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S konateľom technických 
služieb o novej skládke odpadu 

Odštartoval nový cyklus 
podujatí Čaj pre seniorov
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Správa o činnosti Podniku technických služieb mesta Púchov, s. r. o.
Naša spoločnosť je zameraná 
predovšetkým na zvoz a  likvi-
dáciu odpadov. Okrem toho za-
bezpečujeme údržbu verejnej 
zelene, čistenie mesta, údržbu 
komunikácií a  verejného osvet-
lenia.

v zimnej pohotovosti na priebežný výkon zimnej 
údržby komunikácií a chodníkov – podľa poveter-
nostnej situácie realizované odhŕňanie a posypy 
kopcovitých terénov, prípadne celomestské posypy 
komunikácií a chodníkov, ručné odhŕňanie a posý-
panie úzkych chodníkov, prechodov pre chodcov. 
Na základe objednávok realizované opakované po-
sypy komunikácií v  obciach Streženice a  Nimnica. 
Odfrézovanie nahrnutého snehu na uliciach Pod 
Lachovcom, J. Kráľa, Vodárska, Kuzmányho a v časti 
Horné Kočkovce. Schodnosť komunikácií riešená aj 
dodávateľskými mechanizmami.

5. Údržba verejného osvetlenie, vianočná vý-
zdoba
Priebežná oprava a údržba siete verejného osvet-
lenia mesta Púchov. V  mesiaci december montáž 
prvkov betlehema, vianočnej výzdoby, priebežná 
údržba a následná demontáž s uskladnením.
Na objednávku elektrikárske práce pre obce Streže-
nice a  Nimnica. Technické zabezpečenie akcií,  čis-
tenie pešej zóny po Mikulášskom jarmoku a vítaní 
nového roka.

Ing. Miloš Svoboda, konateľ spoločnosti

3. Čistenie mesta
Strojové zametanie mesta a  prímestských častí, 
priebežne ručné zametanie chodníkov, peších zón, 
námestí, kontajnerových stojísk, autobus. zastávok 
oddychových zón, v mesiaci november a december 
hrabanie, vysávanie a  odvoz napadaného lístia na 
Štefánikovej ulici, Dvoroch a Sedlišti.
Priebežný zber lepenky a kartónu od separačných 
nádob v meste, zber objemného odpadu od nádob 
na TKO a zber vianočných stromčekov od veľkoob-
jemových kontajnerov a  následné spracovanie dr-
vením v kompostárni.

4. Oprava a údržba komunikácií
V rámci obnovy vozového parku bolo vysúťažené 
špeciálne vozidlo na údržbu chodníkov, ciest a ve-
rejných priestranstiev, Multicar M27 C 4 x 4, v hod-
note 75 310 € bez DPH.
Oprava ciest a chodníkov studenou asfalt. zmesou 
v mestskej časti Nové Nosice, Kolonka, na uliciach 
Komenského, Gorazdova, Štefánikova, Hrabovka, 
Okružná, Chmelinec, Námestie slobody. Osadenie 
nových odpadkových košov na uliciach Mojmírova, 
Obrancov mieru, Námestie slobody, 1. mája. Oprava 
dopravného značenia: Staré Nosice, Kolonka. Vybu-
dovanie novej spevnenej plochy pri autobusovej 
zastávke Staré Nosice (zábradlie, osadenie 2 ks lavi-
čiek). Výroba informačných tabúľ - nový systém par-
kovného v  meste. Oprava poškodeného zábradlia 
mosta po dopravnej nehode. Oprava oddychových 
lavičiek na Námestí slobody. Oprava hracích prvkov 
- výmena lán na detských ihriskách Hoština, Dvory, 
Chmelinec a  Vieska. Riešenie havarijnej situácie – 
prepadnutá trávnatá plocha na Ulici Moravská. 
Pracovníci podniku sú od 15. 11. 2016 do 15. 3. 2017 

1. Nakladanie s odpadmi
Priebežný vývoz separovaných zložiek odpadu a ich 
následné dotrieďovanie na separačnej hale. Prie-
bežný vývoz objemného a stavebného odpadu zo 
zberného dvora.
Na základe objednávok realizované pristavovanie 
kontajnerov a odvoz odpadov od podnikateľských 
subjektov,  súkromných osôb na skládku odpa-
dov a realizované odvozy objemného odpadu od 
súkromných osôb do ZD.
Oprava kontajnerov VOK 6 m³ rozmiestnených 
v meste Púchov a následná výmena za poškodené.
2. Údržba verejnej zelene
Čistenie oplotenia od drevín na cintorínoch Hrabov-
ka a Hoština.
Výruby Thuja, Fraxinus, P. pungens, Crataegus, Acer 
negundo a P. Abies na ulici Obrancov mieru 1157,  
5 ks Picea abies, Larix a Picea na ulici J. Kráľa 1262/58, 
Eleagnus Štefánikova 827, jarabina a nálety pri oplo-
tení Obrancov mieru 1154.
Výruby lipy malolistej na ulici Komenského, pagaš-
tana na Nábreží slobody a smreka vo vnútrobloku 
na Štefánikovej. Priebežné štiepkovanie konárov na 
kompostárni a frézovanie pňov po výrube drevín.

Zmesový komunálny odpad 4 622 740

Objemný odpad 527 800

Odpad z čistenia ulíc 40 780

Zmiešané obaly 68 960

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek 103 120

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 157 840

Drobný stavebný odpad 51 300

Bitúmenové zmesi iné, ako uvedené v 170301 12 730

Výkopová zemina iná, ako uvedená v 170505 5 400

Plasty 80 292

Papier 192 742

Sklo 293 540

Batérie 1 560

Pneumatiky 2 340

Žiarivky, svet. zdroje 210

Elektrické zariadenia 50 520

Odpadové oleje 1 770

Tetrapack 10 100

Fe šrot 62 768

Ostatné nebezpečné odpady 2 320

Spolu: 6 288 832

Množstvo vyseparovaných komodít, rok 2016                                                                                                            

Komodita Množstvo v kg
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s cenou vyššou, čím porušila súťažné podmienky 
a ako ponuka sa nevyhodnocovala. Rozdiel me-
dzi touto skládkou a skládkou, ktorá súťaž vyhrala 
je takmer 13 € za tonu. Pri zmienenej produkcii 
odpadov na úrovni 5.000 ton by mesto ročne na 
úložnom za odpad zaplatilo o viac ako 65.000 €. 
Problematickou sa javí aj kapacita novej kazety. 

Na aké dlhé obdobie sa mesto dohodlo s no-
vou skládkou?
Rámcová dohoda sa uzatvorila 6. marca 2017 s ví-
ťazom súťaže na dobu určitú na nasledujúce dva 
roky s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky.

Znamená táto zmena niečo aj pre obyvateľov 
mesta? Zmení sa výška poplatkov? 
Mesto v súčasnosti vynakladá veľké finančné pro-
striedky na dotovanie vývozu odpadu. Poplatky 
od občanov, ktoré sú 29,20 € na osobu, nepokrý-
vajú náklady na nakladanie s komunálnym od-
padom. Cieľom je najskôr dosiahnuť vyrovnaný 
rozpočet v oblasti nakladania s odpadmi tak, aby 
mesto nemuselo vynakladať ďalšie finančné pro-
striedky, ktoré by mohli byť použité na iné účely.

Spracoval a foto: Slavomír Flimmel

Predtým sa vozili smeti až na Kysuce, bolo toto 
riešenie z hospodárskeho hľadiska pre mesto 
výhodné?
Ťažko mi je hodnotiť počínanie radnice v minulosti. 
Na Kysuce sa začalo voziť v období, kedy došlo po-
stupne k uzatváraniu skládok v okolí - Podstránie a 
Sverepec. Možno vyššie dopravné náklady mali byť 
kompenzované nižšou cenou za úložné odpadu. 
Nepoznám ceny uloženia odpadu na týchto sklád-
kach v tých rokoch, ale čo viem, že výber skládky 
odpadov sa nesúťažil. Situácia sa postupne menila, 
bola otvorená nová kazeta na ukladanie odpadu 
na Podstráni a tiež nová kazeta na skládke Luštek 
v Dubnici nad Váhom, fungovala skládka Lieskovec  
v Dubnici. 

Je nové riešenie pre mesto finančne výhodnejšie?
Určite áno. Vzdialenosť na skládku Lieskovec je 
polovičná v porovnaní so skládkou na Kysuciach. 
Napriek každoročne rastúcim nákladom sa pre rok 
2016 podarilo vyjednať cenu za uloženie odpadu 
27,90 €, čo je v porovnaní s 38 € rozdiel 10,10 € 
na 1 tonu! Pri 5.000 tonách to robí rozdiel 50.500 € len 
na úložnom. Tento stav trval do vyhodnotenia súťa-
že, ktorá priniesla ešte výhodnejšiu cenu 26,80 € 
za tonu.

Ako prebiehala verejná súťaž, resp. čo rozhod-
lo v prospech skládky Lieskovec?
Verejný obstarávateľ sa z dôvodu jednoduchších 
administratívnych povinností a rýchlejšiemu po-
stupu rozhodol vyhlásiť zákazku nadlimitným 
postupom reverznej verejnej súťaže. Spoloč- 
nosť Unikomas, a. s. dodržala všetky podmien-
ky uvedené v súťažných podkladoch a po pre-
počítaní celkových nákladov na 1 tonu odpadu  
v rámci zvolených kritérií sa jeho cenová ponuka 
umiestnila na prvom mieste (výpočet: náklady na 
dopravu + ponúknutá jednotková cena za jednu 
tonu odpadu s DPH, pričom náklady na dopra-
vu sa vyrátali podľa vzorca: počet km na skládku  
krát 2 krát 0,331 + DPH).

Z akých dôvodov sa nemôže odpad vyvážať 
napr. na skládku pri Lednických Rovniach, kto-
rá je bližšie?
Do súťaže sa zapojili traja uchádzači: spoločno-
sť Unikomas, a. s., Megawaste Slovakia, s. r. o. a 
Spoločnosť Stredné Považie, a. s. Jediná ponuka 
- spoločnosti Megawaste Slovakia, s. r. o. - sa nevy-
hodnocovala z dôvodu predloženia vyšších cien 
ako bolo povolené v súťažných podkladoch, teda 
nedodržali podmienky uvedené v súťažných pod-
kladoch. V súťažných podmienkach sme stanovi-
li maximálnu cenu za úložné na úrovni 33 € za 
tonu. Spoločnosť Megawaste, ktorá prevádzkuje 
skládku pri Lednických Rovniach išla do súťaže  

Rozhovor s konateľom PTSM Ing. Milošom Svobodom o novej skládke odpadu:

Odpad sa bude vyvážať na novú skládku. Aký 
bol dôvod pre túto zmenu?
Po mojom nástupe do PTSM som avizoval, že to 
najpodstatnejšie, čo chcem riešiť v podniku, je vý-
voz a skládkovanie komunálneho odpadu. Je to 
najdôležitejšia zo všetkých činností, ktoré máme v 
premete činnosti a ktorá stojí najviac peňazí. Mojím 
cieľom bolo znížiť ceny za uloženie odpadu a tým 
ušetriť peniaze pre mesto a obyvateľov Púchova. 
S tvrdeniami predošlého vedenia, že vývoz smetí 
k Čadci je efektívny a hospodárny, som sa nevedel 
stotožniť. Podľa zmluvy, ktorú uzavrel exprimátor 
M. Michalec s prevádzkovateľom skládky koncom 
roku 2011, sme platili v rokoch 2012, 2013 a 2014 
za tonu 38 € (bez poplatkov a DPH). Koncom roku 
2014 (presne 12. decembra už po prehratých voľ-
bách!) M. Michalec uzavrel novú zmluvu so sklád-
kou pri Čadci na sumu 33 € za tonu odpadu. 

Podnik technických služieb mesta v uplynulých dňoch dokončil verejné obstarávanie novej sklád-
ky komunálneho odpadu na najbližšie dva roky. Na rok 2016 sa podarilo dohodnúť skladovanie 
odpadu za podstatne výhodnejšiu cenu, než mesto platilo v minulosti.

S tvrdeniami predošlého vedenia, že vývoz smetí k Čadci
je efektívny a hospodárny, som sa nevedel stotožniť

NÁKLADY

spotreba energií (plyn, elek., voda) 205 455 €

tovar 40 908 €

opravy a udržiavanie 12 133 €

ostatné služby 282 801 €

osobné náklady 871 143 €

odpisy DHM a DHIM 72 114 €

ostatné náklady 43 182 €

Spolu náklady: 1 527 736 €

VÝNOSY

predaj služby v rámci rozpočtu 1 263 918 €

predaj ostat. služby nad rámec rozp. 69 331 €

predaj ostatné služby 279 883 €

SPOLU VÝNOSY 1 613 133 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 85 397 €

Ekon. ukazovatele spoločnosti za rok 2016
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20. - 26. 3.  HORNÉ KOČKOVCE: 
  KOLONKA: 
  NOVÉ NOSICE: 
                   
27. 3. - 2. 4. ZÁSKALIE: 
   STARÉ NOSICE: 
                   
  J. KRÁĽA: 
3. - 9. 4.  J. KRÁĽA: 
  ZÁBREH:  
  POD ZÁBREHOM: 
  VIESKA: 
                                   
18. - 23. 4. HRABOVKA: 
    
  IHRIŠTE: 
  HOŠTINA: 
    
24. - 30. 4.  HORNÉ KOČKOVCE: 
             
             
                  
            
Nahlasovanie objednávok cez spoločenstvá od 20. 3. do 30. 4. 2017
Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140 alebo mail: halas.ptsmpu@slovanet.sk.
Individuálny zber nebezpečného a elektronického odpadu bude uskutočnený na základe 
požiadavky, formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych častí. Následný zber 
nebezpečného a elektronického odpadu bude vykonaný individuálne v miestnej časti u na-
hlásených občanov.

Harmonogram poskytovania kontajnerov pre RD na objemný odpad, jar 2017   
pri cintoríne
Kpt. Jaroša (oproti obchodu cez cestu)
pri obchode
pri autobus. zástavke
stred
na pôvodnom mieste - odbočka na ostrov
na pôvodnom mieste - pod elektrárňou
pri starých pumpách
pri nemocnici Zdravie
na konci ulice 
na konci ulice
pri nádobách na sep. odpad
na pôvodnom mieste - pri pálenici
dolný koniec pri RD č. 69/55
pri Rivane
pod autobusovou zástavkou
pri požiarnej zbrojnici
pri zástavke pri DK
na pôvod. mieste - ulica Hurbanova
na pôvod. mieste - ulica Kukučínova
na pôvod. mieste - ulica Hečkova
ul. Továrenská (pri predajni mäsa)
Vŕšok (pod býv. zbernými surovinami)

je stanovený v rozsahu 100 % pracovného úväzku.
7. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra 
mesta Púchov je 01. 05. 2017.
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je po-
trebné doručiť najneskôr 14 dní pred dňom konania 
voľby, t. j. do 10. 04. 2017 do 15:00 hod. (prihláška 
musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Mestský 
úrad Púchov). Obálka musí byť zalepená a zreteľne 
označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neo-
tvárať“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa 
nebude prihliadať. 

prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min. 
• Kandidáti budú mať právo vystúpiť v abecednom 
poradí.
• Voľba hlavného kontrolóra bude tajná.
• Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednot-
livých kandidátov.
• Každý poslanec mestského zastupiteľstva obdrží 
hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, 
ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abeced-
nom poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové 
číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za naj-
vhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vho-
dí ho do pripravenej volebnej urny.
• Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na 
ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové čís-
lo s menom kandidáta.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, 
mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vy-
koná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší 
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 
druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s 
najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole 
volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší 
počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom 
kole volieb sa rozhoduje žrebom.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Púchov 

U Z N E S E N I E   č.  33/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
A.  v y h l a s u j e
na základe ustanovenia § 18 a ods. 2 a 4 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta a určuje 
deň konania voľby  na deň 24. 04. 2017.
B. s c h v a ľ u j e 
1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kont-
rolóra mesta Púchov v súlade s § 18 a zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované do-
klady:
• meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narode-
nia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),
• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom do-
terajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o dopl-
ňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 
v plnom rozsahu,
• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osob-
ných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov v platnom znení na účely voľby 
hlavného kontrolóra mesta,
• písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra 
na 2 strany.
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov 
na hlavného kontrolóra
• Na účely vyhodnotenia splnenia kritérií kandidátov 
na hlavného kontrolóra mestské zastupiteľstvo usta-
novuje komisiu na vyhodnotenie splnenia podmie-
nok v zložení:
 predseda -  Ing. Daniel Lako
 člen -  Mgr. Bc. Radoslav Machan
 člen  - JUDr. Anton Školek
 člen - Ing. Lukáš Ranik
 člen - MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie splnenia 
podmienok jednotlivých kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov. Komisiu zvolá jej predseda určený mestským za-
stupiteľstvom. Komisia zasadne po uplynutí lehoty 
na predkladanie prihlášok a otvorí obálky doručené 
v lehote na ich predkladanie. Komisia spíše o vyhod-
notení splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie 
splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Zá-
pisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia splnenia 
podmienok bude predložená poslancom na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 04. 2017, na 
ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra. 
4. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh:
• Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontroló-
ra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Púchov, 
ktoré sa bude konať dňa 24. 04. 2017, kde každý 
kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej 

Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra
V pondelok 13. 3. sa zišli poslanci MsZ, aby prerokovali jediný bod - voľbu hlavného kontrolóra mesta. Po krátkej diskusii 
voľbu vyhlásili na 24. 4. 2017. Na návrh poslankyne Ireny Kováčikovej bola schválená voľba tajným hlasovaním.

Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
predkladal vedúci organizačno-práv. oddelenia 

MsÚ Púchov R. Machan.
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Vo štvrtok 9. marca sa v priestoroch domu kultúry uskutočnila pod záštitou primátora Rastislava Heneka 
premiéra nového cyklu podujatí „Čaj pre seniorov“. Popoludnia sa zúčastnili okrem primátora aj niektorí 
poslanci mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom kultúrneho programu bolo vystúpenie Jadranky.

Odštartoval nový cyklus podujatí Čaj pre seniorov

Ambíciou Čaju pre seniorov je spájať púchovských 
dôchodcov, vytvoriť im priestor pre spoločné stret-
nutia, zabaviť sa pri príjemnej hudbe a  v prípade 
záujmu podebatiť s prítomnými zástupcami mesta 
alebo poslancov.
Premiérové podujatie moderovala čerstvá vedúca 
oddelenia školstva a sociálnych vecí Renáta Holáko-
vá, o zábavu sa postarala speváčka Jadranka a žiaci 
základnej umeleckej školy pod vedením riaditeľky 
Zdenky Tunegovej a Ivana Sadloňa. 
Prvý Čaj pre seniorov poslúžil aj ako priestor k pri-
pomenutiu si sviatku Medzinárodného dňa žien, čo 
sa odzrkadlilo aj v príhovore primátora: „Milé ženy, 
dámy, chcel by som vám popriať, aby ste boli stále 
krásne, aby ste boli šťastné a aby ste sa cítili od nás 
mužov, deň čo deň, týždeň čo týždeň a rok čo rok 
stále milovanejšie a milovanejšie“.  Zároveň primá-
tor poodhalil plány ohľadom frekvencie budúcich 
Čajov pre seniorov: „Bol by som naozaj rád, keby 
sme sa takto stretávali každý mesiac“.
Dobrou správou pre všetkých seniorov je, že ak ten-
to dátum nezaznamenali alebo nestihli, majú mož-
nosť  zúčastniť sa ďalších pripravovaných stretnutí. 
Najbližší Čaj pre seniorov sa uskutoční 27. apríla, 
ďalšie 18. mája a 15. júna 2017.                                       -dm-

Čaj pre seniorov sa stretol hneď od začiatku s nebý-
valým záujmom. Medzi zúčastnených tohto prvého 
patrila aj Helena Dunková z Nosíc, ktorá do redakcie 
Púchovských novín zakrátko po jeho skončení za-
slala nasledujúci príspevok:
„Jar je tu a s ňou prvé slnečné dni, ktoré potešia há-
dam každého človeka po dlhej zime. Nám dôchod-
com z Púchova a okolia pohladila dušu nielen jar, 
ale aj staronový program Čaj pre seniorov znovu 
obnovený primátorom mesta Rastislavom He-
nekom. Vďaka tejto myšlienke sme sa teda stretli  
v priestoroch Divadla a prežili nádherné popolud-
nie plné hudby, tanca a milých stretnutí. Vystúpe-
niami nám úsmev na tvárach a zimomriavky na 
tele, vyčarili žiaci ZUŠ a tiež populárna Jadranka. 
Celá organizácia Čaju pre seniorov bola zvlád-
nutá na jednotku. Ocenili sme veľmi vhodný čas, 
chutné občerstvenie a výborný program. Najmä tí 
dôchodcovia, čo žijú sami, si môžu aspoň takto vy-
jsť do spoločnosti iných ľudí a prežiť pekné chvíle. 
Keďže Čaje pre seniorov by sa mali stať tradíciou, 
už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho stretnutia, 
ktoré bude koncom apríla opäť v Divadle.“ 

Za všetkých seniorov ďakuje Helena Dunková.
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Oznámenie si rozmyslela...
Pred 20.00 hodinou večer prišla na oddelenie 

mestskej polície opitá žena, ktorej vďaka výške 
hladiny alkoholu v krvi mestskí policajti takmer 
nerozumeli. Z jej oznámenia sa dalo vydedukovať 
len toľko, že ju neznáma osoba neznámym spô-
sobom niekde v parku mala okradnúť o neznámu 
sumu peňazí. Nakoniec však z oddelenia odišla s 
tým, že sa ide radšej vyspať.  O desať minút sa však 
vrátila a dobíjala sa na oddelenie mestskej polície. 
Policajti je odoporučili, aby sa išla vyspať...

Kamión na tráve je už silná káva
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého parkuje na Štefániko-
vej ulici vo vnútrobloku na tráve kamión. Hliad-
ka na mieste našla vodiča kamiónu so žilinským 
evidenčným číslom, ktorý sa snažil hrabličkami 
urovnať trávnatú plochu poškodenú automobi-
lom. Vodič sa dopustil priestupku, za parkovanie 
na tráve mu policajti uložili desaťeurovú pokutu. 

Vlámali sa do reštaurácie
Krátko po piatej hodine nadránom preverovala 

hliadka mestskej polície telefonické oznámenie, 
podľa ktorého mali byť rozbité dvere na jednom z 
pohostinských zariadení na Námestí slobody. Po 
príchode na miesto spolu s hliadkou Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove zistili, 
že na prevádzke sú rozbité dvere a v interiéri sú 
porozhadzované veci. Bolo evidentné, že bol spá-
chaný trestný čin krádeže vlámaním, na miesto 
privolali policajného technika. Prípad rieši štátna 
polícia. 

Mŕtvy bažant v meste
Na oddelenie mestskej polície prijali informáciu 

o náleze uhynutého bažanta pri jednej z púchov-
ských kaviarní. Hliadka miesto fotograficky zdoku-
mentovala a bažanta uložila do igelitového vreca. 
Následne o prípade informovala veterinára.  
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Mestská polícia

V Beluši takmer spadlo auto do potoka
Hasičský a záchranný zbor

Nechýbalo veľa a automobil v Beluši by skončil v miestnom potoku.         FOTO: KR HaZZ Trenčín

Dve osoby utrpeli zranenia pri dopravnej nehode, 
ktorá sa stala vo štvrtok 9. marca krátko po 20.00 
hodine v Beluši na Ulici Ľudovíta Štúra. V osobnom 
automobile, ktoré zostalo uviaznuté na zábradlí nad 
miestnym potokom, bola zakliesnená osoba. Dru-
há osoba s ľahšími zraneniami sa nachádzala mimo 
vozidla.  Hasiči zabezpečili vozidlo proti pohybu a 
v súčinnosti so zdravotnými záchranármi poskytli 

zraneným osobám prvú pomoc. Zakliesnenú osobu 
prostredníctvom hydraulického zariadenia postup-
ne vyslobodili z havarovaného automobilu a trans-
portovali do sanitky. Po zdokumentovaní udalosti 
políciou hasiči asistovali pri bezpečnonam naložení 
automobilu na vozidlo odťahovej služby a prostred-
níctvom sorbčnej látky zachytili a odstránili uniknuté 
prevádzkové kvapaliny.          KR HaZZ Trenčín

Každý rok spolu s postupným otepľovaním zazna-
menávajú hasiči zvýšený počet požiarov, ktoré vzni-
kajú v dôsledku spaľovania biologického odpadu 
alebo plošného vypaľovania trávnatých 
porastov. Ich častou príčinou býva ne-
dbanlivé konanie osôb pri spaľovaní bio-
logického odpadu, následkom čoho sa po- 
žiar vplyvom vetra rýchlo rozšíri do okolia 
a spôsobí nemalé škody.

Hasiči varujú pred nebezpečenstvom jar-
ného spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z 
poorezávaných stromov, pričom občanom 
odporúčajú takéto odpady kompostovať 
alebo využívať organizované akcie na od-
voz biologického odpadu. 

Plošné vypaľovanie tráv a porastov za-
kazuje zákon o ochrane pred požiarmi, 
ktorého porušenie môže stáť občana do 
331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku 
dopustila právnická osoba alebo fyzická 

osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do 
výšky 16.596 eur. 

KR HaZZ Trenčín

Plošné vypaľovanie tráv môže vyjsť draho

V Púchovskom okrese sa v deviatom kalendárnom 
týždni stali síce iba dve dopravné nehody, vyžiadali si 
však dve ťažké a jedno ľahké zranenie. 

Nepozornosť vodiča spôsobená pravdepodobne 
únavou bola príčinou dopravnej nehody, ktorá sa 
stala v Púchove na Komenského ulici. Vodič osob-
ného motorového vozidla nedal na priechode pre 
chodcov prednosť chodcom a zrazil jedného dos- 
pelého človeka a maloleté dieťa. Jeden z chodcov 

utrpel ťažké, druhý ľahké zranenie. Skúška na alkohol 
bola u vodiča negatívna. 

Ťažké zranenie utrpel cestujúci v linkovom auto-
buse SAD Trenčín vo Visolajoch. Autobusu počas 
zjazdy vbehla do cesty lesná zver, pričom v dôsledku 
prudkého brzdenia pri strete so zverou došlo k pádu 
osoby cestujúcej v autobuse, ktorá sedela na sedadle 
vedľa uličky. Skúška na alkohol bola u vodiča autobu-
su negatívna.                KR PZ Trenčín 

Linkový autobus sa zrazil s lesnou zverou

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
sa v minulom týždni v okrese Púchov zvýšila na 
úroveň 1749 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Bola piata najvyššia v Trenčianskom kraji. V celo-
krajskom meradle klesla chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia na úroveň 1615 ochorení 
na 100.000, čo je takmer šesťpercentný pokles. 
Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji sa v 
minulom týždni znížila o 19 percent. Najvyššia 
chorobnosť na respiračné ochorenia bola v Tren-
čianskom kraji v okrese Trenčín, najnižšia v okrese 
Považská Bystrica.  

Chorobnosť v okrese 
mierne stúpla
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Ponúkame do prenájmu novovybudované 
obchodné priestory v Horných Kočkovciach 
vhodné ako prevádzky:

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

BÝVALÉ  HRADISKO

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

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

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



školstvo8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Dopravná výchova 
na ZŠ Mládežnícka
Spolupráca Mestskej polície v Púchove 
so základnými školami funguje vzorne. 
Vo štvrtok 9. marca mestský policajt 
Bohumil Bořuta prednášal najmenším 
školákom na Základnej škole Mládež-
níckej na tému Deti v doprave. Deti ho 
počúvali pozorne, niektoré dokonca 
s  otvorenými ústami. Dúfajme, že ta-
kéto aktivity mestskej polície a základ-
ných škôl pomôžu pri znižovaní počtu 
nešťastí na našich cestách.

-sf-

 

     ZŠ Jana Amosa Komenského v Púchove 
                                Vás pozýva na 

  Deň otvorených dverí 
       Kedy?      22. marca 2017 od 9.00 do 12.30 h. 

 
 Súčasťou DOD bude štvrté stretnutie detí                      
púchovských MŠ so žiakmi školy. 
 Od 9.00 do 11.00 budú spoločne tvoriť na       
tému Jarné variácie.   

 

Tešíme sa na všetkých rodičov aj detičky . 

 

     

Deň otvorených 
dverí ZŠ Gorazdova
8. marca Základnú školu Gorazdova 
navštívili budúci prváčikovia s pani 
učiteľkami z troch okolitých mater-
ských škôl. Na Deň otvorených dverí 
prišli aj niektorí rodičia. Prešli si pries-
tory školy: triedy, telocvičňu, učebne, 
herne, ochutnali čajík v školskej jedál-
ni. Pozreli si, ako sa učia ich starší ka-
maráti, spoločne vyrobili darček pre 
mamičky k MDŽ. Do svojej škôlky si 
odnesú nielen zážitky, ale aj motýliko-
vú lízanku, odznak školy „Gorazďáčik“ 
a vrece plné hračiek, ktoré im darovali 
žiaci tejto školy.                                 -zsg-             

Projekt Komunitná záhrada
Mesto Púchov a Dobrovoľník mesta 
Púchov v spolupráci s Detským do-
movom Púchov a CVČ Včielka Pú-
chov spoločne pripravili úplne nový 
projekt s názvom KOMUNITNÁ ZÁ-
HRADA. 
Radi by sme založili u nás v meste 
prvú komunitnú záhradu pre všet-
kých ľudí, ktorých spájajú rovnaké 
hodnoty. Chceme „záhradníčiť“ v 
centre mesta a pestovať zeleninu a 
bylinky, ktoré potom využijú a spra-

cujú v kuchyni detského domova 
na rôzne pochúťky pre detských 
maškrtníkov. Dňa 10. februára sme 
začali prvú fázu a spoločne s deťmi 
detského domova sme zasadili všet-
ko možné zo zeleniny a byliniek. Kto 
by sa chcel pridať a pomôcť mi pri 
navrhovaní vyvýšených záhonov, za-
bezpečovaní materiálu pre debnenie 
alebo zháňaní zeminy, budem vám 
povďačný. ĎAKUJEM za pomoc.

Prebraté z FB Roman Hvizdák



školstvo 9

POSTUP PRI ODKLADE POVINNEJŠKOLSKEJ 
DOCHÁDZKY:
•   predložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu, 
•   odporučenie všeob. lekára pre deti a dorast,
•   odporučenie prísl. zariadenia centra pedagogic-
kého poradenstva a prevencie. 

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

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

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

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

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

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR  
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskor-
ších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie die-
ťaťa do materskej školy pre školský rok 2017/2018 
prijímajú riaditeľky materských škôl:
•   Materská škola, Požiarna 1291, Púchov,
•   Materská škola, Požiarna 1292, Púchov,
•   Materská škola, Mládežnícka 13, Púchov,
•   Materská škola, Chmelinec 1411, Púchov,
•   Materská škola, 1. mája 1348, Púchov,
•   Materská škola, Nosice 221, Púchov
•   Základná škola s materskou školou, Slovanská 23.
TERMÍNY ODOVZDÁVANIA PRIHLÁŠOK:
10. 05. 2017  od 14. 00 hod. - 16. 30 hod.
17. 05. 2017  od 14. 00 hod. - 16. 30 hod.
   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzde-
lávanie je k dispozícii u riaditeliek materských škôl, 
na internetovej stránke mesta www.puchov.sk,                   
na internetovej stránke materských škôl www.skol-
kapuchov.sk.
   Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára 
zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ/zástupkyni 
pre predprimárne vzdelávanie v uvedenom termí-
ne. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a 
občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Podmienky prijatia:
•   vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
•   prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty 
rok veku, deti s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou 
školskou dochádzkou.

Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2017/18 Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018
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Tlačovej rade Slovenskej republiky bola dňa 10. 2. 
2017 doručená sťažnosť Mariána Mišúna proti od-
porcovi Slavomírovi Flimmelovi, v ktorej sťažovateľ 
žiadal jednak prešetriť postup odporcu, ktorý mu 
odmietol uverejniť platenú inzerciu a jednak odpor-
com uverejnený text Prečo Púchovské noviny nepo-
skytujú priestor Mariánovi Mišúnovi? v Púchovských 
novinách č. 3 na str. 15 z 24. januára 2017.
• Rada poučuje sťažovateľa vo vzťahu k prvej časti 
jeho sťažnosti o tom, že jej právomoc je vymedzená 
v rokovacom poriadku, ktorý jej neumožňuje zaobe-
rať sa sťažnosťami, ktorých podstata spočíva v neu-
verejnení textov, či inzercie osôb, ktoré sa s takouto 
žiadosťou, či objednávkou, obrátili na vydavateľa, 
šéfredaktora, či redakciu periodickej tlače a nebolo 
im vyhovené. Dôvodom je skutočnosť, že o obsahu 
periodickej tlače rozhoduje vydavateľ slobodne 
a preto jeho odmietnutie príspevkov, či inzercie 
podľa jeho výberu nemôže byť preskúmavané 
ani z hľadiska zásad novinárskej etiky stanove-
ných Etickým kódexom novinára.
• Sťažovateľ sťažnosť doplnil a v doplnení uviedol, že 
článkom malo dôjsť k porušeniu čl. II bod 2 Etického 
kódexu, pretože postupom odporcu bola porušená 
nestrannosť, vyváženosť, pričom odporca si dôsled-
ne neoveril fakty, keď sťažovateľa v celom texte skry-
tou formou spájal s nacizmom a fašizmom, pričom v 
mnohých ľuďoch určite voči nemu vyvolal nenávisť.       
• Ďalej došlo k porušeniu čl. IV bod 3 Etického kó-
dexu, podľa ktorého novinár nepodnecuje nenávisť, 
ani diskrimináciu založenú na rase, svetonázore, 
náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, so- 
ciálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii a  
o príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, 
že táto informácia je v kontexte daného príspevku 
relevantná.
• K porušeniu týchto zásad malo dôjsť celkovým 
spracovaním článku, ktorý sťažovateľa bezdôvodne 
politicky diskredituje, pričom môže závažným spô-
sobom negatívne ovplyvniť jeho vážnosť v očiach 
verejnosti; podprahovo manipuluje s verejnou mien-
kou, keďže už v nadpise bolo požité meno sťažova-
teľa, pričom sú v ňom v spojitosti so sťažovateľom od 
začiatku až po koniec sofistikovane používané rôzne, 
pre väčšinu slovenskej verejnosti negatívne pojmy 
ako Hitler, nacizmus, národný socializmus, fašizmus 
a zabíjanie. Článok vyvoláva zdanie, že sťažovateľ 
patrí k horlivým obdivovateľom niektorých zločinec-
kých politických režimov, prípadne, že je zástancom 
najhroznejších zločinov a zverstiev, čo je nehorázne 
osočovanie a lož. S ohľadom na súčasné definície 
pojmov fašizmus a nacizmus, sťažovateľ jedno-
značne odmieta spájanie svojej osoby s akýmikoľvek 
politickými a ideologickými zločinmi z minulosti.
• Sťažovateľ k tomu dodal, že redaktor si nedosta-
točne overil fakty: vo svojom článku argumentuje 
len oficiálne dostupnými štatistikami samovrážd, 
pričom vôbec nezohľadňuje sociálne pomery a eko-
nomické príčiny samovrahov, pričom nezohľadnil 

ani nízku pôrodnosť, čoho dôkazom je aj neodvratne 
blížiaci sa kolaps dôchodkového systému. Genocí-
dou podľa medzinárodných dohovorov je aj úmysel-
né uvedenie ktorejkoľvek národnej, rasovej, etnickej 
alebo náboženskej skupiny do takých ekonomických 
a sociálnych životných podmienok, ktoré vedú k jej 
čiastočnému alebo úplnému fyzickému zničeniu. Zá-
verom sťažovateľ poukázal i na vetu v článku, ktorá 
znela: „Teória R. Vaského, ktorú M. Mišún spolu s ním 
šíri po Slovensku, je znôška hlúpostí a neprávd.“
• Odporca (Slavomír Flimmel) na výzvu Rady doručil 
vyjadrenie z 14. 2. 2017, v ktorom uviedol, že neko-
nal v rozpore s Etickým kódexom a vo vzťahu k sťa-
žovateľom napadnutému textu zdôraznil, že v novi-
nách zverejnil iba fakty, ktorých pravdivosť si overil. 
Vychádzal z verejne prístupných videozáznamov z 
rôznych akcií, na ktorých sa sťažovateľ zúčastnil a z 
textov uverejnených sťažovateľom, okrem iného i 
na Facebooku. Odporca na tieto zdroje poskytol 
Rade linky a poukázal na to, že sťažovateľ použí-
va heslá a slogany NSDAP a HSĽS (konečné rieše-
nie cigánskeho problému; parazity; Slovák, zhoď, 
zbav sa svojho škodcu; eugenický program; za 
Boha a za národ; v novom roku do útoku; náš boj 
proti klamstvu, hlúposti a zbabelosti) ale aj sym-
boly NSDAP a HSĽS (hákový kríž; orlicu; ľudácky 
dvojkríž) a fotografie Adolfa Hitlera a Jozefa Tisa. 
Sťažovateľ sa sám nazýva nacionalistom a socia-
listom, bojuje proti štátnemu systému vytvore-
nému po roku 1989 – tržnému hospodárstvu a 
liberálnej demokracii. Žiada jeho radikálnu (revo-
lučnú) zmenu. Organizoval prednášky R. Vaskému, 
ktorý naše štátne zriadenie po roku 1989 nazýva faši-
stickým a žiada jeho násilné zvrhnutie a pozabíjanie 
demokraticky zvolených politikov. 
• Ďalej odporca vo vyjadrení odcitoval úryvok zo 
sťažovateľovej knihy o nemeckom národnom soci-
alizme 1933 - 39: „Ekonomický úpadok Európy vy-
žaduje, aby bol chorý systém čím skôr nahradený 
novou organizáciu spoločnosti, v ktorej celospolo-
čenský úžitok zvíťazí nad ekonomickými záujmami 
bezohľadných jednotlivcov. Pokiaľ ľudská spoloč-
nosť trpí dočasnou nadprodukciou, plánované zne-
hodnocovanie výrobkov nie je rozumným riešením. 
Liberalizovaný trh treba radšej nahradiť riadeným 
využívaním služieb a spotrebou tovarov zvyšujúcich 
kvalitu ľudského života. Priamou ukážkou efektivity 
uvedeného ekonomického prístupu bol v minulosti 
úžasný hospodársky vzostup národne socialistické-
ho Nemecka.“ 
• Rada sa ďalej oboznámila aj s časťami knihy sťažo-
vateľa „Náš boj proti klamstvu, hlúposti a zbabelosti, 
Utajovaná ekonomická koncepcia, Národný socializ-
mus 1933 – 1939“ predloženými odporcom a konšta-
tovala, že pokiaľ časti z nej boli súčasťou článku, tieto 
boli citované doslovne. Rada vzala do úvahy i to, že 
sťažovateľ svoje autorstvo tejto knihy nespochybnil. 
• V situácii, keď ani sťažovateľ a to ani na výzvu Rady 
neoznačil konkrétne o ňom vyslovene skutkové  

tvrdenia v článku za nepravdivé (namietal jeho vy-
znenie a hodnotenie svojej osoby v ňom), Rada sa 
preto zaoberala posúdením, či hodnotiace úsudky 
obsiahnuté v článku vyplývajú z faktov v ňom uve-
dených a či sú teda primeranými.
• Pri tomto posudzovaní Rada zohľadnila, že sťažo-
vateľ okrem iného zastáva názor, podľa ktorého sa 
je nutné „reálne zamyslieť nad možnosťou rehabili-
tovať niektoré pozitívne princípy národného socia- 
lizmu… Ostáva nám len dúfať, že celá Európa sa už 
čoskoro vyberie novou cestou reformovaného so- 
cializmu pod vedením nacionalistov“ a poukazuje i 
na to, že „mnohé ekonomické princípy národného 
socializmu už fungovali a ukázali sa ako správne.“ 
• Pokiaľ sťažovateľ bagatelizuje poukaz odporcu na 
sťažovateľom uverejnený plagát „NIE Radšej knihu“ 
tým, že tento prekreslený komunistický plagát ob-
sahujúci namiesto pohárika vlajku Európskej únie 
a knihu Mein Kampf „len satirickým spôsobom in-
formoval slovenskú verejnosť o meniacich sa čita-
teľských náladách mladých Európanov“, Rada sa s 
týmto vysvetlením sťažovateľa nemohla stotožniť, 
pretože nekorešponduje s obsahom a úpravou 
sťažovateľom pretvoreného plagátu. Práve z obsa-
hu a úpravy plagátu je zrejmé, že jeho posolstvom 
nie je informovanie o zmenách v čitateľských nála-
dách, ale naopak vyjadrenie názoru, podľa ktorého 
alternatívou odmietaných hodnôt Európskej únie je 
podľa sťažovateľa zobrazená publikácia. 
• Ako vyplýva z obsahu článku, tento sťažovateľa 
nenazýva „fašistom“ ani „horlivým obdivovateľom 
zločineckých politických režimov“.
• Preto v situácii, keď sám sťažovateľ nespochyb-
ňuje obsah jemu pripísaných citátov a jeho ko-
nania, Rada sa stotožňuje s postupom redakcie, 
ktorá texty sťažovateľa neuverejnila a obsah 
vysvetlenia tohto postupu v článku (ako celku 
ale ani jednotlivé jeho časti, na ktoré poukazuje 
sťažovateľ) nepovažuje za taký, ktorým by došlo 
k porušeniu Etického kódexu pokiaľ ide o povin-
nosť novinára byť nestranným, písať vyvážene, 
objektívne, poctivo, pravdivo, zodpovedne a na 
základe dôsledného overovania faktov. Odporca 
vychádzal z verejne dostupných údajov o čin-
nosti sťažovateľa. Uverejnený text nepodnecuje 
podľa názoru Tlačovej rady ani nenávisť, či dis-
krimináciu. Naopak javí sa, že je to práve sťažo-
vateľ, ktorý volá po ochrane svojich práv napriek 
tomu, že sám svojimi názormi prispieva k podne-
covaniu nenávisti v spoločnosti nezohľadňujúc, 
že žiadne ustanovenie Etického kódexu nemož-
no vykladať tak, ako to naznačuje sťažovateľ.
• Z týchto dôvodov Rada dospela k záveru, že uve-
rejnením textu „Prečo Púchovské noviny neposky-
tujú priestor Mariánovi Mišúnovi?“ v Púchovských 
novinách z 24. januára 2017 k porušeniu Etického 
kódexu novinára nedošlo.

(krátené, celý text: www.puchovskenoviny.sk)

Tlačová rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 1. 3. 2017 pod vedením Júliusa Lörincza posudzovala 
sťažnosť navrhovateľa Mariána Mišúna voči šéfredaktorovi Púchovských novín Slavomírovi Flimmelovi. Rozhod-
la, že uverejnením textu „Prečo Púchovské noviny neposkytujú priestor Mariánovi Mišúnovi?“ k porušeniu Etické-
ho kódexu novinára nedošlo. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyberáme:

Sťažnosť Mariána Mišúna na Púchovské noviny 
Tlačová rada Slovenskej republiky odmietla
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S láskou a hrejivým 
pocitom v srdci spo-
mínam na učňovské 
roky, ktoré som prežil 
v „Učňovskej škole 
miestneho hospo-
dárstva“ v Púchove. 
Spomínam sa starú 
budovu bývalej 
židovskej krčmy 
„U Nathana“, kde uč-
ňovská škola sídlila. 

vážil ľudský a seriózny prístup ma-
tematikárov Jagelku a Ing. Němca, 
ktorí nás pri riešení úloh posmeľo-
vali, aby sme sa matematiky nebáli 
a  dokázali ju zvládnuť. Dobrým 
a  zaujímavým učiteľom bol aj pán 
učiteľ Matejka, ktorý nás učil deje-
pis. V  jeho vyjadrovaní a  chovaní 
sme neraz cítili skryté figliarstvo 

a to sa nám chlapcom páčilo. V uč-
ňovskej škole miestneho hospo-
dárstva bol dobrý učiteľský kolek-
tív, ktorý si sám vytvoril autoritu 
a nebolo potrebné, aby mu ju niek-
to umelo vytváral či upevňoval.
Tak spomínam na  mestečko Pú-
chov z  roku 1958, ale prirodzene, 
nemôže sa porovnávať s dnešným 
moderným a  pekným Púchovom. 

15-roční šarvanci, hlavu otáčali, div 
sme si krky nevykrútili. Veselo sme 
kráčali ku škole popri cukrárni, od-
kiaľ sa šírila a  dráždila nás príjem-
ná vôňa koláčov a zákuskov. To už 
bola škola blízko a o chvíľu sa začí-
nalo vyučovanie.
Rád spomínam na učiteľský zbor, 
na rozvážnu pani riaditeľku Kršáko-
vú, cieľavedomého pána riaditeľa 
Činčuru. Nikdy nezabudnem na 
nášho nekompromisného triedne-
ho učiteľa Jána Martiša, ktorý s vy-
sokou fundovanosťou prednášal 
učivo zo strojníctva tak, že sa to ne-
dalo nepochopiť. Medzi dobrých 
a obľúbených učiteľov patril i  fyzi-
kár Jozef Kučera, ktorý nám svojou 
jasnou a  zrozumiteľnou rečou ob-
jasňoval látku z fyziky. Veľmi som si 

Budova mala veľmi hrubé obvodo-
vé steny, takže do tried neprenikol 
žiaden zvuk z  ulice. Počuť bolo 
iba zvony z  blízkeho katolíckeho 
a  vzdialenejšieho evanjelického 
kostola, ktoré ohlasovali poludnie 
a  nám v  kútiku srdca robili radosť, 
lebo sme vedeli, že bude čoskoro 
koniec vyučovania. Akoby to bolo 
dnes, vidím pred sebou staručkého 
pána „Nathana“ túlajúceho sa po 
chodbách svojho bývalého „kráľov-
stva“.
Svoje čaro mala i  cesta ulicou od 
evanjelického kostola ku škole, 
ktorú lemovali prevažne nízke staré 
rodinné domčeky. Kúsok od cukrár-
ne každé ráno z bránky rodinného 
domu vychádzala na cestu krásna 
mladá dievčina, za ktorou sme my, 

Spomienka na učňovské roky (1958–1961)
Učňovská škola miestneho hospodárstva v Púchove

V  tej dobe bolo mesto malé, ti-
chšie, prevažovali malé rodinné 
domy. My mládežníci sme ho však 
mali veľmi radi. I príhody, ktoré sme  
v ňom zažívali. Také i zo zaniknutou 
učňovskou školou zostane v  mo-
jich a nielen mojich spomienkach.

Vladimír Baška
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Potravinová pomoc pre Púchovčanov

Balíček obsahoval cestoviny, ryžu, fazuľu, hrach, 
šošovicu, olej, cukor, múku, mäsové a rybacie 
konzervy, instantné polievky, paradajkový pretlak 
a sušené mlieko. Priložený hygienický balíček ob-

Slovenská katolícka charita zo Ži-
liny vo štvrtok 9. marca pomáhala 
rozdávať balíky potravinovej po-
moci na katolíckej fare v Púchove.

Program spolufinancovaný Európskou úniou je 
zameraný na zmiernenie potravinovej a mate- 
riálnej núdze odkázaných osôb. Ide o osoby ži- 
júce v domácnostiach a osoby, ktorým je posky-
tovaná sociálna služba v útulkoch. Konečným 
príjemcom potravinových balíčkov sú v prvom 
rade rodiny s nezaopatreným deťmi, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, invalidi a 
ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí 
nemajú príjem zo zárobkovej činnosti.
Sekundárne sú príjemcami pomoci aj iné osoby 
v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej život-
nej situácii. Za takú situáciu sa považuje život-
ná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej 
sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať 
vlastným pričinením, ak má osoba príjem pod 
úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, 
blízkej osoby, rodiny zasiahnuté živelnými po-
hromami a pod.
Jednotlivec spĺňajúci podmienky má nárok na 
jeden potravinový balíček. Rodina s nezaopa-
trenými deťmi má nárok na dva a viac potravi-
nových balíčkov (podľa počtu detí). V Púchove 
získalo 32 občanov 39 potravinových balíčkov. 

sahoval zubnú kefku a pastu, mydlo a šampón.
Distribúciu potravinových balíkov na Slovensku 
organizuje okrem Slovenskej katolíckej charity aj 
Červený kríž.                                                                                                       -sf-

Akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoloč-
nosť a Centrum MEMORY a v spolupráci s regio-
nálnymi úradmi verejného zdravotníctva sa konajú 
edukačné aktivity pre verejnosť - besedy na tému: 
Žijeme život prospievajúci mozgu?, Potreba tréno-
vania pamäti a Prevencia pred ochoreniami mozgu. 
Tajomný mozog - miliardy nervových buniek, tvo-
riacich tento neobyčajne výkonný, ale súčasne aj 
krehký a zraniteľný orgán, riadi, vedie a kontroluje 
pohyby nášho tela, chod našich myšlienok, zvraty a 
zmeny nálad, rozhodovacie procesy, ale aj komuni-
káciu s okolím čo vytvára čaro osobnosti každého 
samotného jedinca. Reguluje  tiež náš zdravotný 
stav.
  Mozog pozostáva z buniek, ktoré sa nazývajú neu-
róny (80 - 120 miliárd). Jediné bunky, ktoré sa v ľud-
skom tele neobnovujú sú bunky nervové, preto je 
ešte dôležitejšie sa o ne postarať. Mozog tvorí 2 % 
telesnej hmotnosti, spotrebuje na svoju činnosť 25 
% výkonu srdca, na svoju výživu potrebuje 20 % 
spotreby kyslíka organizmu a 25 % glukózy.
Prečo sa musíme starať o svoj mozog? V súčasnos-
ti sú kladené vyššie nároky na pamäť. Ľudskú po-
zornosť zahlcujú informácie. Náš mozog musí čeliť 
zvyšujúcemu sa stresu a tlaku. Menej namáhame 
mozog, spoliehame sa na mobily, tablety, počítače.    

