body s Nededom zariadil Kingsley

II. liga mladší dorast - U17II. liga starší dorast - U19

Najnebezpečnejším hráčom MŠK Púchov v stretnutí s posledným Nededom bol Kingsley (na zemi v bielom drese). 
V tomto prípade ešte jeho strela letela niekoľko centimetrov od tyče, no napokon svojho bývalého spoluhráča v 
bránke hostí dvakrát prekonal. Púchov vyhral 2:0.           FOTO: Milan Podmaník

Púchov – Neded 2:0 (2:0)
Posledné mužstvo tretej ligy začalo pod Lachov-

com prekvapujúco aktívne a už v štvrtej minúte 
pohrozil Kráľovič. Potom už podľa papierových pred-
pokladov prevzali iniciatívu Púchovčania a hosťujúci 
brankár sa zapotil pri tvrdej strele Gamboša. Z ná-
sledného rohového kopu domáci bránku neohrozili. 
V 17. minúte sa dôrazný Kingsley, ktorý prišiel pred 
jarnou časťou práve z Nededu, dostal do zakončenia. 
Jeho strela síce skončila na tyči, no Kingsley dôsled-
ne sledoval loptu a zavesil ju pod brvno – 1:0. O desať 
minút pekne unikol domáci Pilát, no nedokázal pres-
ne zakončiť. V 33. minúte sa už Pilát dostal do kon-
covky, jeho bombu však vytlačil brankár hostí na roh. 
V hosťujúcom drese bol najnebezpečnejším hráčom 
Ambassa, ktorý však dvakrát mieril mimo. Najkrajšia 
akcia prvého polčasu prišla päť minút pred prestáv-
kou, kedy Gamboš krásne vysunul Kingsleyho a ten 
prízemnou strelou zvýšil na 2:0. Úvodné minúty dru-
hého polčasu sa hrali v znamení prevahy domácich 
futbalistov, v koncovke však dvakrát zlyhal Kingsley, 
Vanákovu strelu kryl brankár Nededu a pol hodinu 
pred koncom si poradil aj so strelou Rišku. Hostia po-
hrozili po Nikoličovom centri, výborne zasiahol Letko 
v domácej bránke. Do záverečnej desaťminútovky 

22. kolo: MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov 
2:2 (0:2), Frederik Marman 2, Petržalka – Skalica 0:4, 
Zlaté Moravce/Vráble – Lokomotíva Trnava 1:3, Ma-
lacky – Karlova Ves 0:2, Topoľčany – SDM Domino 2:0, 
Gabčíkovo – Myjava 2:1, Nové Zámky – Inter Brati-
slava 1:0, Levice – Prievidza/Handlová 0:0, Dubnica 
– Komárno 2:1
1. Myjava 22 18 3 1 92:17 57
2. Skalica 22 17 0 5 87:21 51
3. Inter 22 12 4 6 59:27 40
4. P. Bystrica 22 11 6 5 59:32 39
5. Karlova Ves  22 12 2 8 40:35 38
6. Loko. Trnava 22 10 3 9 49:41 33
7. Malacky 22 9 6 7 35:38 33
8. Gabčíkovo 22 9 5 8 48:40 32
9. Petržalka 22 10 2 10 36:50 32
10. MŠK Púchov 22 9 4 9 53:42 31
11. Zl. Moravce 22 9 4 9 37:41 31
12. Horná Nitra 22 9 3 10 57:50 30
13. Topoľčany 22 10 0 12 28:45 30
14. Dubnica 22 8 5 9 44:36 29
15. Komárno 22 6 4 12 52:71 22
16. SDM Domino 22 4 3 15 26:52 15
17. Nové Zámky 22 5 0 17 17:105 15
18. Levice 22 2 2 18 15:91 8

22. kolo: MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov 
3:2 (3:0), Tomáš Ocelík 2, Zlaté Moravce/Vráble – Lo-
komotíva Trnava 0:3, Malacky – Karlova Ves 3:2, To-
poľčany – SDM Domino 1:1, Petržalka – Skalica 2:0, 
Gabčíkovo – Myjava 1:0, Levice – Prievidza/Handlová 
0:2, Nové Zámky – Inter Bratislava 1:4, Dubnica – Ko-
márno 2:0
1. Myjava 22 18 3 1 83:14 57
2. Petržalka 22 16 3 3 59:24 51
3. Inter  21 16 2 3 67:23 50
4. Loko. Trnava 22 14 5 3 47:16 47
5. Gabčíkovo 22 15 1 6 60:23 46
6. Horná Nitra 22 13 3 6 58:45 42
7. SDM Domino 22 12 2 8 48:30 38
8. Zl. Moravce 22 11 3 8 32:34 36
9. Topoľčany 22 10 5 7 58:35 35
10. Karlová Ves 22 8 5 9 49:45 29
11. Dubnica 22 8 1 13 44:39 25
12. Malacky 22 5 6 11 27:50 21
13. Komárno 22 5 5 12 25:48 20
14. P. Bystrica 22 6 1 15 28:52 19
15. Skalica 22 3 8 11 21:38 17
16. Nové Zámky 21 3 2 16 20:82 11
17. MŠK Púchov 22 2 3 17 23:66 9
18. Levice 22 2 2 18 16:101 8

priniesol čerstvý vietor striedajúci Pastorek, ktorého 
dve strely bravúrne zneškodnil hosťujúci gólman. A 
keď dve strely Bučeka z uhla zastavila žrď, skóre sa 
už nemenilo.   