Týždeň mozgu - 13. až 19. marec

Vyžaduje sa od nás zvyšovanie kvalifikácie, lepšia 
schopnosť pamätať si staré a prijímať nové infor-
mácie. Netrénovaná pamäť zlyháva podobne ako 
svaly. Vekom klesá mozgová plasticita.
  Žijeme mozgu prospešný život, ak primerane 
a pravidelne zaťažujeme svoje telo, trávime svoj 
voľný čas fyzicky aktívne, aktívne sa vzdelávame 
nielen v škole/v práci, nebojíme sa nových výziev, 
skúseností; venujeme dostatok času priateľom, ro-
dine a komunite; udržiavame si pozitívny prístup 
k životu, jeme zdravú, vyváženú stravu bohatú na 
vitamíny, antioxidanty, omega 3-mastné kyseliny a 
kyselinu listovú; strážime si čísla: hmotnosť, hladi-
nu cholesterolu, hladinu glukózy v krvi a krvný tlak; 
doprajeme si dostatočný spánok. Nežijeme mozgu 
prospešný život, ak všetko spomínané nerobíme a 
ignorujeme zhoršujúce sa zabúdanie, náhle straty 
orientácie, bezdôvodné striedanie nálad; fajčíme, 
užívame drogy a neprimerane pijeme alkohol.
  Tipy pre lepšiu pamäť: pozitívny postoj - povedz-
me si: Ja nie som o nič horší ako iní, ja to dokážem!; 
koncentrácia - vedome zamerajme pozornosť na 
podstatu, asociácie - pýtajme sa: Čo mi táto situá-
cia pripomína?, podobné otázky nám pomôžu pri 
spomínaní, ale aj pri zapamätávaní si nových infor-
mácií; selekcia - myslime kriticky a posudzujme, čo 

skutočne stojí za to pamätať si; vizualizácia - obra-
zotvornosť - prostredníctvom mentálnych obrazov 
si vytvárajme vlastné obrazy; intelektuálna zveda-
vosť - čím máme viac vedomostí, tým bude ďalšie 
zapamätávanie si ľahšie a rýchlejšie, informácie 
vzájomne nadväzujú, nové doplnia staré; odbúra-
vanie stresu - úzkosť, strach a depresia prispievajú k 
poruchám pamäti a zhoršujú schopnosť koncentrá-
cie; emócie - čím viac je informácia spojená so silnou 
emóciou, či už pozitívnou alebo negatívnou, tým 
lepšie sa vryje na dlhšiu dobu do pamäti; odpočinok 
- uvoľnenie a dostatočný spánok umožňujú, aby si 
mozog oddýchol; okysličovanie - fyzická a intelektu-
álna aktivita zvýši prietok krvi mozgovými cievami, 
čím si vytvárame optimálne podmienky pre činnosť 
pamäti; precvičovanie pamäti - sledujme aktívne ve-
domostné súťaže, riešme krížovky, sudoku... 

Zdroj: RÚVZ v Považskej Bystrici

V týchto dňoch prebieha medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cie- 
ľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, tiež 
hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch prevencie. Táto kampaň sa 
realizuje od roku 1996 a na Slovensku sa v tomto roku koná jej 10. ročník. 
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Na púchovských divadelných doskách sa počas pri-
praveného programu s názvom Vedno, prestriedala 
takmer osemdesiatka účinkujúcich. Oba folklórne sú-
bory fungujú dlhé roky a sú známe na Slovensku, ale 
aj za hranicami. Nadšenci z Trenčína sú prvým takpo-
vediac tradične-netradičným súborom, ktorého cho-
reografie a spevy sú najmä z domáceho, trenčianske-
ho regiónu. V prvom bloku ukázali divákom ako sa 
tancovalo v Drietome, neskôr nasledovali regrútske 
spevy zo Starej Lhoty, či nemenej známy čapáš. 

V druhom bloku sa predstavil folklórny súbor Vr-
šatec, ktorý pochádza z Dubnice nad Váhom, na 
scéne je od roku 1953. Začínali ako neveľká spe-
vácka skupina, ktorá sa postupne rozrástla, aj o ta-
nečnú a choreografickú zložku. Ku dnešnému dňu 
majú za sebou viac ako 2000 vystúpení po celej 
Európe, ale aj mimo jej hranice. Základ tvoria spe-
vácke a tanečné čísla, ktoré pochádzajú z celého 
Slovenska. V Púchove divákom predviedli tanec z 
Tekova, či Raslavíc. 

Celý prichystaný program trval dve hodiny a di-
váci si mohli užiť folklóru skutočne do sýtosti. 
Žiadny priaznivec folklóru neodišiel bez skvelého 
zážitku. Záverečnú bodku dali členovia súboru 
Vršatec, ktorí odtancovali očovské cifry z okolia 
Podpoľania a tiež sólo samotného primáša sú-
boru Michala Pagáča. Folklórny zážitok umocnili 
krásne zdobené kroje, ľudová hudba a spevy, 
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou slovenského 
dedičstva.                                                    B. Krchňavá

MDŽ vo folklórnom znení 
Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa žien bol v sobotu 12. marca  
v dome kultúry pripravený špe-
ciálny program dvoch folklór-
nych súborov - dubnického Vr-
šatca, ktorý vystupuje spolu so 
speváckym súborom Dubnička 
a trenčianskych Nadšencov. Toto 
netradičné folklórne, ale najmä 
priateľské spojenie, si prišli pozrieť 
desiatky zvedavých Púchovčanov. 

Organizátorom bol Klub mladého barmana a ba-
ristu pri SOŠ obchodu a služieb v spolupráci s TSK a 
mestom Púchov. Súťaž otvoril riaditeľ školy Ivan Ka-
sár a žiakom sa prihovoril a zaželal veľa úspechov aj 
viceprimátor mesta Púchov Roman Hvizdák.
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 26 žiakov deviatich 
stredných odborných škôl a hotelových akadémií v 
odbore čašník zo všetkých kútov Slovenska. Mladí 
nádejní barmani a baristi boli rozdelení do dvoch 
kategórií. Kategória A zoskupovala študentov, ktorí 
už mali skúsenosti zo súťaží a kategória B študen-
tov, ktorí ešte neabsolvovali žiadnu súťaž. Každý 
súťažiaci musel absolvovať tri okruhy. V každom z 
okruhov (barman, barista a pivný someliér) zbierali 
body, ktoré sa následne sčítali a určili konečné po-
radie súťažiacich.

Ročník 2017 bezkonkurenčne ovládlo nežnejšie po-
hlavie, v obidvoch kategóriách získali prvé miesto 
šikovné študentky. Z Púchovčanov sa najviac darilo 
Barbore Ozimej, ktorá obsadila 3. miesto spomedzi 
baristov v kategórií B. Ceny súťaže Trendy barový čaš-
ník odovzdávala A. Ciesarová spolu s riaditeľom SOŠ 
obchodu a služieb Púchov I. Kasárom, ktorý nakoniec 
vyslovil prianie: „Verím, že sa o rok spolu opäť stret-
neme, ešte vo väčšom počte, veľká vďaka všetkým.“

Trendy barový čašník pre rok 2017 v kategórii B:
1. miesto: Timea Tvrdá, SOŠOaS, Piešťany
2. miesto: Marko Kšiňan, SOŠOaS, Trenčín
3. miesto: Richard Novotný, HA, Prešov
Trendy barový čašník pre rok 2017 v kategórii A:
1. miesto: Anita Korínková, HA, Prešov
2. miesto: Terézia Beckertová, SOŠOaS, Trenčín
3. miesto: Ivana Masárová, SOŠOS, Banská Bystrica

Text: Dominika Mináriková, Foto: S. Flimmel 

3. ročník súťaže 
Trendy barový čašník
V piatok 10. marca 2017 sa v pries-
toroch púchovského Športcentra 
konal 3. ročník celoslovenskej sú-
ťaže Trendy barový čašník.

V púchovskej kaviarni Podivný barón sa opäť „ces-
tovalo“. Uplynulá streda patrila obľúbenému cyk-
lu „Na ceste“, vďaka ktorému si návštevníci môžu 
aspoň pomyselne zacestovať a bližšie spoznať 
rôzne zaujímavé krajiny. Tentokrát bola cieľovou 
destináciou Bosna, o ktorej prišla rozprávať Janka 
Michalíková.
„Bosna a okolie rieky Tary. Naše potulky za de-
sať rokov. Prekrásna divoká príroda, pohostinní 
ľudia, vynikajúce jedlo, ale aj stred kultúr a ná-

boženských vojen,“ prezrádza na úvod o Bosne 
prednášajúca. Bosnu označila za Orient, ktorý sa 
nachádza v strede Európy. Vlastnými zaujímavými 
fotkami dopĺňala rôzne fakty o krajine, v ktorej 
sa miešajú náboženstvá, tradície a je poznačená 
množstvom vojen. Medzi najväčšie mestá krajiny 
patrí Sarajevo a Mostar, ktoré majú turistom čo 
ponúknuť – od historických pamiatok, až po mies-
ta na oddych a relax. 
Svoju prednášku obohatila aj o rekreačné miesta, 

ktoré so svojou rodinou navštívila a odporučila 
ich ďalej. Druhý bonus, ktorý na návštevníkov 
čakal, bol nemenej lákavý.  Bola totiž prichystaná 
ochutnávka sladkých bosnianskych dobrôt, ktoré 
boli privezené špeciálne kvôli tejto prednáške. 
Na stole nechýbala extra sladká baklava, sušené 
brusnice, či obalené želé v cukre, ktoré v Bosne 
nazývajú lokum rahat a je typickou sladkosťou ku 
káve. 

B. Krchňavá

V cykle „Na ceste“ tentokrát navštívili Bosnu - Orient uprostred Európy
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Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 14. 3.
Pórová smotanová 
1. Morčacie soté s bambusovými 
výhonkami a hubami, bylinková ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Bravčová pražská roláda, zemiakové 
pyré, miešaný zeleninový šalát 
3. Ravioli so špenátom a riccotou 
Dezert: Ananásové rezy 

Streda: 15 .3.
Hovädzí vývar s Julienne zeleninou 
1. Morčacie prsia Rossini, jazmínová 
ryža, zeleninové obloženie 
2. Hovädzie varené mäso s chrenovou 
omáčkou, varená knedľa
3. Penne s tuniakom a sušenými 
paradajkami 
Dezert: Maková kocka 

Štvrtok: 16. 3.
Slepačí vývar s celestínskymi 
rezancami 
1. Kuracie prsia v cestíčku, zemiakové 
pyré, miešaný šalát 
2. Bravčový steak s karamelizovanou 
cibuľkou, opekané zemiaky, zelenino-
vé obloženie 
3. Špargľové rizoto
Dezert: Čokoládová roláda 

Piatok: 17. 3.
Paradajková so syrom 
1. Kuracie grilované medailóniky, 
gratinované zemiaky
2. Hovädzia pečienka burgundská, 
cestovinová ryža 
3. Zeleninové lasagne 
Dezert: Kokosové rezy

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 14. 3.
Karfiolová s mrkvou a cestovinou 
1. Pečené kuracie stehno na spôsob 
bažanta, ryža, kompót
2. Bratislavské bravčové pliecko, 
domáce halušky 

Streda: 15. 3.
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom 
1. Maďarský hovädzí guláš, knedľa
2. Kuracie soté na karí s pórkom v 
zemiakovej placke 

Štvrtok: 16. 3.
Hrachová na maďarský spôsob 
1. Hubárkin morčací rezeň, ryža/ame-
rické zemiaky, ruský šalát 
2. Medajlónky z bravčovej panenky, 
syrová omáčka, cestoviny penne
 
Piatok: 17. 3.
Špenátová s krutónmi 
1. Kurací steak na baby karotke so 
smotanou a provens. korením, ryža 
2. Plnený kapustný list, zemiaková 
kaša, uhorka 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 14. 3.
Kelová s párkom, rožok 
1. Picata po Milánsky, ghnochi s 
paradajkovou omáčkou
2. Grilovaný hermelín so slaninkou, 
varené zemiaky, brusnice 
3. Cviklové rizoto s gorgonzolou 

Streda: 15. 3.
Slepačí vývar s mrveničkou 
1. Hovädzí Rumpsteak, pfeffer omáč-
ka, steakové hranolky, kukurica
2. Chilli con carne, dusená ryža 
3. Tvarohové pirohy, acidko

Štvrtok: 16. 3.
Držková, rožok 
1. Kurací steak na špenátovom rizote 
2. Segedínsky guláš, knedľa
3. Pohánkové karbonátky s dusenou 
zeleninou, varené zemiaky
 
Piatok: 17. 3.
Bryndzová  „demikát“
1. Morčací rezeň v Corn Flakes, zemia-
kové pyré, mrkvový šalát
2. Zapekané cestoviny s lososom v 
smotanovej omáčke 
3. Bulgurové rizoto s parmezánom 
 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 14. 3.
Valašská kyselica
1.  Husárska roláda, zemiak. kaša, šalát 
z kys. kapusty
2.  Znojemská bravčová pečienka, 
tarhoňa
3. Moravské frgále, biela káva 

Streda: 15. 3.
Francúzska 
1. Pečené kurča s plnkou, ryža
2. Sikulské rebierko, knedľa
3. Lasagne, zeleninový šalát

Štvrtok: 16. 3.
Fazuľová s párkom 
1. Brnenský rezeň, zemiaky s pažítkou, 
čalamáda 
2. Zemiakové knedle s údeninou, 
kyslá kapusta
3. Reďkovkový cestovinový šalát

Piatok: 17. 3.
Zeleninový boršč 
1. Kuracie prsia s bylinkovou plnkou, 
šampiňónová ryža
2. Rybací karbonátok, zemiaky na 
kyslo, chlieb
3. 1/2 vajíčkový šalát + 1/2 feferónový 
šalát, pečivo

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Karotkový krém so zázvorom 
Cesnačka 
Gulášová 

1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
varená knedľa
2. Dubákové krupoto, parmezán 
3. Kuracie stehno v citrónovej mariná-
de na grécky spôsob, pečené zemiaky, 
uhorkové caciky 
4. Kuracie prsia plnené nivou na grile, 
ryža, pórková omáčka 
5. Morčacia roláda plnená šampi-
ňónmi duxeles, anglická zelenina, 
tymianová omáčka 
6. Teľací Wiener schnitzel, zemiaková 
kaša, citrón 
7. Jahňacia kofta, zapekaná kukuričná 
polenta, bylinkový dressing, listový 
šalát 

Športcentrum 
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 14. 3.
Držková, chlieb 
1. Šalát s grilovaným kuracím mäsom 
a olivami, bagetka
2. Musaka – zapekané zemiaky s 
hovädzím mäsom a syrom 
3. Čučoriedkové  buchtičky s maslom 
a makom 
4. Indické kuracie so špenátom, cícero-
vým prívarkom a basmati jeera ryžou 

Streda: 15. 3.
Slepačí vývar s rezancami 
1. Vyprážané kuracie nugetky v seza-
me, opekané zemiaky, šalát
2. Rizoto s bravčovým mäsom, syrom 
a zeleninou, uhorka 
3. Pizza vegetariana s dvomi druhmi 
syra 
4. Indické kuracie so špenátom, cícero-
vým prívarkom a basmati jeera ryžou

Štvrtok: 16. 3.
Zelerová krémová so zemiakmi 
1. Morčací steak s volským okom, 
zeleninová ryža 
2.Vyprážaný bravčový rezeň, smota-
nové zemiaky, uhorka 
3. Hubový guláš so zeleninou, varená 
knedľa 
4. Indické kuracie so špenátom, cícero-
vým prívarkom a basmati jeera ryžou

Piatok: 17. 3.
Francúzska cibuľačka s vínom a 
krutónmi 
1. Kuracie prsia na smotane s bielym 
vínom,  ryža 
2. Bravčové karé s anglickou zeleninou 
3. Francúzske zeleninové zemiaky s 
nivou, čalamáda 
4. Indické kuracie so špenátom, cícero-
vým prívarkom a basmati jeera ryžou

 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
K menu polievka z dennej ponuky 
alebo malý miešaný šalát 

Utorok: 14. 3.
1. Kuracie stehienka pečené so šafrá-
novou ryžou a olivami 

2. Penne quattro formaggi 
3. Pizza šunka, kukurica 

Streda: 15.3.
1. Zubáč v tymiánovej omáčke s 
tagliatelle 
2. Quinoa šalát s mozzarellou, rukolou, 
maslovou tekvicou, avokádom, hroz-
nom a cherry rajčinami
3. Pizza s klobásou 

Štvrtok: 16.3.
1. Hovädzí guláš so žemľovou knedlou 
2. Lasagne s lososom a špenátom 
3. Pizza funghi 

Piatok: 17. 3.
1. Tmavá treska a cíceri a parmskej 
šunke, zemiaková kaša 
2. Fusilli s brokolicou, cesnakom a 
cherry rajčinami 
3. Pizza cipolla – tri druhy cibule 
 

Reštaurácia Váh
Cena menu od 4,00 Є 
Utorok: 14. 3.
Šošovicová kyslá   
Hovädzia s pečeňovými haluškami  
1. Morčacie prsia s kiwi a čili, ½ dus.
ryža, ½ hranolky   
2. Bačovský brav.rezeň (syr, orav.
slanina), zemiaková kaša, mix šalát  
3. Grilovaný kur. plátok/2 ks volské 
oko (výber), špenát. prívarok,  zemiaky
4.  Tarhoňové rizoto s taveným syrom, 
smotanou a zeleninou

Streda: 15.3.
Bavorský mäs.-zeleninový ,,Eintopf“
Montreálska paradajková 
1.  Podhradská kapsička (br. karé, šun-
ka, šampiň., hrášok), ryža, hranolky  
2. Pečené kačacie stehno, dus. červ.
kapusta, zemiaky/kysnuté/zemiakové 
knedle (výber) 
3.  Kočkovská krúpová baba s údeným 
mäsom, 0,2 l zakysanka 
4. Pappardelle s hubami a parmezánom 

Štvrtok: 16. 3. 
Kapustová tukožrútska 
Hŕstková s údeninou   
1. Vlašské kuracie medajlónky 
ryža, hranolky   
2. Černohorský brav. rezeň, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka   
3. Plnená paprika v paradajkovej 
omáčke, kysnuté knedle 
4. Bodkované lievance so škoricou, 
šľahačkou a jablkom

Piatok: 17. 3.
Babičkina hubová   
Slepačia so zeleninou a mäsom
1. Brav.kotleta s brokolicou a syrom, ½ 
dus.ryža, ½ hranolky 
2.  Indické kur.soté (karí, smotana, ana-
nás), hrozienková ryža, mrkvový šalát
3.  Labužnícke syrové valčeky (ricotta, 
syr, orechy), opek. zemiaky, tatarka
4. Treska na taliansky spôsob (para-
dajky, bazalka, mozzarella), zemiaky 
s maslom

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 14.3.
Kmínová s vajíčkom 
1. Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka 
2. Zeleninové rizoto so šampiňónmi a 
kuracím mäsom 

Streda: 15. 3.
Fazuľová na kyslo 
1. Diabolka, chlieb vo vajíčku 
2. Farfalle s brokolicovou omáčkou 

Štvrtok: 16. 3.
Hovädzí vývar 
1. Pečená krkovička, kapusta, zemia-
ková knedľa
2. Ryžový nákyp s ovocím 

Piatok: 17. 3.
Hŕstková 
1. Hov. roštenka na hubách, ryža 
2. Zemiakový prívarok, vajce, chlieb 
 
 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok:  14. 3.
Krúpková s údeným mäsom 
Hov. vývar s fridátovými rezancami 
1. Vypráž. morčací rezeň, majon. šalát 
2. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
domáca knedľa
3. Tagliatele „Carbonara“
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, syr)

Streda: 15. 3.
Poľovnícka s jelením mäsom, chlieb
Slepačí vývar so špenát. haluškami 
1.Kurací gyros v tortile, hranolky, 
zeleninový šalát, tzatziky omáčka 
2. Roštenka na šampiňónoch, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
3. Fliačky s kapustou
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)

Štvrtok: 16. 3.
Fazuľová so slivkami, chlieb 
Hovädzia polievka „Risi Bisi“
1. Kur. rolka plnená šunkou, syrom a 
olivami, dusená ryža, zelen.  obloženie 
2. Mexický divinový guláš,  knedľa
3. Grilovaný hermelín s brusnicami na 
miešanom šaláte, pečivo 
4. Pizza Al tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr) 

Piatok: 17. 3.
Zeleninová 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kurací steak s baby mrkvou na mas-
le, dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Partizánske bravčové rebierko, 
strapačky s kyslou kapustou 
3.Cestovinový šalát s kuracím mäsom 
4. Pizza Vegetariana (pomodoro, 
olivy, paradajky, cibuľa, šampiňóny, 
kukurica, syr) 
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STŘEDNÍ ŠKOLA 
KOSTKA

CO ZDE  
NAJDETE?

STŘEDNÍ ŠKOLA KOSTKA s.r.o. VE VSETÍNĚ, POD PECNÍKEM 1666, 755 01 VSETÍN - ZLÍNSKÝ KRAJ, TEL.: +420 571 415 832
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►  INFORMACE O STUDIJNÍCH OBORECH ►  ZE ŽIVOTA ŠKOLY

WWW.KOSTKA-SKOLA.CZ

GYMNÁZIUM KOSTKA  

► Šestileté studium pro 7. ročník ZŠ

► Čtyřleté studium pro 9. ročník ZŠEKONOMIKA

A PODNIKÁNÍ 

► Právo, řízení firem 

 a bankovnictví 

► Informační technologie 

 a informační systémy  

► Cestovní ruch, 

 turismus a rekreologie 

► Žurnalistika a média

ŠKOLA PEDAGOGIKY

► Pedagogické lyceum

► Učitelství pro mateřské školy  

► Vychovatelství

ABSOLVENTI ŠKOLY mohou  

pokračovat ve studiu na  

naší VYSOKÉ ŠKOLE

Vít
Aneta

Lukáš
Radka

Daniel

w

ŠPECIÁLNY DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ   17. 3.

pre siedmakov a deviatakov zo Slovenska od 8.00 do 16.00
STREDNÁ ŠKOLA KOSTKA, POD PECNÍKEM 1666, 755 01 VSETÍN - Zlínsky kraj, Tel. +420 571 415 832

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

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
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Volejbal: Mladší žiaci postúpil do bojov o majstra Slovenska

ný bodový rozdiel. Prvý set sme 
vyhrali 25:8 a po tomto hladkom 
víťazstve opäť došlo k striedaniu. 
Druhý set, napriek tomu, že bol 
o niečo vyrovnanejší, stále vy-
znieval v náš prospech a chlapci 
ho vyhrali 25:16 a celý zápas 2:0. 
Keďže toto družstvo postupuje 
spolu s nami zo skupiny do boja o 
MSR, je dobré, že sme si pomerne 
hladkým víťazstvom potvrdili kva-
litatívny rozdiel.

Púchov „B“ - Nové Mesto nad 
Váhom 2:1 (-24,19,11)
V treťom zápase sa stretlo naše 
„B“ družstvo s družstvom VK No-
vého Mesta nad Váhom a išlo o 
najvyrovnanejší súboj. V prvom 
sete po hektickom priebehu pl-
nom krásnych zákrokov zvíťazil 
súper v úplnom závere 26:24. Je 
veľmi dobré, že to negatívne ne-
vplývalo na hráčov a tí sa v dru-
hom sete súperovi „pomstili“ a 
zvíťazili presvedčivo 25:19. V taj-
brejku bol výsledok až do konca 
otvorený, keď družstvo súpera 
síce disponovalo značnou výš-
kovou prevahou, avšak naše „B“ 
družstvo zase tou hernou, čo sa 
v samom závere pretavilo do ví-
ťazstva 15:11 a teda celkovo 2:1 
na sety.

Púchov „A“ - Púchov „B“ 2:0 
(20,9)
V prvom zápase sa stretli naše 
družstvá VO 1970 Púchov „A“ a „B“ 
a priebeh bol viac ako vyrovnaný. 
Prispel k tomu najmä fakt, že za „A“ 
družstvo nastúpila „lavička“, ktorá 
však od začiatku ťahala za kratší 
koniec. Ich výkon bol nevýrazný 
a očakávaná chuť hrať a vyhrať sa 
nedostavila, takže nakoniec do-
šlo k striedaniu. Po tejto zmene a 
krátkom „rozbehu“ „A“ družstvo 
približne v polovici setu náskok 
zmazalo a nakoniec zvíťazilo 25:20. 
V druhom sete sa na ihrisko dosta-
la od začiatku základná zostava  
„A“ družstva, čo sa odzrkadlilo na 
výsledku setu 25:9 a celkovo 2:0. 
Nič to však nemení na fakte, že 
naše „B“ družstvo podalo veľmi 
dobrý kolektívny výkon a napriek 
prehre celý zápas podávalo bojov-
ný výkon a povzbudzovalo sa.

Púchov „A“ - Trenčín 2:0 (8,16)
V druhom zápase sa naše „A“ druž-
stvo stretlo s druhým postupujú-
cim zo skupiny, s družstvom COP 
Trenčín. Keďže išlo o pomerne sil-
ného súpera, naši chlapci nastúpili 
do zápasu v najsilnejšej zostave. 
Priebeh zápasu bol jednoznačný, 
nie však až tak, ako vyznel výsled-

Púchov „B“ - Trenčín 0:2 (-14,-17)
V štvrtom zápase sa stretlo „Béč-
ko“ s družstvom COP Trenčín. Vy-
hranejší súper, disponujúci taktiež 
výškovou prevahou bez väčších 
problémov zvíťazil v prvom sete 
25:14, keď bol lepší vo všetkých 
činnostiach. V druhom sete sa na-
šim podarilo pridať pár bodíkov, 
ktoré však stačili iba na zmierne-
nie výsledku setu, ktorý skončil 
25:17. Výkon nášho družstva bol 
bojovný a ťažko mu niečo vyt 
knúť. Ale súper hral zodpovedne a 
nedopustil žiadnu šancu na zvrat 
v zápase, ktorý vyhral 2:0

Púchov „A“ - Nové Mest nad Vá-
hom 2:0 (10,23)
V poslednom zápase sa stretlo 
naše „Áčko“ s družstvom VK Nové-
ho Mesta nad V. a napriek pomal-
šiemu rozbehu malo jasne navrch. 
Aj keď zo začiatku sme nemali jas-
nú prevahu na sieti, keďže súpero-
vi hráči boli ešte vyšší, postupne 
sme sa však presadili v ostatných 
činnostiach a zvíťazili 25:10. V dru-
hom sete nastúpila opäť „lavička“ s 
jasným pokynom - zvíťaziť. Po na-
ozaj napínavom priebehu plnom 
krásnych zákrokov, naše družstvo 
zvíťazilo 25:23 a celkovo 2:0.

�
�
�

12. marca sa vo volejbalovej športovej hale 
MŠK uskutočnil posledný turnaj základnej časti 
vo volejbale mladších žiakov midi.

Púchov „B“ – COP Trenčín 0:2 
(-216.-20)
Do tretieho a posledného zápasu 
sa naši chlapci z družstva B stretli 
s COP Trenčín, ktorý hneď v prvom 
sete zúročil svoje skúsenosti (väč-
šina Púchovčanov hrá súťaž prvý 
rok ) a zvíťazilo 16:25. Do druhého 
setu chlapci nastúpili viac koncent-
rovaní a zo začiatku vyhrávali 12:6. 
Potom prišiel útlm a hráči Z COP 
dorovnali a pomaly svoj zápas do-
tiahli do víťazného konca 20:25.
Zostava VO 1970 MŠK Púchov 
„A“: Turčáni, Cíbik, Gabko E., Kvas-
nica, Kopp, Križák tréner: Štefko 
ml., Dvorský
Zostava VO 1970 MŠK Púchov 
„B“: Mušák, Pivko, Medňanský, 
Mazák, Kysucká, Martikáň P., Marti-
káň M., Pagáčová tréner: Pagáč
„A“ družstvo týmto postúpilo a 
počká si na mená súperov z dru-
hej skupiny, s ktorými zabojuje o 
postup na Majstrovstvá Slovenska 
vo volejbale mladších žiakov, ktoré 
budú 27. a 28. mája 2017. Na záver 
by som rád za „A“ družstvo vyzdvi-
hol výkon Michala Križáka, ktorý 
napriek tomu, že bol spoluhráčom 
až o tri roky starších volejbalistov,  
určite nesklamal.

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

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 9.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     17.00 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Sobota  18.  20.00 h

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

Nedeľa  19. 18.00 h

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

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

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h      Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   NEPREMIETA SA !

Piatok 24.    19.30 h      Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  29.   19.30 h

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

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

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

Piatok   31.   19.30 h     Sobota  1.4.  17.30 h

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

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

MDŽ V DIVADLE

KLUB ZDRAVIA

Sobota 11.     veľká sála      17.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Streda 15.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 16.     veľká sála    o 19.00 hod. 

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Sobota 25.       galéria vestibulu      18.00 hod.   

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

Utorok 28.       knižnica   gymnázium     16.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 30.     veľká sála  15.00 hod. 

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

Štvrtok 30.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Piatok 31.     veľká sála     18.00 hod.

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

Streda 1.      kinosála     11.00 hod.

OZZY
Ozzy je priateľský pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia sa ale musia presunúť za 
pracovnými povinnosťami do Japonska... 

Utorok 14.     kinosála     8.10 hod., 10.30 hod.

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

Streda 15.     kinosála      8.10 hod., 10.40 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     9.30 hod. 

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

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! Príbeh popretkávaný 
sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba...MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm –113´- slovenská verzia. 
Vstupné 2 € 

Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Piatok 3.    20.00 h      Sobota 4.   17.30 h

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

Sobota 4.   15.30 h      Nedeľa  5.  15.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

Piatok   10.  17.30 h     Nedeľa  12.  17.30 h

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

Piatok   10.  19.45 h     Sobota  11.  17.30 h

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

Sobota  11.  15.30 h      Nedeľa  12.  15.30 h

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h

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

Piatok   17.  20.00 h      Nedeľa  19. 20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h     Nedeľa  19. 15.30 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá Elle žije so 
svojím otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje tak trochu hádanku, aj 
pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho donchuana Gastona, ktorý má inak 
všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. 
Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko. Zámok má 
však svojho desivého pána, ktorý votrelcov nevíta... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva sa ho hľadať...
MN 7 rokov  – USA –Saturn –123´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 9.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     17.00 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Sobota  18.  20.00 h

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

Nedeľa  19. 18.00 h

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

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

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h      Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   NEPREMIETA SA !

Piatok 24.    19.30 h      Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  29.   19.30 h

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

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

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

Piatok   31.   19.30 h     Sobota  1.4.  17.30 h

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

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

MDŽ V DIVADLE

KLUB ZDRAVIA

Sobota 11.     veľká sála      17.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Streda 15.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 16.     veľká sála    o 19.00 hod. 

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Sobota 25.       galéria vestibulu      18.00 hod.   

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

Utorok 28.       knižnica   gymnázium     16.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 30.     veľká sála  15.00 hod. 

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

Štvrtok 30.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Piatok 31.     veľká sála     18.00 hod.

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

Streda 1.      kinosála     11.00 hod.

OZZY
Ozzy je priateľský pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia sa ale musia presunúť za 
pracovnými povinnosťami do Japonska... 

Utorok 14.     kinosála     8.10 hod., 10.30 hod.

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

Streda 15.     kinosála      8.10 hod., 10.40 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     9.30 hod. 

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

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! Príbeh popretkávaný 
sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba...MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm –113´- slovenská verzia. 
Vstupné 2 € 

Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Piatok 3.    20.00 h      Sobota 4.   17.30 h

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

Sobota 4.   15.30 h      Nedeľa  5.  15.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

Piatok   10.  17.30 h     Nedeľa  12.  17.30 h

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

Piatok   10.  19.45 h     Sobota  11.  17.30 h

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

Sobota  11.  15.30 h      Nedeľa  12.  15.30 h

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h

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

Piatok   17.  20.00 h      Nedeľa  19. 20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h     Nedeľa  19. 15.30 h

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

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

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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15. 3.  Filmový kvíz, 18:00 hod.
Vyznáte sa vo filmoch a radi o nich premýšľate? Príďte si preveriť vedo-
mosti o slávnych hollywoodskych filmoch, ktoré pohli dejinami žánru a 
zároveň si zahrať o pekné ceny. 
19. 3.  Filmovo: Premietanie filmu, 18:00 hod. 
Premietanie klasických diel svetovej kinematografie so sprievodným 
lektorským úvodom.

22. 3.  Myšlienkovo: Vydavat. Absynt  – Čas  spoznať svet, 18:00 hod. 
Baví ťa reportážna literatúra? Ak áno, príď si vypočuť zaujímavú prednáš-
ku spoluzakladateľa dnes už veľmi známeho vydavateľstva Absynt Juraja 
Koudelu, ktorý ti rád prezradí, s čím všetkým súvisí vydávanie kníh.