Rozhodoval Kišš, ŽK: Kopiš, Zavadzan – Nemček, 
Taiwo, Královič, 120 divákov.

Zostava MŠK: Letko – Riška, Luhový, Buček, Kopiš 
(67. Svorada), Kingsley (77. Pastorek), Mynář, Gamboš, 
Vanák, Pilát (87. Rosina), Zavadzan. Tréner J. Vágner.

Zostava Nededu: Nemček – Ambruš (46. Rožník), 

Kukučka, Taiwo, Pavlovčík, Ambassa (46. Bartoš), 
Bakuš, Bakši (67. A. Bartalos), Guemache, Královič, 
Nikolič. Tréner T. Bartoš
Ostatné výsledky 24. kola: Prievidza/Handlová 
– Zlaté Moravce/Vráble B 0:1, Komárno – Veľké Lu-
dince 4:0, Nové Zámky – Veľký Meder 3:1, Nemšová 
– Šurany 3:1, Galanta – FC Horses 0:1, Beluša – Topoľ-
čany 2:0 (Novisedlák, Gorelka), Gabčíkovo – Dunaj-
ská Streda B 3:2, Lednické Rovne – Šaľa 4:0 (Detko 2, 
Kopúň, Krištof ), Dubnica nad Váhom mala voľno.

pok

Obrana Nededu mala s Púchovčanmi plné ruky práce. 
V tomto prípade sa zadákovi hostí v spolupráci s gól-
manom podarilo zablokovať Púchovčana Zavadzana. 

FOTO: Milan Podmaník

1. Komárno 24 19 3 2 61:17 60
2. L. Rovne 24 15 5 4 48:25 50
3. MŠK Púchov 24 14 6 4 43:16 48
4. Beluša 24 12 5 7 32:27 41
5. Zl. Moravce B 24 11 5 8 37:29 38
6. Topoľčany 24 11 2 12 32:34 35
7. Galanta 23 10 4 9 38:30 34
8. D. Streda B 24 9 7 8 31:26 34
9. V. Ludince 24 9 7 8 34:36 34
10. Gabčíkovo 24 9 5 10 26:27 32
11. Šaľa 24 8 7 9 28:28 31
12. FC Horses 24 9 4 11 29:42 31
13. Nemšová 24 9 3 12 30:38 30
14. Dubnica 23 7 5 11 27:34 26
15. Šurany 23 7 5 11 36:47 26
16. V. Meder 23 7 4 12 24:40 25
17. Nové Zámky 23 6 4 13 31:37 22
18. Horná Nitra 23 6 4 13 24:42 22
19. Neded 24 3 3 18 22:58 12
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 16. APRÍLA

6. liga muži

Dolné Kočkovce sklamali v Ilave, Lysá naprázdno

Po tom, ako dokázali futbalisti Dolných Kočkoviec (v modrých dresoch) v minulom kole v poslednej chvíli u- 
chmatnúť bod lídrovi šiestej ligy, v nedeľnom kole sklamali a vracajú sa z trávnika poslednej Ilavy iba s jedným 
bodom.                    FOTO: Milan Podmaník

6. liga muži – 17. kolo o 16.00
Papradno – Bolešov (R, Lamžo, Proč), Lysá pod 

Makytou – Košecké Podhradie (Cabaj, Petrušek, Me-
luch), Jasenica – Považská Bystrica (Mihálik, Galbavý, 
Folučka), Dolné Kočkovce – Dulov (Tomášek, Kapi-
la,Hriadel), Udiča – Ilava (Zvak, Mako, Rojko), Tuchyňa 
– Horná Poruba (Škrovánek, Vavrík), Podmanín – Ko-
šeca (Zigo, D. Janček)

7. liga muži – 17. kolo o 16.00
Praznov – Lazy pod Makytou (o 10.30 – Folučka, 

Mihálik), Dohňany – Sverepec (Koleno, D. Komorník), 
Visolaje – Pružina (Brundza, O. Komorník, Kováčik), 

Šebešťanová – Dolná Mariková (Pastorek, Uhrín), 
Podvažie – Dolná Breznica (Juríček, Sklenár), Pruské 
– Kolačín (M. Pecuš, Kováč), Kvašov má voľno

8. liga muži – 13. kolo o 16.00
Tŕstie – Kameničany (r), Horovce B – Orlové (v sobo-

tu – Tomášek), Fan Club Púchov – Červený Kameň (v 
Lúkach – Migát), Bodiná – Prejta (Bušovský), Bolešov 
B – Vrchteplá (v sobotu – Juríček), Lednica – Mikušov-
ce (Brna)

4. liga starší žiaci SEVER – 11. kolo o 10.30
Papradno – D. Mariková (o 13.30 – Proč), Udiča – 

Sverepec (Koleno), Jasenica – Pružina (piatok o 16.00 

– Galbavý), Prečín – Plevník (Brundza), Domaniža má 
voľno

4. liga starší žiaci JUH – 11. kolo o 10.30
Beluša – Lazy pod Makytou (v sobotu o 14.30 – Va-

vrík), Dohňany – Borčice (Brna), Lednica – Ilava (Ko-
váč), Ladce majú voľno, H. Poruba – Košeca – predo-
hrané

4. liga mladší žiaci – 11. kolo o 10.30
Fan Club Púchov – D. Kočkovce (v Lúkach o 14.00 

– Migát, Dubnica – Ilava (v piatok o 10.00 – D. Janí-
ček), Kolačín má voľno

1. P. Bystrica 16 12 3 1 49:17 39
2. Košeca 16 10 5 1 48:18 35
3. Podmanín 16 10 2 4 50:24 32
4. K. Podhradie 15 8 4 3 26:20 28
5. D. Kočkovce 16 7 6 3 39:29 27
6. Tuchyňa 16 7 5 4 56:33 26
7. H. Poruba 16 7 2 7 46:30 23
8. Bolešov 16 5 4 7 28:34 19
9. Papradno 16 5 4 7 24:38 19
10. Jasenica 15 5 4 6 22:36 19
11. Udiča 16 4 3 9 26:36 15
12. Dulov 16 4 3 9 14:41 15
13. Ilava 16 1 3 12 16:60 6
14. Lysá 16 1 2 13 20:48 5

Papradno – Lysá 1:0 (1:0)
Papradno si aj v oklieštenej zostave bez piatich hrá-

čov základnej zostavy dokázalo poradiť s Lysou. Hos-
tia mohli ísť do vedenia už v 14. minúte, no A. Zlo-
cha zaváhal. Na druhej strane mieril Galko do žrde. 
Šancu mal aj Lišaník, na druhej strane mieril Trúchlik 
iba do tyče bránky Lysej. O výsledku rozhodol v 36. 
minúte po rohovom kope J. Galko – 1:0. Hostia mali 
v druhom polčase niekoľko šancí, najväčšiu Miroslav 
Kováč, ktorý najskôr trafil brankára a potom mimo
bránky. 

Ilava – Dolné Kočkovce 1:1 (0:0)
Dolnokočkovania na trávniku poslednej Ilavy skla-

mali. Súpera, ku ktorému si chodia pravidelne po 
body aj mužstvá z dolnej polovice tabuľky, nedoká-
zali zdolať. Po bezgólovom polčase, ktorý bol výsled-
kom futbalového odvaru šli hostia do vedenia v 55. 
minúte gólom Michala Mišíka – 0:1. O necelých desať 
minút však domáci vyrovnali Guláčovým gólom, Dol-
nokočkovania sa už strelecky presadiť nedokázali, a 
tak sa z Ilavy vrátili iba s jedným bodom. 

Dulov – Tuchyňa 1:7 (0:3)
Po úvodnom oťukávaní sa stretnutie stalo jed-

noznačnou záležitosťou Tuchyne. Hostí poslal do 
vedenia po štvrťhodine Adamovič – 0:1 a o minútu 
pridal kanonier Štefula druhý gól hostí – 0:2. Hostia 
po druhom góle poľavili a dovolili súperovi vyrovnať 
hru. V závere prvého polčasu však opäť udreli gó-
lom Suchánka 0:3. Po obrátke už po troch minútach 
vykresal iskierku nádeje gólom z pokutového kopu 
domáci Pagáč – 1:3. Už o dve minúty ju však zahasil 
štvrtým gólom Štefula – 1:4. V 73. minúte zvýšil Daňo 
na 1:5 a záverečná strelecká paráda patrila Štefulovi, 
ktorý gólmi osem a dve minúty pred koncom speča-

til debakel domácich – 1:7. 

Považská Bystrica – Udiča 8:3 (6:1)
 Udičania nastúpili iba desiati, a tak bolo hneď od 

úvodu jasné, kto bude pánom na ihrisku. Skóre o- 
tvoril v 11. minúte Vala, ktorý mieril hlavou do horné-
ho rohu bránky – 1:0. V 23.minúte zvýšil Gáborík na 
2:0, v 31.minúte si Ivaničov center zrazil do vlastnej 
siete Pacek – 3:0. O dve minúty hostia znížili gólom 
Habáňa – 3:1, no potom dvakrát prekonal brankára 
hostí Gáborík – 5:1 a päť minút pred koncom polčasu 
zvýšil Ivanovič z penalty na 6:1.  Po obrátke zvýšil na 
7:1 Almásy, no v 54. minúte krásnou strelou z diaľky 
znížil na 7:2 M. Cesnárik. Štvrť hodinu pred koncom 
zvýšil Ivanič na 8:2. Posledné slovo patrilo Udičanom, 
na konečných 8:3 stanovil päť minút pred koncom 
Harušinec. 