23. 3.  Kraslicovo,17:30 hod. 
Veľká Noc sa blíži a preto sa budeme na kreatívnom workshope hrať s 
maľovaním vajíčok. Workshopom vás bude sprevádzať Eňa Joachymstá-
lová z kreatívneho obchodíku Zvonček.

25. 3.    Pri živej hudbe: Jam Session, 20:00 h 
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V Púchovskom magazíne
uvidíte aj tieto reportáže:

•  Beánia Fakulty priem. technológií 
•  Hasiči bilancovali uplynulý rok 2016
•  Mesto Púchov je bez kontrolóra
•  Prvý ročník alebo odklad?  
•  V Púchove už funguje aj SMS parkovanie
•  Daňové priznanie za 2016 
•  Hodina chémie na čerpacej stanici  
•  Futbal: Dubnica remizovala s Púchovom
•  Volejbal: Považská Bystrica – Púchov 3:0 / 2:3

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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TIPOS III. LIGA MUŽI

V šlágri bez bodu, Komárno zvýšilo náskok
Komárno – MŠK Púchov 2:0 (1:0)
V šlágri kola hostilo vedúce Komárno druhých Pú-

chovčanov na vlastnom trávniku. Ak chceli hostia 

pomýšľať na avizované „naháňanie“ Komárna na čele 
tabuľky, museli bezpodmienečne bodovať. Po opa-
trnom úvode preto prevzali iniciatívu futbalisti MŠK 
Púchov, no vyťažiť z nej gól nedokázali. Naopak po 

štvrťhodine v čase vrcholiaceho náporu Púchova sa 
po rýchlom protiútoku dostal k lopte domáci kano-
nier Hašša a tvrdou strelou z diaľky prekonal Letka v 
bránke MŠK Púchov 0:1. Púchovčania mohli vzápätí 

vyrovnať, ale stopercentnú 
šancu trestuhodne spálili. 
Obe mužstvá potom pred-
vádzali solídny futbal hodný 
postaveniu oboch tímov v ta-
buľke, vytvorili si šance, no na 
jednej ani druhej strane lopta 
v sieti neskončila. V druhom 
polčase si domáci vytvorili 
tlak, ktorý bol okrem futba-
lového umenia podporený 
aj silným vetrom. Hostia už 
v druhom polčase neboli ani 
zďaleka tak nebezpeční, ako 
v prvej štyridsaťminútovke, a 
tak mohli domáci postupný-
mi útokmi držať hostí na diš-
tanc. V 65. minúte zahrávali 
futbalisti Komárna rohový 
kop, v šestnástke sa najlepšie 
zorientoval Haša, ktorý hla-
vou zvýšil vedenie Komárna 
– 2:0. Domáci potom už len v 
pohode kontrolovali dvojgó-
lové vedenie s vedomím, že 
náskok na svojho najväčšieho 
rivala v boji o postup zvýšili 
na sedem bodov.

V treťom jarnom kole cestu-
jú Púchovčania opäť na ihris-
ko súpera, v oblastnom derby 
sa v nedeľu 19. marca o 15.00 

hodine predstavia v Beluši. 
Góly: 16. a 65. Haša. 
Rozhodoval Drobec, ŽK: Čtvrtníček – Riška, Siban-

da, Kopiš, Brezničan, Pilát, 300 divákov. 
Zostava Komárna: Rožník – Szabó, Podlucký, Štr-

bák, Josl, Čtvrtníček, Szénási, Militosjan, Faragó (89. 
V. Kosťukevič), Haša, Bilyk. Tréner R. Matovič. 

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Marek Gajdo-
šík, Buček, Mynář (30. Kopiš), Sibanda (69. Luhový), 
Gamboš, Vanák, Pilát (84. Antol), Zavadzan, Brezni-
čan. Tréner J. Vágner. 

Ostatné výsledky 20. kola: FC Horses – Zlaté Mo-
ravce-Vráble B 2:1, Nové Zámky – Šurany 1:1, Dub-
nica nad Váhom – Neded 4:2, Prievidza/Handlová 
– Dunajská Streda B 0:4, Galanta – Šaľa 2:0, Nemšová 
– Topoľčany 2:0, Lednické Rovne – Veľké Ludince 3:0, 
Gabčíkovo – Beluša 0:1
1. Komárno 20 15 3 2 49:14 48
2. L. Rovne 20 13 3 4 41:25 42
3. MŠK Púchov 20 12 5 3 39:14 41
4. Beluša 19 10 5 4 27:18 35
5. Galanta 20 10 3 7 36:25 33
6. D. Streda B 20 9 6 5 29:20 33
7. Topoľčany 20 10 2 8 31:27 32
8. Zl. Moravce B 20 9 4 7 32:26 31
9. V. Ludince 20 8 5 7 27:30 29
10. Horses 20 8 3 9 24:33 27
11. Šaľa 20 7 5 8 24:22 26
12. Gabčíkovo 19 6 4 9 17:22 22
13. Šurany 19 6 4 9 31:39 22
14. Nemšová 20 6 3 11 23:34 21
15. V. Meder 19 6 3 10 18:32 21
16. Horná Nitra 20 6 3 11 23:38 21
17. Dubnica 20 5 4 11 22:33 19
18. Nové Zámky 20 4 3 13 24:34 15
19. Neded 20 3 2 15 21:52 11
Program 21. kola, 18. – 19. 3. o 15.00: Dunajská 
Streda B – Dubnica nad Váhom, Šaľa – Prievidza/
Handlová, FC Horses – Komárno, Neded – Nemšová, 
Šurany – Galanta, Zlaté Moravce/Vráble B – Veľký Me-
der, Beluša – MŠK Púchov (19. 3. o 15.00), Topoľčany 
– Lednické Rovne, Veľké Ludince - Gabčíkovo 

5. LIGA MUŽI - SKUPINA SEVER

Snaha Púchovčana Patrika Mynářa (v červeno-čiernom drese) na body nestači-
la. Púchovčnaia po prehre v Komárne klesli na tretie miesto.

Horovce natiahli sériu bez prehry na 10 zápasov
Horovce – Plevník 3:0 (1:0)
Horovčania boli v oblastnom derby favoritom a 

túto úlohu začali napĺňať už od úvodného hvizdu. 
Zatlačili svojho súpera do defenzívy, no Kebis a Šte-
fanec svoje šance nepremenili. V 13. minúte opečiat-
koval P. Štrbák brvno plevníckej bránky a odrazenú 
loptu poslal Kebis pre zmenu do tyče. O päť minút 
pohrozili hostia, Budayovu strelu však Žilka v domá-
cej bránke chytil. Ďalšie domáce šance spálili Brix, 
Škrapko a Kočka, no tri minúty pred koncom prvého 
polčasu konečne poslal domácich do vedenia P. Štr-
bák – 1:0. V druhom polčase už po dvoch minútach 
zvyšoval na 2:0 opäť P. Štrbák a v 53. minúte svojim 
tretím gólom zavŕšil na 3:0 opäť Štrbák. Hostia si po-
tom vypracovali dve šance, no Kušnier a potom ani 
Kremeň na Žilku nevyzreli. Horovčania neprehrali už 
desať zápasov v rade...

Góly: 42., 47. a 53. P. Štrbák.
Rozhodoval Bircsák, ŽK: A. Buday, 150 divákov.
Zostava Horoviec: Žilka – Buček, Balocký, Kučo 

(70. Siekel), P. Štrbák, Škrapko, Kebis (88. Gábor), M. 
Štrbák, Kočka, Štefanec, R. Brix (76. Miladinovič). 

Zostava Plevníka: Jozef Bednár – I. Čižmárik, 
Martin Zelenák, Butko, A. Buday, L. Pajger, Kamas, T. 
Ďurkech (76. Pavlovič), J. Kremeň (82. Urík), Kušnier, 
Michal Buday. 

Opatová – Streženice 3:0 (0:0)
Streženice chceli prerušiť sériu bez výhry a po prvej 

šanci domáceho Moška mohol poslať Streženice do 
vedenia po rohovom kope Loduha. Mieril však mimo. 
Domáci potom prevzali iniciatívu, vypracovali si nie-
koľko šancí, no Hrišo v bránke hostí bol na mieste. 
Keď ho už desať minút pred koncom polčasu preko-
nal Havier, loptu zastavilo brvno. 

Streženice odolávali až do 60. minúty, kedy Čaja ot-
voril skóre – 1:0. O desať minút neskôr Zubo po pek-
nej akcii zvýšil na 2:0 a Kompas o pár minút dokonal 
skazu Streženíc – 3:0. Streženice tak ani v 16. zápase 
nedokázali vyhrať.

Góly: Čaja, Zubo, Kompas, rozhodoval: Buranský, 
100 divákov. 

Zostava Streženíc: Hrišo – Jozefovič, lamžo, Ber-
nauser, Filiač, Fedor, Mil. Šesták, Mich. Šesták, Hafera, 

Loduha, Šprta. Tréner: J. Jozefovič. 
Ostatné výsledky 16. kola: Chocholná-Velčice 

– Zemianske Kostoľany 3:0, Trenčianska Turná – Veľké 
Uherce 0:5, Uhrovec – Kanianka 0:2, Podolie – Ladce 
3:1, Bošany – Stará Turá 2:1, Cígeľ – Brvnište – odlo-
žené na 13. 4. 
1. V. Uherce 16 11 3 2 44:16 36
2. Kanianka 16 11 3 2 41:14 36
3. Ciígeľ 15 11 0 4 37:23 33
4. Horovce 16 9 4 3 43:17 31
5. Uhrovec 16 9 2 5 37:29 29
6. Opatová 16 8 3 5 36:24 27
7. Chocholná 16 8 2 6 27:29 26
8. Bošany 16 7 1 8 29:27 22
9. Brvnište 15 6 4 5 29:31 22
10. Z. Kostoľany 16 6 2 8 26:43 20
11. Plevník 16 4 5 7 32:46 17
12. Ladce 16 4 3 9 14:24 15
13. Podolie 16 4 2 10 23:36 14
14. Tr. Turná 16 4 1 11 18:39 13
15. Stará Turá 16 3 3 10 21:36 12
16. Streženice 16 0 6 10 17:40 6
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PREDSTAVUJEME FUTBALOVÉ DRUŽSTVÁ MŠK PÚCHOV - STARŠÍ ŽIACI U15

18. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 1:1 (1:1), 
37. Frederik Marman

Petržalka – Myjava 0:11, Považská Bystrica – loko-
motíva Trnava 4:2, Topoľčany – Horná Nitra 1:4, Ga-
bčíkovo – Zlaté Moravce 4:1, Levice – Malacky 1:3, 
Nové Zámky – Karlova Ves 3:1, Dubnica nad Váhom 
– Skalica 1:4, Komárno – Inter Bratislava 2:2
1. Myjava 18 16 2 0 79:13 50
2. Skalica 18 14 0 4 67:19 42
3. Inter 17 11 1 5 52:20 34
4. P. Bystrica 18 9 4 5 51:27 31
5. Zl. Moravce 18 9 3 6 33:32 30
6. Malacky 18 8 5 5 31:24 29
7. Karlova Ves 18 9 2 7 33:33 29
8. Horná Nitra 18 9 1 8 53:42 28
9. Petržalka 18 9 1 8 30:39 28
10. Topoľčany 18 9 0 9 26:32 27
11. Gabčíkovo 18 7 4 7 41:32 25
12. MŠK Púchov 18 7 3 8 44:36 24
13. Loko. Trnava 18 7 3 8 31:36 24
14. Dubnica 18 6 4 8 36:28 22
15. Komárno 17 4 3 10 43:62 15
16. Domino 18 3 3 12 21:45 12
17. N. Zámky 18 3 0 15 12:93 9
18. Levice 18 1 1 16 12:82 4

II. liga starší dorast - U19II. liga mladší dorast - U17
18. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 4:0 (2:0), Ga-
bčíkovo – Zlaté Moravce 3:1, Petržalka – Myjava 1:3, 
Považská Bystrica – lokomotíva Trnava 0:2, Topoľčany 
– Baník Horná Nitra 10:0, Levice – Malacky 2:8, Nové 
Zámky – Karlova Ves 0:4, Dubnica nad Váhom – Ska-
lica 0:1
1. Myjava 18 15 3 0 64:11 48
2. Petržalka 18 13 2 3 50:20 41
3. Inter 17 13 1 3 55:19 40
4. Loko. Trnava 18 11 5 2 36:15 38
5. Gabčíkovo 18 11 1 6 51:22 34
6. Horná Nitra 18 10 3 5 48:41 33
7. Zl. Moravce 18 10 2 6 28:26 32
8. SDM Domino 18 10 1 7 40:25 31
9. Topoľčany 18 9 3 6 49:28 30
10. Karlova Ves 18 7 3 8 39:37 24
11. Dubnica 18 6 1 11 35:33 19
12. Komárno 17 5 3 9 23:36 18
13. Malacky 18 4 6 8 23:40 18
14. Skalica 18 2 8 8 16:26 14
15. P. Bystrica 18 4 1 13 19:44 13
16. N. Zámky 18 3 2 13 19:72 11
17. Levice 18 2 2 14 15:79 8
18. MŠK Púchov 18 2 1 15 19:55 7

B. ŽIFČÁK: Prvú ligu chceme v Púchove udržať

Futbalisti MŠK Púchov, kategória U-15. Horný rad zľava: hl. tréner Bohuš Žifčák, Adrián Ježík, Martin Jandušík, 
Miroslav Belás, Václav Baláž, Tadeáš Guzma, Štefan Galko, Adrián Belobrad, Richard Králik, Matej Macko, vedúci 
mužstva Jozef Strelčík. Dolný rad zľava: Adam Palček, Adam Reksa, Daniel Mikoláš, Matej Hrenák, Denis Taraba, 
Juraj Hunana, Tomáš Hanes, Martin Drahuta, Daniel Sehnoutek.                        FOTO: Archív MŠK Púchov

Futbalové nádeje MŠK Púchov U15 reprezentujú 
mesto a klub v západnej skupine najvyššej sloven-
skej futbalovej súťaže starších žiakov. Medzi absol-
útnou slovenskou elitou boli Púchovčania po polo-
vici súťaže na desiatej priečke s tromi víťazstvami, 
tromi remízami a sedemkrát prehrali. Počas zimnej 
prestávky došlo ku zmene na poste trénera, kor-
midlo po trénerovi Kijačikovi prevzal Bohuš Žifčák. 
„Umiestnenie družstva po jesennej časti zodpovedá 
dosiahnutým výsledkom. Z komunikácie s bývalým 
trénerom, či ľuďmi z klubu však viem, že boli zápasy, 
v ktorých sa dalo dosiahnuť viac a teda aj počet bo-
dov a umiestnenie v tabuľke mohlo byť vyššie. Pod 
aktuálne postavenie sa podpísalo nepremieňanie 
vytvorených šancí a individuálne chyby v obrane, po 
ktorých padali lacné góly,“ uviedol pre Púchovské no-
viny nový tréner. 

Pomaly sa podľa neho zlepšuje aj situácia s trénin-
govým procesom, najmä v účasti na tréningoch. „Po 
odchode viacerých hráčov sa ich počet znížil, vyskytli 
sa choroby a iné objektívne i neobjektívne príčiny pre 
ktoré chalani nemohli na tréningy. Snažili a stále sa 
snažíme vhodne doplniť káder. Niektorí noví chlapci 
sú už u nás a dnes máme v kádri 18 - 20 chlapcov. 
Na tréningoch ich je v priemere 14 - 15. S prístupom 
v samotnom tréningu som spokojný, snažíme sa 
posúvať dopredu. V týždni máme štyri tréningové 
jednotky plus dva prípravné zápasy, absolvovali sme 
sústredenie, kde sme trénovali aj dvojfázovo,“ doplnil 
Žifčák. 

Aj podľa neho je na škodu, že Púchov nedisponuje v 
tejto dobe umelou trávou. Zjednodušilo a skvalitnilo 
by to tréningový proces. Na druhej strane však podľa 
neho klub funguje v tomto smere výborne. „Máme k 
dispozícii dve športové haly, dvakrát v týždni umelú 
trávu v Trenčianskych Tepliciach a kvalitné prípravné 
zápasy na ihriskách súperov, ktoré umelú trávu majú. 
Je to však na úkor cestovania, často chodia chlapci 
domov neskoro a na úkor školy na prípravné zápa-
sy, kde musíme vycestovať. Vlastná umelá tráva bola 
veľkým prínosom,“ zdôraznil tréner s tým, že problé-
mom nie sú ani materiálne podmienky – majú všetko 
čo potrebujú vrátane regenerácie v podobe sauny a 
plavárne.