Horná Poruba – Podmanín 3:2 (2:1)
V šlágri kola sa hral výborný futbal, pričinili sa o to 

aktívnou hrou obe mužstvá. Lepšie začali futbalis-
ti spod Vápča, ktorí sa ujali vedenia už v šiestej mi- 
núte gólom  Jánoška – 1:0. Podmanínci odpovedali 
pohľadným útočným futbalom a dve minúty pred 
prestávkou vsietil vyrovnávajúci gól Peter Gardian 
– 1:1. Keď sa už zdalo, že polčas skončí nerozhodne, 
domáci šli do vedenia v záverečnej minúte prvej šty-
ridsaťpäťminútovky gólom Pagáča, ktorý premenil 
pokutový kop - 2:1. Keď v 53. minúte zvýšil na 3:1 

domáci Andrej Staňo, zdalo sa byť vymaľované. Hos-
tia však nerezignovali a v 65. minúte strelil Rastislav 
Sovík kontaktný gól – 3:2. Päť minút pred koncom 
rozhodca vylúčil hosťujúceho Kostelanského a v 
rovnakej minúte nepremenil domáci Andrej Pagáč 
pokutový kop. Hornoporubčania však už tesné víťaz-
stvo udržali. 

Bolešov – Košeca 1:2 (1:0)
Ak chceli Košečania udržať krok s vedúcou Považ-

skou Bystricou, potrebovali bodovať naplno. V záve-
re prvého polčasu tomu však nič nenasvedčovalo. 
Zvlášť, keď v 44. minúte poslal domácich do vedenia 
J. Šatka – 1:0. V druhom polčase hostia pridali a v 
60.minúte sa tešili z vyrovnania po góle Štepanovi-
ča – 1:1. Záver zvládli lepšie Košečania a desať minút 
pred koncom stretnutia strhol víťazstvo na ich stranu 
Bortel – 1:2. 

Košecké Podhradie – Jasenica 4:1 (1:0)
K očakávanému víťazstvu vykročili domáci už v 

druhej minúte, kedy skóre otvoril Marušinec – 1:0. Po 
obrátke hostia vyrovnali Heldesom, no záver patril 
domácim. Szucs, Marušinec a Patrik Staňo v záve-
rečnej štvrťhodine naklonili definitívne víťazné mis-
ky na stranu Košeckého Podhradia – 4:1. 
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Šláger v Horovciach vyhrali domáci, bod Streženíc  
FUTBAL - 5. LIGA MUŽI, SKUPINA SEVER

7. liga muži

8. liga muži

4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

10. kolo: D. Mariková – Plevník 6:2 (3:0), Pružina 
– Domaniža 8:0 (4:0), Sverepec – Jasenica 4:1 (1:0), 
Papradno – Udiča 1:2 (0:2), Prečín mal voľno
1. Udiča 9 9 0 0 40:2 27
2. Pružina 9 8 0 1 45:5 24
3. Papradno 9 6 0 3 37:13 18
4. Jasenica 9 4 0 5 33:16 12
5. Domaniža 9 4 0 5 20:37 12
6. Sverepec 9 3 2 4 20:21 11
7. Plevník 9 2 0 7 24:49 6
8. D. Mariková 9 1 1 7 15:48 4
9. Prečín 8 1 1 6 8:51 4

10. kolo: Lazy – Košeca 1:0 (0:0), D. Štefánik, Ilava - H. 
Poruba 19:0 (7:0), Borčice /Bolešov – Ladce 0:16 (0:6), 
Beluša – Dohňany 8:0 (4:0), Štefún 3, Masár 2, Rúček 
2, Slávik, Hradčan Lednica mal voľno. 
1. Beluša 9 7 1 1 75:3 22
2. Hr. Lednica 8 7 0 1 56:3 21
3. Košeca 10 6 1 3 41:21 19
4. Ladce 9 6 0 3 59:15 18
5. Ilava 9 6 0 3 63:24 18
6. Lazy 9 3 3 3 26:14 12
7. Dohňany 9 2 1 6 24:28 7
8. H. Poruba 10 1 0 9 14:110 3
9. Borčice 9 0 0 9 1:141 0

I. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14

17. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 1:1 (0:0), 
Martin Jandušík, Slovan Bratislava – Trenčín 3:2, Seni-
ca – Trnava 1:0, Myjava – Petržalka 0:0, Nitra – Prievid-
za/Handlová 7:1, Karlova Ves – Levice 3:0, Dunajská 
Streda – Zlaté Moravce/Vráble 5:0
1. Senica 17 16 0 1 57:9 48
2. Slovan 17 13 3 1 69:9 42
3. Nitra 17 13 2 2 57:11 41
4. Trenčín 17 11 2 4 55:20 35
5. Karlova Ves 17 9 3 5 22:14 30
6. Trnava 17 9 1 7 30:22 28
7. D. Streda 17 8 2 7 36:29 26
8. Petržalka 17 6 5 6 15:27 23
9. Inter 17 5 4 8 11:15 19
10. Levice 17 3 4 10 17:34 13
11. MŠK Púchov 17 3 4 10 18:37 13
12. Myjava 17 3 2 12 19:47 11
13. Zl. Moravce 17 3 1 13 12:53 10
14. Horná Nitra 17 0 1 16 8:99 1

17. kolo: Inter Bratislava – MŠK Púchov 4:3 (3:3), 
Tomáš Vyhnička 2, Gabriel Gaňa, Myjava – Petržalka 
0:2, Slovan – Trenčín 3:2, Senica – Trnava 0:5, Nitra 
– Prievidza/Handlová 7:1, Dunajská Streda – Zlaté 
Moravce/Vráble 4:0, Karlova Ves – Levice 2:1
1. D. Streda 17 16 0 1 75:6 48
2. Trnava 17 14 2 1 74:15 44
3. Nitra 17 14 1 2 79:13 43
4. Slovan 17 13 1 3 58:13 40
5. Inter 17 10 1 6 41:24 31
6. Trenčín 17 8 2 7 31:34 26
7. Zl. Moravce 17 8 0 9 26:45 24
8. Senica 17 6 5 6 28:21 23
9. Karlova Ves 17 6 4 7 21:27 22

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

16. kolo: Kvašov – Pružina 3:1 (2:0), Lukajka 2, Kadlec, 
Lazy – Kolačín 4:2 (3:1), Kmošena 2, Maslák, Mácsai, 
vlastný (Španko), Sverepec – Visolaje 1:3 (0:1), Liška, 
Kujaník, Sviečka, Praznov – Dohňany 2:2 (2:1), Jancík, 
Lukajka, vlastný (Novák), Dolná Breznica – Pruské 0:6, 
Dolná Mariková – Podvažie 2:0, Šebešťanová mala 
voľno
1. Kvašov 15 12 3 0 40:11 39
2. Pruské 14 9 2 3 47:18 29
3. Visolaje 15 8 5 2 39:16 29
4. Kolačín 15 9 1 5 33:26 28
5. Dohňany 15 6 4 5 29:27 22
6. Podvažie 14 6 4 4 25:26 22
7. Pružina 15 6 3 6 27:25 21
8. Lazy 15 6 2 7 31:33 20
9. Šebešťanová 14 4 3 7 23:28 15
10. D. Breznica 15 4 3 8 21:34 15
11. Sverepec 15 3 4 8 14:31 13
12. D. Mariková 15 3 3 9 24:40 12
13. Praznov 15 0 3 12 15:53 3

12. kolo: Vrchteplá – Lednica 0:1 (0:0), Jaroš, Tŕstie 
– Horovce B 5:0, Orlové – Fany Club Púchov 1:1 (0:1), 
Peter Pavlis, Červený Kameň – Bodiná 0:3, Prejta – Bo-
lešov B 9:1, Kameničany – Mikušovce 1:5 
1. Mikušovce 12 12 0 0 48:5 36
2. Tŕstie 12 8 3 1 32:21 27
3. Kameničany 12 7 2 3 32:19 23
4. Horovce B 12 7 0 5 24:24 21

5. FC Púchov 12 6 2 4 33:17 20
6. Prejta 12 5 1 6 32:28 16
7. Bodiná 12 5 1 6 21:25 16
8. Vrchteplá 12 3 3 6 20:27 12
9. Orlové 12 4 3 5 17:24 12
10. Bolešov B 12 3 1 8 16:49 10
11. Lednica 12 2 1 9 11:22 7
12. Č. Kameň 12 1 1 10 13:38 4

10. MŠK Púchov 17 3 2 12 16:66 11
11. Myjava 17 2 3 12 8:42 9
12. Petržalka 17 2 2 13 10:45 8
13. Levice 17 2 1 14 13:70 7
14. Horná Nitra 17 1 4 12 15:74 7

   Horovce – Kanianka 2:1 (2:0) 
Pre obe mužstvá malo stretnutie mimoriadnu dôle-
žitosť. Domáci mohli v prípade víťazstva zosadiť Ka-
nianku z prvej priečky tabuľky. Horovčania začali ak-
tívne a do vedenia sa dostali už v ôsmej minúte, kedy 
bol na konci peknej Štrbákovej akcii Pejčič – 1:0. Do-
máci pokračovali aj po góle v nátlakovej hre v snahe 
zveľadiť svoje vedenie. Šance si vypracovali Pejčič a 
Kočka, no hosťujúci brankár bol na mieste. Kanianka 
dokazovala, že v čele tabuľky nebola náhodou, hrala 
rýchly kombinačný futbal, no zadáci Horoviec pustili 
svojho súpera len po pokutové územie. Po polhodine 
nebezpečne vystrelil hosťujúci Teslík, domáci bran-
kár Žilka bol však pozorný. O pár minút nastrelili hos-
tia brvno a na druhej strane zasiahol brankár hostí pri 
strele Škrapka. Dve minúty pred koncom prvého pol-
času sa Horovčania tešili druhýkrát. Škrapkov center 
poslal do siete Miladinovič – 2:0. Aj po obrátke boli 
domáci aktívnejší, Kostičov priamy kop skončil na 
brvne. Potom hostia pridali, Gajdošovu strelu vyrazil 
Žilka, no dvadsať minút pred koncom už bol krátky 
na Šlajbarovu strelu – 2:1. Horovce mohli zvýšiť dve 
minúty pred koncom, Pejčiča vychytal brankár hostí, 
na druhej strane si Žilka v záverečnej minúte poradil 
s Gajdošovou strelou.  
Rozhodoval Patka, ŽK: A. Brix, Miladinovič – Kôstka, 
Baláž, Svitek, 250 divákov.

Zostava Horoviec: Žilka – Buček, Balocký, P. Štrbák 
(90. Gábor), M. Štrbák (57. Smiljkovič), A. Brix, Kočka, 
Kostič, Miladinovič, Škrapko, Pejčič.
Zostava Kanianky: Jantoška – Kôstka, Baláž (46. 
Svitek), Pekár, Teslík (76. Hianik), Hvolka, Šlabjar, Stre-
čanský, Boško, Gajdoš, Petráš. 

   Cigeľ – Streženice 2:2 (0:0)
Pri tohtosezónnej výsledkovej biede Streženíc sa ne-
čakalo, že hostia dokážu v Cígli bodovať a aktivita do-
mácich tomu od začiatku stretnutia aj nasvedčovala. 
Cígeľ v prvom polčase spálil niekoľko šancí, zopár 
pekných zákrokov predviedol aj brankár Streženíc 
Hrišo. Domáci nastúpili aj do druhého polčasu s aktív-
nou hrou, odmenou im bol vedúci gól  - Streženičan 
Bernhauser zavesil hlavou vlastenca – 1:0. O osem 
minút neskôr sa presadili aj domáci útočníci – Lazar 
zvýšil na 2:0. Domáci sa uspokojili a ľahkovážnosť v 
obrane sa im, nevyplatila. Štvrť hodinu pred koncom 
znížil Šprta – 2:1 a tri minúty pred koncom potrestal 
ľahkovážnosť domácich Struhárňanský – 2:2.   Ani re-
míza v Cígli však nemení nič na tom, že Streženice 
stále nepoznajú chuť víťazstva a trónia s jedenásťbo-
dovou stratou na dne piatoligovej tabuľky. 
GÓLY: 55. vlastný, 63. Lazár – 75. Šprta, 87. Struhar-
ňanský
ROZHODOVAL: Fenes, 100 divákov
Zostava Cígľa: Gibas – Ďuriš, Orság, Lazár, Medera, 

Halaška, Š. Zaťko, Kamdem (73. Belanec), Katrena, 
Kotila, T. Zaťko
Zostava Streženíc: Hrišo – Jozefovič, Bernhauser, 
Šprta, Struharňanský, Rypák (64. Štrbák), Šesták (85. 
Krajčí), Lamžo (76. Vavrík), Hafera, Loduha, Medňan-
ský
Ostatné výsledky 20. kola: Opatová nad Váhom 
– Zemianske Kostoľany 1:1, Uhrovec – Chocholná-
-Velčice 2:0, Podolie – Trenčianska Turná 3:0, Bošany 
– Veľké Uherce 0:1, Bvrnište – Ladce 2:1, Plevník-Drie-
nové – Stará Turá 2:3
1. V. Uherce 20 14 3 3 51:20 45
2. Horovce 20 13 4 3 50:20 43
3. Kanianka 20 13 3 4 47:17 42
4. Uhrovec 20 12 3 5 45:31 39
5. Cígeľ 19 12 1 6 42:34 37
6. Chocholná 20 9 2 9 35:36 29
7. Opatová 20 8 4 8 37:32 28
8. Brvnište 19 7 7 5 34:35 28
9. Bošany 20 8 2 10 31:30 26
10. Podolie 20 7 2 11 32:38 23
11. Z. Kostoľany 20 6 4 10 28:51 22
12. Plevník 20 5 6 9 36:52 21
13. Ladce 20 5 4 11 18:29 19
14. Stará Turá 20 5 4 11 26:39 19
15. Tr. Turná 20 6 1 13 23:46 19
16. Streženice 20 0 8 12 22:47 8