Z kádra odišli po jesennej časti Adam Slivka, Dávid 
Matejka (obaja Dubnica nad Váhom), Fabian Čiernik 
(Pov. Bystrica), v riešení sú odchody Pavla Rešetku 
a Erika Štiblárika (obaja Dubnica nad Váhom/zatiaľ 
nedoriešené). Do kádra prišiel Adrián Ježík z TJ Druž-
stevník Mikušovce, Juraj Hunana z MŠK Žilina. „Pracu-
jeme na ďalších príchodoch, uvidíme či sa nám ešte 
podarí niečo dotiahnuť,“ skonštatoval Žifčák.

V prvej časti prípravy absolvovali halový turnaj, 2. 
kolo halovej sezóny, kde v konkurencii družstiev AS 
Trenčín, Dukla Banská Bystrica a Juventusu Žilina 
obsadili 3. miesto a nepostúpili tak do finálového
turnaja. Ako som spomínal trénovali sme v hale, na 
umelej tráve v Trenčianskych Tepliciach, raz do týž-
dňa v areáli MŠK. Sériu prípravných zápasov na sú-
perových ihriskách začali vo Vsetíne, kde vyhrali 4:1, 
druhý prípravný zápas bol v Ružomberku, kde sa 
podľa trénera naplno odhalili nedostatky a prehrali 
0:7. Nasledovalo týždenné sústredenie v Brumove na 
konci ktorého odohrali prípravné stretnutie s veľmi 
dobrým súperom v Opave (prehra 0:3), nasledovali 
zápasy v Martine 2:2, vo Valašskom Meziříči prehra 
2:3, v Hodoníne výhra 5:2, v Myjave remíza 2:2 a vý-
hra v Topoľčanoch 1:0.

„Našim cieľom je udržať si pozíciu v tabuľke, teda 

vyhnúť sa priečkam, ktoré by znamenali zostup do 
II. ligy. Rozhodne chceme prvú ligu zachovať pre Pú-
chov aj do budúcnosti,“ zdôraznil tréner. 

Káder MŠK Púchov U-15: 
Brankári - Matej Macko, Adrián Ježík 
Obrancovia - Václav Baláž, Miroslav Belás, Adrián 

Belobrad, Tadeáš Guzma, Martin Drahuta, Tomáš Ha-
nes

Stredoví hráči - Adam Reksa, Juraj Hunana, Daniel 
Mikoláš, Štefan Galko, Matej Hrenák, Daniel Sehnou-
tek 

Útočníci - Richard Králik, Martin Jandušík, Denis Ta-
raba, Adam Palček

Realizačný tím: Bohuš Žifčák - tréner, Lukáš Luho-
vý - asistent, vedúci družstva - Jozef Strelčík.           

1. Senica 13 12 0 1 49:9 36
2. Slovan 13 9 3 1 52:7 30
3. Nitra 13 9 2 2 42:8 29
4. Trenčín 13 8 2 3 42:15 26
5. Trnava 13 8 1 4 26:17 25
6. Petržalka 13 6 3 4 14:21 21
7. Karlova Ves 13 5 3 5 14:13 18
8. Inter 13 5 2 6 9:9 17
9. D. Streda 13 5 2 6 22:26 17
10. MŠK Púchov 13 3 3 7 16:27 12
11. Levice 13 2 4 7 14:27 10
12. Zl. Moravce 13 3 1 9 11:40 10
13. Myjava 13 2 1 10 16:42 7
14. Horná Nitra 13 0 1 12 6:72 1
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HOKEJ 

Finále play-off dorastu je zatiaľ nerozhodné
I. liga dorast
Finále play-off
Mladí hokejisti MŠK Púchov nedokázali v boji o ex-

traligu bodovať vo finále play-off na domácom ľade
naplno. V úvodnom stretnutí ich Dubničania zaskoči-
li a ujali sa vedenia v sérii. V druhom stretnutí doká-
zali púchovskí dorastenci hodiť nevydarený zápas za 
hlavu a hladko triumfovali. Najbližšia dva stretnutia 
sa hrajú v Dubnici. 

1. zápas: MŠK Púchov – MHK Dubnica nad Vá-
hom 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) – stav série 0:1

Góly MŠK: 14. Húska (Hudík), 22. Ladecký (Hudík, 
Pišoja)

2. zápas : MŠK Púchov – MHK Dubnica nad Vá-
hom 7:2 (3:1, 2:0, 2:1) – stav série 1:1

Góly MŠK: 3. Udovychenko (Olbert, Kašlík), 16. Pi-
šoja (Olbert, Kašlík), 18. Janík (Krajč, Deneš), 30. De-
neš (Pišoja, Udovychenko), 35. Húska (Krajč, Deneš), 
49. Pišoja (Smolka), 50. Krajč (Ladecký, Smolka)

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Haluška, Hudík, 
Húska, Janík, Putala, Rusnák – Deneš, Gálik, Kašlík, 
Krajč, Ladecký, Olbert, Smolka, Udovychenko, tréner 
Michal Kobezda

I. liga juniori
35. kolo: Havrani Piešťany – MŠK Púchov 4:3 

(1:2, 1:0, 1:1, 1:0), pp
Góly MŠK: 11. Vardžák (J. Luhový), 16. Košut (Ha-

luška, Vardžák), 43. Marušinec (Košut)
HOBA Bratislava – Martin 5:4, Prešov – Micha-

lovce 11:2
36. kolo: HOBA Bratislava – Púchov 7:3 (3:0, 2:1, 

2:2), góly MŠK: 39. Paliesek (Černota), 42. Marušinec 
(Haluška, Košut), 44. Košut (Paliesek), Piešťany – Mar-
tin 3:4
1. Martin 30  27  0  0  1  2  203:53  82 
2. Prešov  29  17  2  0  0  10  168:127  55 
3. HOBA BA  30  15  1  0  3  11  148:115  50 
4. Púchov  30  11  1  0  3  15  107:120  38 
5. Michalovce  29  9  1  0  0  19  98:165  29 

6. Piešťany  28  2  2  0  0  24  66:210  10 
I. liga KADETI
13. kolo: MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš 
2:3 (1:0, 1:1, 0:2), góly MŠK: 3. Hajas (Urban), 25. 
Hajas (Halušková, Urban), Zvolen – Žilina 5:4, Nitra 
– Poprad 2:4
14. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mi-
kuláš 3:0 (1:0, 2:0, 0:0), góly MŠK: 2. Moravanský 
(Šmigura, Hajas), 23. Osacký (Omelka, M. Urban), 24. 
M. Urban (Halušková, J. Urban), Zvolen – Žilina 3:2, 
Nitra – Poprad 0:0
1. Zvolen 14  8  2  4  49:36  18 
2. Žilina 14  8  1  5  57:44  17 
3. Nitra  14  6  3  5  50:43  15 

Alexandra Ridošková ôsma na majstrovstvách SR
Krasokorčuľovanie

Výborné ôsme miesto si vybojovala na majstrov-
stvách Slovenska mladšieho žiactva (4. – 5. marca) 
nádejná krasokorčuliarka Sporting Clubu Púchov 
(SCP) Alexandra Ridošková. V konkurencii absolútnej 
slovenskej špičky si pekné umiestnenie vybojovala v 
kategórii Nádeje 10 i napriek tomu, 
že jej prípravu na slovenský šampio-
nát limitovala takmer dvojmesačná 
absencia na ľade zavinená zranením. 
Jej umiestnenie je o to cennejšie, že 
na podujatie sa mohla pripravovať 
iba jeden týždeň, aj to v obmedze-
nom režime.

„Nominačné kritéria k účasti na 
majstrovstvách určuje Slovenský 
krasokorčuliarsky zväz. Zúčastniť 
sa ich môže len 14 najlepších pre-
tekárov z každej kategórie. Poradie 
pretekárov sa určuje na základe 
dosiahnutých počtov bodov z troch 
najlepších pretekov z maximálneho 
počtu 8. pretekov zaradených do 
redukovaného rebríčka pre výber na 
majstrovstvá Slovenska,“ povedala 
pre Púchovské noviny manažérka 

púchovského klubu SCP Andrea Ridošková. 
Nominačné kritéria k účasti na majstrovstvách Slo-

venska splnila aj ďalšia Púchovčanka Nina Drgoňová, 
tá sa však z dôvodu hospitalizácie napokon poduja-
tia nemohla zúčastniť.                  (ar) 

4. Poprad 14  7  1  6  40:42  15 
5. MŠK Púchov  14  7  1  6  46:50  15 
6. L. Mikuláš 14  1  2  11  31:58  4 

I. liga starší žiaci
8. HT:
32. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 4:2 (2:1, 0:0, 

2:1), góly MŠK: 18. Suchánek (Haluška), 58. Mora-
vanský (Pobežal)

Zvolen – Považská Bystrica 8:5, Lučenec – Martin 
4:9, Žilina – Banská Bystrica 3:3
1. MŠK Púchov  29  21  3  5  164:73  45 
2. Martin 30  19  0  11  149:106  38 
3. Zvolen 29  18  0  11  156:121  36 
4. B. Bystrica 29  13  6  10  153:112  32 
5. Žilina 30  13  4  13  106:100  30 
6. L. Mikuláš 29  12  4  13  149:149  28 
7. P. Bystrica 31  13  2  16  134:167  28 
8. Brezno  30  12  2  16  150:153  26 
9. Lučenec  29  1  1  27  43:223  3
   7. HT
   32. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 6:3 (1:1, 4:1, 
1:1), góly MŠK: 7. Vojtek (Veteška, Ondrášik), 40. Ha-
jas (Lezzani), 53. Ondrášik (Lezzani), Zvolen – P. Bystri-
ca 12:4, Lučenec – Martin 3:14, Žilina – B. Bystrica 3:3
1. Martin 30  26  1  3  212:52  53 
2. Zvolen  29  21  3  5  194:73  45 
3. MŠK Púchov  29  19  2  8  159:69  40 
4. Brezno  30  19  2  9  179:95  40 
5. Žilina  30  12  4  14  114:114  28 
6. Lučenec  29  12  0  17  140:193  24 
7. B. Bystrica 29  6  4  19  68:164  16 
8. L. Mikuláš 29  6  2  21  98:173  14 
9. P. Bystrica 31  2  2  27  78:309  6
   I. liga mladší žiaci
   6. HT,  32. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 3:0 (1:0, 
2:0, 0:0), góly MŠK: 14. Hudík, 31. Bodjan, 39. Kohu-
tiar (Urban),  Považská Bystrica – Zvolen 4:4, Martin 
– Lučenec 12:1, Banská Bystrica – Žilina 5:1
   5. HT, 32. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 13:1 
(5:0, 4:1, 4:0), góly MŠK: 9. Hájovský, 9. Toman 
(Pobežal, Hazala), 10. Pobežal (Toman), 10. Žondor 
(Novotníček), 12. Pobežal, 25. Kvietok, 30. Hazala, 33. 
Novotníček (Pobežal, Ladecký), 38. Novotníček, 39. 
Pobežal, 49. Štrbáň, 51. Toman (Pobežal, Hazala), 57. 
Ladecký (Žondor, Štrbáň), 60. Pobežal (Seiler)

Dorastenci MŠK Púchov nevstúpili do finálovej série s Dubnicou šťastne. V prvom stretnutí doma tesne podľahli, v
druhom však už nedali súperovi šancu.                    FOTO: Pavol Kadlec
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V šlágri kola podľahla Lysá pod Makytou rezerve Ladiec
Oblastné stolnotenisové súťaže

5. SATES liga
Slovan PB A – Dol. Kočkovce B 10:8, Tománek, J. 

Gálik po 3, P. Gálik 2, Hlubina 1, 1 štv. – P. Majdán 4, 
J. Škrabko 2, Fedora 1, 1 štv., Ladce B – Lysá 12:6, 
Gajdošík, Pišta po 3, I. Hrevuš, V. Popelka po 2, 2 štv. 
– Schulcz 4, Ladecký, Panáček po 1, N. Dubnica C 
– Medeko PB 11:7, Garaj 4, Frohn, Janiga po 3, Ora-
vec 1 – Lipa 3, Herco, Hedera po 1, 2 štv., Pruské A 
– N. Dubnica D 8:10, Jaro Šatka 4, Kopačka 3, 1 štv. 
– Pšenková 3, Košík, Lászlová, Grambličková po 2, 1 
štv., Pruské B – Dubnica 10:8, Černej, Burdej, Berá-
nek, Cibík po 2, 2 štv. – Gereg 4, Eckert 2, Bezecný, 

Palček po 1, TTC PB C – Pružina A 15:3, Zemanová, 
Uríková po 4, J. Bačík 3, L. Bačík 2, 2 štv. – Sádecký 2, 
Krupa 1.
1. Ladce B  19 15 1 3 216:126 50
2. TTC PB C  19 15 1 3 222:120 50
3. Lysá   19 11 4 4 198:144 45
4. Pruské A  19 9 5 5 201:141 42
5. N. Dubnica C  19 9 1 9 159:183 38
6. Dubnica   19 6 6 7 177:165 37
7. Medeko PB   19 7 4 8 172:170 37
8. Slovan PB   19 8 2 9 163:179 37
9. Pružina   19 4 7 8 149:193 34
10. Pruské B  19 5 1 13 123:219 30
11. N. Dubnica D  19 3 5 11 143:199 30
12. D. Kočkovce B  19 3 1 15 129:213 26
   6. REKONT liga
   Slovan PB B – Č. Kameň 13:5, Kvaššay 4, Žilinčík, 
Jurčík po 3, Tabaček 2, 1 štv. – Ľ. Dohňanský 3, Jakú-
bek 1, 1 štv., Šebešťanová – Dohňany 5:13, Mitaš 
2, Zaukolec, Krasňan, K. Petrík st. po 1 – Junga 4, R. 
Baška, M. Baška po 3, Hološko 1, 2 štv., Nozdrovice A 
– Sedmerovec B 3:15, Otruba 2, Češko 1 – P. Barták, 
M. Šelinga st. po 4, M. Šelinga ml. 3, Štefanec 2, 2 štv., 
Zliechov – Ladce C 10:8, J. Vicen 4, M. Vicen 3, Kame-
ništiak, D. Mišík st. po 1, 1 štv. – Sňahničan, Kvasnica, 
Jankovský st. po 2, V. Letko 1, 1 štv.,  TTC PB D – Milo-
chov A 9:9, Ďurana, Lieskovský po 3, Martaus 2, 1 štv. 
– Kunovský 4, Benko 2, Lutišan, Mihálik po 1, 1 štv .
1. D. Moštenec  19 15 2 2 230:112 51
2. Sedmerovec B  19 14 1 4 212:130 48
3. Slovan PB B  19 13 2 4 205:137 47
4. Dohňany   19 13 1 5 199:143 46
5. Zliechov   19 11 4 4 189:153 45
6. TTC PB D  19 7 3 9 163:179 36

7. Nozdrovice   19 6 4 9 150:192 35
8. D. Mariková   19 5 4 10 148:194 33
9. Ladce C  19 6 2 11 163:179 33
10. Č. Kameň   19 5 1 13 147:195 30
11. Milochov   19 2 4 13 136:206 27
12. Šebešťanová   19 3 0 16 110:232 25
   7. liga
   Pružina B – TTC PB E 7:11, Topor 4, J. Petrovič, D. 
Olšovský po 1, 1 štv. – Dujsíková, Kulichová, Hrubo po 
3, Babčan 1, 1 štv., 3. ZŠ Dubnica – Púchov B 16:2, 
Trenčan, Schmiedl po 4, P. Čilek ml. 3, Herda 2, Ševček 
1, 2 štv. – Briš 2, Dol. Kočkovce C – JoLa Dubnica 
10:8, M. Majdán 3, Gombár, Hudec, Crkoň po 2, 1 štv. 
– Rojkovič 4, Kminiak 2, Hebr 1, 1 štv., Sedmerovec C 
– Nozdrovice B 12:6, Mazán, Galko po 3, Miloš Šelin-
ga 2, Mišík, Minárik po 1, 2 štv. – Vavrík 4, Zemanovič 
2, Udiča – voľno, Miracles Dubnica – N. Dubnica E 
16:2, M. Dohňanský, Heštera, Jakuš po 4, P. Fatrsík 2, 
Halgoš 1, 1 štv. – Kulina 1, 1 štv, Milochov B – Púchov 
A 14:4, B. Mihálik, Horečný po 4, Gazdík 3, Duško 2, 1 
štv. – Lefko 2, Ochotnícky 1, 1 štv.
1. JoLa DCA   21 17 2 2 259:119 57
2. Sedmerovec C  21 16 3 2 240:138 56
3. Milochov B  22 15 3 4 229:167 55
4. TTC PB E  21 13 1 7 212:166 48
5. Udiča   21 12 0 9 208:170 45
6. Nozdrovice B  21 10 3 8 205:173 44
7. Pružina B  21 9 4 8 208:170 43
8. D. Kočkovce C  21 10 1 10 210:168 42
9. Miracles DCA   21 9 2 10 207:171 41
10. Púchov A  22 7 3 12 170:226 39
11. N. Dubnica E  22 4 3 15 143:253 33
12. ZŠ Dubnica   21 3 1 17 136:242 28
13. Púchov B  21 0 0 21 57:321 21

Púchovská mlaď spod vysokej siete sa derie vpred
Medzi elitné kvarteto mládežníckych kolektívov, 

ktoré ocenili na februárovom Plese športovcov, ne-
chýbal Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov. Nečudo, 
prvýkrát v histórii klubu sa v minulom roku podarilo 
zverencom trénerov Ivana Štefka staršieho – zakla-
dateľa volejbalu v Púchove a Ivana Štefka mladšieho 
triumfovať na majstrovstvách Slovenska najmladšie-
ho žiactva. Mladší žiaci skončili na rovnakom fóre na 
bronzovej priečke. 