spomienky  I  inzercia  I poďakovania PÚCHOVSKÉ NOVINY22

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám pozemok v chatovej oblasti v Led. Rov- 
niach, časť Biele Hliny. Tel. 0902 761 006.
• 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 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 STAVEBNÝ POZEMOK, alebo RD s väčším 
pozemkom v PU alebo okolí. Tel. 0917 102 671.
• Kúpim záhradu s chatkou na Potôčkoch, najlepšie  
s vodou a elektrinou. Tel. 0902 214 344.
• 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 nájmu priestranný slnečný dvojizbový byt 
na pešej zóne v Púchove (Moyzesova ulica), voľný  
od 1.  5.  2017. Tel. 0904 717 001.
• 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.

VÝMENA NEHNUTEĽNOSTI
• Vymením 2-izb. byt s balkónom na Obrancov mie-
ru za 1-izbový v podobnej lokalite. Tel. 0911 450 188.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 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.

AUTO-MOTO
• !Najväčšia ponuka jazdených diskov a pneumatík  
v okrese! Tel. 0940 964 222.

PREDAJ RÔZNE
• Predám ročnú anglonubijskú kozičku, cena 100 € 
- 50 € , rýchle jednanie – výrazná zľava.  Súrne.  
Tel. 0940 113 641.
• Predám skoro novú chladničku INDESIT, 
výška 160 cm, vrchné dvierka sú mraziak, cena do-
hodou (cca 100 €). Tel. 0911 450 188.
• Predám sedaciu súpravu (gauč a 2 kreslá) béžovej 
farby, 100 %– ný stav. Cena 195 eur. Tel.  0940 547 771.

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 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme celej blízkej 
aj vzdialenej rodine pria- 
teľom susedom spolu-
pracovníkom a všetkým 
známym za kvetinové 
dary a účasť na po-
slednej rozlúčke s pani 
Elenou ŠLESAROVOU, 
ktorá nás opustila dna 25. marca 2017. Zároveň 
chceme poďakovať celému kolektívu domova 
sociálnej starostlivosti Chmelinec a ošetrujúcemu 
lekárovi Mudr. Crkoňovi za ich starostlivosť, evan-
jelickej farárke Mgr. Lenke Rišiaňovej a pohrebnej 
službe Advent za ústretovosť a dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, ale bolesť a 
smútok zostávajú. Dňa 
14. 4. 2017 uplynie 27 
rokov, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, 
otec  a dedko Gejza 
VELIČ.
S láskou a úctou na 
neho spomínajú a za tichú spomienku v modlit-
bách ďakujú manželka Zdenka, synovia Zdenko 
a Marcel s rodinami, pravnuci Matej a Tobias, 
pravnučka Eliška a sestra Ľudmila.

SPOMIENKA
Tužím počuť tvoj hlas, 
môcť ťa objať zas a k 
tvojim nedožitým 70. 
narodeninám ti, dedko 
Milan SUJA, blahopriať. 

S láskou spomína 
dcéra Beáta a syn Juraj  

s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 7. 4. 2017 uply-
nie 5 rokov od úmrtia 
našej drahej mamičky  
Anastázie PAGÁČOVEJ.  
S láskou   vďakou  spo-
míname na krásne chví-
le prežité s Vami.

Dcéry  Mária, Oľga 
a syn  Emil s rodinami a ostatné vnúčatá. 

SPOMIENKA
Dňa  12. 4, si pripomeni-
eme 2. výročie odchodu 
do večnosti našej drahej 
manželky, mamy, babky, 
sestry a príbuznej Irenky 
KUCEJOVEJ, rod. Mar-
kušovej z Púchova.
S úctou a láskou si na ňu  
v motlitbách spomínajú 
manžel František, synovia Jozef a Karol, dcéry 
Vierka a Barborka s rodinami i ostatná rodina a 
známi. Odpočinutie večné daj jej, Pane.

SPOMIENKA
Dňa 10. 4. 2017 uply-
nulo päť rokov, čo nás 
opustila manželka, 
matka a babka Elena  
VOJTEKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku.
Spomína manžel, dcéra 
a vnuk a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 5. 4. 2017 sme si 
pripomenuli 68. výročie 
narodenia našej mamy, 
manželky, babky a pra-
babky Emílie KARVA- 
IOVEJ, ktorá nás navždy 
opustila 29. 3. 2014.
Kto ste ju poznali,  
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

Manžel Zoltán, syn Stanislav, 
dcéry Zuzana a Jana s rodinami.
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• Predám komplet hydrauliku na malotraktor – vy-
montovaná z neho, nepoužívaná. Cena dohodou. 
Tel. 0950 566  076 – kvôli horšiemu signálu skúšať 
volať opakovane.
• Predám domáce zemiaky, 25 kg vrecko  za 10 € a 
sadziaky 1 kg za 0,55 centov. Tel. 0904 474 899.

PONUKA PRÁCE
• Hľadám opatrovateľku nad 40 rokov k dvom de-
ťom (8 r. a 16 r.) na pracovné dni od 13.00 h do 17.00 
h. Volať od 13.00 h do 17.00 h. Tel. 0903 805 494.
• Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a pre-
dajca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcov o ro-
botnícku profesiu - montážny pracovník vo výrobe. 
Ponúkame hlavný pracovný pomer na dobu neur-
čitú v dvojzmennej prevádzke (ranná a poobedná 
zmena) v dňoch pondelok až piatok. Mzda po za-
učení sa pohybuje od 780 eur + 13. a 14. plat. Prax 
v strojárskej výrobe, prípadne ukončené strojárske 
vzdelanie je výhodou. Životopisy posielajte na e-
-mailovú adresu alveslovakia@alve.sk alebo volajte 
na tel. číslo: 0948 131 140. Nástup možný ihneď. 
• Hľadám opatrovateľku k starším manželom denne 
od 17:00 - 19:00 hod. Víkendy podľa dohody.Volajte 
na tel. 0911 506 636.
• 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.

• Hľadám pomocníka na prácu pri vykladaní zeleni-
ny. Tel. 0904 474 899.
• Poľnohosp. družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania: pracovníkov na strojové dojenie 
oviec, pastierov oviec, traktoristu. Kontakt:  
pdmestecko@pdmestecko.sk, telefón 0903 458 890.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656.
• Ponúkame prácu predavačky v butiku s dámskym 
textilom v Kúpeľoch Nimnica vhodnú aj pre vitálnu 
dôchodkyňu/inval. dôchodkyňu. Požadujeme: ko-
munikatívnosť, zodpovednosť a príjemné vystupo-
vanie. Kontakt: 0904 839 821.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656. 

PRÁCU HĽAHÁ
• Hľadám prácu ako upratovačka alebo opatrova-
teľka detí na 2 - 3 hod. denne v čase od 9.30 – 12.30 
hod. Tel. 0944 341 880.

OZNAMY 
• ZO SZZP v Púchove oznamuje, že ďalší poraden-
ský deň bude 24. 4. 2017 od 14.00 hod. v kancelárii 
ZO SZZP (býv. kataster, Nám. slobody). Poradenstvo 
sa pre veľký záujem zužuje na právne problémy 
zdravotne postihnutých a starších občanov mesta 
Púchov. Kto potrebuje právnu radu, hláste sa do  
20. 4. 2017 na tel.  0949 103 709. K prípadu si prines-
te už existujúce podklady.
• 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 je o 6.00 z parkoviska za sta-
rým DK. Nahlásiť sa môžete na tel. 0949 103 709.
• ZO JDS Púchov oznamuje svojim  členom,  že 
5. mája 2017 o 15.00 hod sa bude konať v Šport 
Centre posedenie pri príležitosti Dňa matiek. 
Občerstvenie a hudba zabezpečené. Vstupné  
7 eur. Svoju účasť nahláste predsedníčke ZO p. 
Gajdošíkovej najneskôr do 27. 4. 2017.
 
RÔZNE
• Odstupujem prevádzku v Dohňanoch - Pohostin-
stvo u Matúša. Cena dohodou. Tel. 0949 642 449.

DARUJEM
• Darujem za odvoz 20 kusov veľkých ovocných 
stromov vytrhnutých zo zeme, vhodné na zoštiep-
kovanie alebo porezanie. Beluša. Tel. 0903 101 616. 

STRATY A NÁLEZY 
• Pri vchode do Zdravia v Púchove sa našiel väčší 
zväzok kľúčov.  Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v Kan-
celárii prvého kontaktu MsÚ Púchov.
• Stratili sa kľúče od auta (pri Jysku v Púchove),  pro-
síme nálezcu, nech volá na tel. 0917 861 338.
• Na pešej zóne v Púchove boli nájdené kľúče na 
žltej šnúrke.  Sú uložené na MsÚ Púchov.

KOZMETICKÝ SALÓN IVANA
Dom služieb pri Makyte, 1. mája 1456

0903 511 799

microblading 
tetovanie obočia najnovšou čiarkovanou metódou

         pôvodne  140 € 
  teraz 99 €

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Štefánikova 827, 020 01 Púchov
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NOVÁ JARNÁ ŠPORTOVÁ 
KOLEKCIA PRÁVE TERAZ V PREDAJI!!!

ŠIROKÝ VÝBER 
ŠPORTOVÝCH ZNAČIEK 
NA JEDNOM MIESTE!!!

NORTHFINDER, NORDBLANC, ADIDAS, NIKE, PUMA, LOAP, LUHTA, SPOKEY a veľa iných značiek...