Po minulej ére úspešného mužského volejbalu, 
kedy bol Púchov pojmom nielen na Slovensku, ale 
aj vo volejbalovej Európe, sa v klube začali venovať 
výchove najmladšej generácie. “Momentálne sa ve-
nujeme iba mládeži pod hlavičkou Mestského špor-
tového klubu Púchov. Do tréningového procesu je 
zapojených asi 120 až 130 chlapcov, v dlhodobých 
súťažiach je prihlásených šesť družstiev. Z nich štyri 
si už aj v tomto roku vybojovali právo účasti na maj-  
strovstvách Slovenska,“ povedal pre Púchovské novi-
ny manažér volejbalistov Vladimír Luhový (na sním-
ke vpravo počas preberania ocenenia v Lednických 
Rovniach). 

Podľa Luhového sú momentálne vytvorené dobré 
podmienky pre tréningový proces mladých volejba-
listov. „Vďaka mestu má každé družstvo plateného 
trénera, mesto podporuje aj činnosť volejbalového 
oddielu,“ skonštatoval manažér.

To, že si odborná komisia zostavujúca laureátov 
ocenenia najlepších športovcov a kolektívov okre-
su Púchov, Považská Bystrica a Ilava všimla úspechy 
mladých volejbalistov Púchova, je podľa neho dôka-

zom koncepčnej práce s mládežou. „Je to logický 
dôsledok práce, ktorá nadviazala na minulé úspechy 
klubu. Tréneri sa venujú nielen tréningovému proce-
su, ale intenzívnejšie ako predtým komunikujú aj s 
rodičmi, ktorých viac zapájajú aj do tréningov,“ do-
plnil Luhový.

Intenzívna je aj spolupráca so Základnou školou 
Gorazdova, kde majú volejbalisti svoje športové trie- 
dy. Po školskej linke postúpili žiaci ZŠ Gorazdova rov-
nako na majstrovstvá Slovenska, hráči zo športových 
tried tvoria aj podstatnú časť mládežníckych druž-
stiev VO 1970 MŠK Púchov. S vyhľadávaním nových 
talentov pre volejbal to nie je podľa Luhového jed-
noduché. „Je s tým všeobecný problém vo všetkých 
športoch – jednak vytiahnuť ich od počítačov k špor-
tovaniu, ale aj prinútiť ich k pravidelnému tréningu. 
Keď sa však už dostanú do kolektívu a prichádzajú 
prvé úspechy, baví ich to čoraz viac. No a tituly maj- 
stra Slovenska, či účasť na vrcholných slovenských 
podujatiach sú pre nich tou najväčšou motiváciou,“ 
doplnil manažér.  

Účasť medzi mládežníckymi TOP kolektívami oblas-
ti je pre Púchovských volejbalistov prestížnou zále-
žitosťou, ale na druhej strane aj záväzkom. Púchov-
sko-považskobystricko-ilavský región je jedným z 
posledných na Slovensku, kde sa ešte vyhlasujú naj- 
úspešnejší športovci, kolektívy a funkcionári oblasti. 
V poradí už 27. ročník Plesu športovcov podporuje 
už tradične spoločnosť RONA Lednické Rovne, člen 
predstavenstva spoločnosti Pavol Brnka patrí medzi 
najväčších podporovateľov vyhlásenia najlepších 

športovcov. Podľa organizátora plesu, predsedu 
Asiciácie telovýchovných jednôt a klubov Sloven-
ska Pavla Jurčíka, ples sa mohol uskutočniť aj vďaka 
podpore bývalého športovca, veľkého lokálpatriota 
a dnes generálneho riaditeľa podniku Vodohospo-
dárska výstavba Branislava Kvoceru, ale aj mnohých 
ďalších.                   pok       

Rado Baška prispel k hladkému víťazstvu Dohnian 
nad Šebešťanovej v šiestej lige tromi bodmi. 
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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
• Ponúkam na predaj pozemok 1 329 m² v obci Lazy 
pod Makytou. Pozemok je mierne svahovitý. Info 
0911 295 200.
• Predám 1-izbový byt v Púchove. Cena dohodou.
Tel. 0944 620 462.
• Predám záhradu s chatkou (voda + elektrina)  
o celkovej výmere 1500 m². Lokalita: Potôčky. Cena 
dohodou. Tel. 4631582 alebo 0902 135 750.
• Predám slnečný 4-izb. byt na Námestí slobo-
dy v Púchove, komplet prerobený. Voľný od sep-
tembra 2017. Cena: 95.000 eur. Dohoda možná.  
Tel. 0902 688 460.
• Predám záhradu v osobnom vlastníctve Skala – 
Lúka č. 5. Pod Púchovskou skalou s drevenou búdou. 
Bez vody a elektriny. Výhodne. Tel. 0950 601 802.
• Predám pozemok v Led. Rovniach časť Biele Hliny.
Cena dohodou. tel. 0902 761 006.
 

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319

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

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

SPOMIENKA
Kto ju poznal spomenie si, kto ju mal rád neza-
budne. Dňa 16. 3. 2017 si pripomíname smut-
né 10. výročie čo nás navždy opustila Ľudmila  
MIČEGOVÁ.

Za tichú spomienku ďakuje najbližšia rodina.

SPOMIENKA
Už nepočuť po dome 
matkin hlas, viac už ne-
príde medzi nás. Dňa 
17. 3. 2017 uplynie rok, 
čo nás navždy opustila 
manželka, matka, bab-
ka a prababka p. Mária  
BAŠKOVÁ. S láskou v 
srdci, vďakou a úctou spomína manžel, dcéry 
Darinka, Marianka, Jarmilka s rodinami, vn-
účatá a pravnúčatá Paulínka, Adamko a ostat-
ná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú  
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 19. 3. 2017 si pripo-
menieme smutné prvé 
výročie smrti nášho dra- 
hého otca, manžela a 
dedka Jozefa FLOREKA.  
Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, ti- 
chú spomienku v mod-
litbách. Všetkým ďakujeme. 

S láskou a úctou na neho spomínajú manželka, 
dcéry, syn a vnúčatá.

SPOMIENKA
Čas ubieha a nikdy nevrá-
ti čo osud vzal... V srdciach 
zostáva len láska, úcta, 
spomienky a žiaľ...
Dňa 13. 3. 2017 uplynuli 
štyri roky, čo nás opustil 
manžel, otec, starý otec 
Vladimír LUHOVý.
S láskou spomína manželka, synovia Michal s man-
želkou, Miroslav, Peter a vnučky Simonka a Sofinka.

SPOMIENKA
Aj po dlhých 10-tich ro-
koch si na Teba, Jarko 
VRÁBEL,  často spomí- 
najú všetci stavitelia a  
priatelia z chaty Komte-
sa.

SPOMIENKA
Stíchlo srdce, stíchol 
hlas, mal si rád život a 
všetkých nás.
Dňa 16. 3. 2017 uplynú 
dva roky od úmrtia man-
žela, otca a deduška Ing. 
Olivera SOBOLČÍKA.  
Kto ste ho poznali, ve- 
nujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S úctou manželka s rodinou.  

POĎAKOVANIE
Dňa 3. marca 2017 dotĺk-
lo šľachetné srdce našej 
drahej mamičky, babky 
a prababky, p. Anny KO-
VÁČOVEJ zo Streženíc, 
ktorá nás opustila vo 
veku 96 rokov. 
Touto cestou ďaku-
jeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa 
s ňou prišli rozlúčiť a tak zmierniť náš hlbo-
ký žiaľ. Taktiež ďakujeme za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary. Veľká vďaka patrí se-
stričke p. Vierke Rusnákovej z ADOS–u za jej 
starostlivosť, evanjelickej farárke p. Lenke Ri- 
šiaňovej a pohrebnej službe ADVENT za dôstojnú 
rozlúčku.

Synovia Ladislav a Peter, dcéry Slávka 
a Ľubica s rodinami.

SPOMIENKA
Ťažko je uveriť, že srdce 
nebije, ťažko je pochopiť, 
že už nežije.
Dňa 18. 3. uplynie jeden 
rok čo nás navždy opustil 
Jozef PECLER z Kolonky. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína manželka Mária, syn Ivan 
a dcéra Mária s rodinami. 

SPOMIENKA
Na breznickom cintoríne 
tichým spánkom spíš, 
domov sa nám, ocinko, 
nikdy nevrátiš. Na hrob 
za Tebou chodíme, mod-
litbou, spomienkou na 
Teba myslíme. Dňa 17. 3. 
uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel a otec Mgr. Jozef GORELKA. 

S láskou spomína manželka a dcéry. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 13. 3. a 29. 3. uplynú dva a deväť rokov  
od úmrtia našich drahých rodičov Márie a Anto-
na ZÁLEŠÁKOVýCH. S láskou a vďakou spomí-
name na krásne chvíle prežité s Vami. 

Deti Soňa, Danko a Zuzka s rodinami.
Ste v našich srdciach. 

SPOMIENKA
Dňa 13. 3. sme si pripo- 
menuli nedožité 95. naro-
deniny našej drahej ma- 
my, babičky a prababičky 
Márie ZBORANOVEJ  
z Púchova. 
S láskou, modlitbou a 
vďakou spomínajú dcéry Olinka a Jarka + rodina 
Daňková, Škripcová, Bieliková a Franclová.

pokrač. na vedľ. strane
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•  Kúpim 1-izbový byt v Púchove. Tel. 0950 667 444.
•  Kúpim 1-izbový alebo 2-izbový byt v PU. Tel. 0944 
106 750.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• PRENÁJOM - priestor na Moravskej ul. - 15 m² - 
vhodný ako obchod/kancel.  Tel. 0907 266 482.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. priestor 32 m² vhodný pre dielňu, obchod alebo 
kanceláriu. Tel. 0905 262 820.

PREDAJ
• Predám novú nerozbalenú pračku plnenú spredu 
zn. Whirpool na 8 kg prádla, pôv. cena 435 €,  teraz 
300 €. Tel. 0902 711 479.
• Predám  anglonubijskú kozu, termín okotenia po-
lovička marca. Z rodin. dôvodov. Tel. 0940 822 532.
• Predám poloprofesionálnu pílu Husqvarna 55, 
málo používanú. Cena:  200 €. Tel.  0940 822 532. 

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2017. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.                                   
• Opravy elektrospotrebičov, pračiek, elektrického 
ručného náradia, elektroinštalačné práce. Kontakt 
na č. tel. 0918 902 593.
• Strechy. 0903 751 886. jm.klampiarstvo@gmail.com
• Maľby, stierky, protiplesňový systém. 0918 467 478.
• Odborná masáž – odblok. bolesti. 0908 183 215.  
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. ja-
dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
•  Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
•  ADVOKÁT Mgr. Michaela URBANOVÁ, právne služ-
by online i osobne, www.advokatka-online.sk, 0903 
689 941.
• Reštaurácia v Púchove zabezpečí stravu pre za-
mestnancov menšej firmy (cca 50 ľudí) v Púchove  
alebo blízkom okolí. Tel. 0905 481 419.

PONUKA PRÁCE
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
prijme do pracovného pomeru administratívne-
ho pracovníka pre oblasť verejného obstarávania 

v školstve, vedenia pokladne, skladov a pod. Poža-
dované vzdelanie úplne stredné ekonomického za-
merania. Predpokladaný nástup máj 2017. Žiadosti 
spolu so životopisom zasielajte na adresu školy ale-
bo mailom info@sosospu.sk
• Ponúkame prácu predavačky v butiku s dámskym 
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.
• S poločnosť Goms s. r. o. prijme do zamestnania 
pracovníkov pre oblasť strojárenskej výroby v pro-
fesiách:
- zámočník, montážny pracovník (zváračské opráv-
nenie výhodou)
- technický pracovník so znalosťou gumárenských 
technológii a riadenia montážnej skupiny
- konštruktér strojár (AUTO CAD, SolidWorks)
Kontakt: 0905 981 955.
• Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a pre-
dajca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcu o prácu 
na pozíciu - skladník. Prax na pozícii skladníka je  
výhodou. Preukaz na VZV nie je podmienkou.  
Nástup možný ihneď. Životopisy posielajte na  
e-mailovú adresu kuchtova@alve.sk alebo volajte  
na tel. číslo: 042/ 4650 904. 
• Ponúkam prácu rozvozcu tovaru. Práca je vhodná 
pre študenta alebo dôchodcu. Požadujem vodičský 
preukaz skupiny B, bezúhonnosť.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. 0917 525 194.
• Prijmeme časníčku na TPP do pivárne v Púchove, 
zároveň hľadáme brigádničky do Country saloonu  
v Púchove. Tel. 0902 669 891.
•  Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656. 
• Hľadám opatrovateľku k staršej žene, ide o opatro-
vanie 2 x do týždňa na 2 hodiny. Tel. 0950 601 802.

RÔZNE
• Kto daruje sociálne slabšej rodine akúkoľvek funkč-
nú práčku? Tel: 0940 822 532.

OZNAMY: 
• Regionálna veterinárna a potravinová sprá-
va v Púchove dňa 13. 3. 2017 zrušila opatrenia 
na zabránenie šírenia choroby vydané 9. 2. 2017  
týkajúce sa nákazy vtáčia chrípka (aviárna influen-
za) u divožijúceho vtáctva v katastri mesta Púchov, 
časť Horné Kočkovce a vyhlasuje ju za zaniknutú. 
• ZO SZZP v Púchove oznamuje: ďalší poradenský 
deň bude 27. 3. 2017 od 14.00 hod. v kancelárii ZO 

SZZP (býv. kataster, Nám. slobody). Hláste sa do  
17. 3. 2017 na tel.  0949 103 709.
• Klub slovenských turistov Púchov a mesto 
Púchov Vás pozývajú na otvorenie turistickej  
sezóny v sobotu 18. 3. 2017. Spoločný odchod je o 
8.00 hod. spred krytej plavárne. Trasa: Púchov, Ke-
blie, Trojica, rozhľadňa na Tlstej hore, Dohňany.
• 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.
• Knižnica Vladimíra Roya v Púchove oznamuje 
svojim čitateľom a návštevníkom, že v Týždni sloven-
ských knižníc (13. 3. – 19. 3. 2017) bude bezplatná 
registrácia čitateľov a taktiež sa nebudú vyberať po-
platky za oneskorené vrátenie kníh. Bude nám cťou, 
ak navštívite našu knižnicu.
Pracovníci Mestskej knižnice V. Roya v Púchove.

STRATY A NÁLEZY: 
• Dňa 7. 3. 2017 sa našli kľúče v púchovskom skatepar-
ku.  Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v Kancelárii prvého 
kontaktu MsÚ Púchov. 
• Našli sa kľúče v športovej hale v Púchove (ešte  
v januári), vyzdvihnúť si ich môžete v športovej hale.

POĎAKOVANIE: 
• Chcem sa poďakovať  p. Eve Jureňovej z predajne 
LEVÍK, kde som vytratila doklady vrátane platob-
nej karty. Pani Evka ma vyhľadala a doklady vrátila. 
Ďakujem. Mušáková.

BLAHOŽELANIE
Tebe, Ľudka naša milá, teraz prišla tá vzácna 
chvíľa. A hoci dnes aj 75 rokov máš, nám vždy lásku 
i radosť dáš. Preto Tebe chceme priať, nech môžeš 
vždy šťastie mať. Keďže Ťa aj radi máme, tak len 
to dobré Ti želáme: veľa lásky od každého, nech 
Ťa nestretne nič zlého, nech si ďalej stále krásna, 
spokojná a pre nás vzácna. A toto iste aj Ty vieš: 
že ľúbime Ťa všetci tiež. Preto s láskou naše ob-
jatie Ti dáme a krásny život nech s Tebou ďalej 
máme! Takže milé narodeninky prijmi od celej 
rodinky.

To želá Ti syn s  man-
želkou i dcéra a  nech 
je pekná spoločná at-
mosféra. A ešte posie-
lam pusu na líčka aj ja 
- Tvoja sestrička :-)

Rastino, Katka, Renka 
a Tánička
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