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Správa o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. a MsBP Servis s. r. o.
Konateľ MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. a MsBP Servis s. r. o. Ing. Viliam Karas na februárovom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil správu o činnosti týchto spoločností za uplynulé obdobie.

• Počas celého obdobia drobné údržbárske práce 
podľa nahlásenia obyvateľov bytových domov, 
ktoré sú v správe MsBP Servis, s. r. o. 
• Výmena 14 ks vodomerov TÚV v bytovke 1263 
na ul. Janka Kráľa, výmena 17 ks vodomerov TUV 
v bytovke 1881 na ul. Moravskej.
• Výmena 15 ks vodomerov TÚV– ul. Moravská 
1882, 1417 – montáž merača PRVN po výmene 
vykurovacieho telesa.
• Odpisy vody tzv. zhluky – všetky objekty mesta, 
ktoré má spoločnosť v správe.
• Dvakrát pohotovostný výjazd – 7. 1. 2017 (Rasti-
slavova 1164, výmena ventilu na stupačke), 14. 1. 
2017 (Rastislavova 1166, výmena odvzdušňova- 
cieho ventilu).
• V bytovom dome 1419 výmena 4 ks ventilov ÚK, 
bytovka 885 – montáž merača PRVN po výmene 
vykurovacieho telesa a výmena sporáka 2 ks v ná-
jomných bytoch.

DVB-T vysielač:
• Bežná agenda spojená s prevádzkou DVB-T vy-
sielača na objekte 1417 Chmelinec v Púchove.
• Aktuálna ponuka programov: PúTV, TV Šláger, 
TV LUX, TV Považie.

Vysielanie MMDS:
Tak ako bola poskytnutá informácia na minulom 
zastupiteľstve, spoločnosť v dôsledku morálneho 
a fyzického zastarania šírenia prenosu televíz-
neho signálu prostredníctvom MMDS, dňa 30. 
6. 2017 ukončí činnosť terestriálneho vysielania. 
Všetky kanály sú dostupné alternatívnymi posky-
tovateľmi vysielania.
Doteraz klienti prijímajú nasledovné programy 
(bezplatné vysielacie práva). Programy sa v súčas-
nosti šíria vo frekvenčnom poradí: ČT2, Barran-
dov, Dvojka, Jednotka, TA3, ČT1, Šláger, TV Noe, 
PúTV, JOJ, Lux.

Ing. Viliam Karas

• Z dôvodu extrémne studených teplôt v mesiaci 
január 2017 bola mimoriadna pozornosť venova-
ná riadeniu vývoja spotreby zemného plynu, aby 
nedošlo k prekročeniu denného maximálneho 
odberu.
• Spoločnosť vzhľadom na vývoj počasia v mesi-
aci januári zaznamenala niekoľko porúch na te-
pelnom zariadení, ktoré boli odstraňované tak, že 
nedošlo k odstávke kúrenia. 
• Každomesačné prečistenie a nastavenie regulá-
torov diferenčného tlaku a chemické čistenie vý-
menníkov ústredného kúrenia (ÚK) a TÚV. Mesač-
né odpisovanie meračov tepla a oprava výpadkov 
komunikácie medzi KOST a dispečingom MsBP.
• Výmena poruchových čerpadiel TÚV a ďalšia 
štandardná priebežná kontrola a údržba Kom-
paktnej odovzdávacej stanice tepla (KOST) a 
zdrojov tepla.

Údržba pre iné subjekty:
• MŠK Púchov (futbal tribúna) – oprava potrubia 
ÚK a TÚV, ZSOŠ Púchov – oprava rozvodov UK, 
SVB 1166, 1443 – oprava rozvodov ÚK a  TÚV
• Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) 1169 – vý-
mena a oprava dverí v spol. priestoroch a oprava 
elektroinštalácie.
• SVB 1931 – výmena meračov tepla, MŠ Požiarna 
– oprava rozvodov vody a výmena batérií.

Všeobecná riadiaca činnosť tepelného 
hospodárstva a servisu:
• Dňa 27. 12. 2017 bol na spoločnosť MSBP doru-
čený list od spoločníka Ing. Andreja Šamánka, v 
ktorom ponúka svoj obchodný podiel za 450.000 
€. V prípade ak spoločník mesto neodkúpi podiel, 
je pripravený sa domáhať zrušenia svojej účasti 
na spoločnosti, kde v zmysle Spoločenskej zmlu-
vy mu vzniká nárok na vyrovnávací podiel vo výš-
ke 10 % hodnoty z čistého obchodného imania, 
teda v rozsahu cca 440 000 €.
• Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 
zo dňa 14. 11. 2016 a 17. 1. 2017 bolo so spätnou 
platnosťou pristúpené k zníženiu ceny tepla za 
rok 2016 pre odberateľov našej spoločnosti. Prvú 
aj druhú etapu zníženia ceny tepla umožnil priaz-
nivý vývoj hospodárenia spoločnosti, ako aj napĺ-
ňanie zámeru nezaťažovať nad mieru primeranú 
životné náklady občanov. Je potrebné skonšta-
tovať, že s uvedeným postupom nesúhlasili mi-
noritní spoločníci, uprednostňujúci tvorbu zisku 
pred verejným záujmom mesta.
• Odborné útvary vypracovali podklady znižujúce 
výslednú cenu tepla za rok 2016 (prvá a druhá eta-
pa) a zaslali odberateľom vo forme dobropisu ozná-
menie o výške zníženej ceny tepla, pričom celková 
hodnota takto vrátených prostriedkov predstavova-
la hodnotu cca 230.000 € vrátane DPH.
• Ostatná pravidelná činnosť energetiky spočíva-
la vo vystavovaní mesačnej fakturácie za odber 
tepla, ročných zálohových rozpisov pre odbera-
teľov a odoslaní cenového rozhodnutia Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s výškou 
maximálnej ceny tepla pre rok 2017 všetkým od-
berateľom tepla, ako aj v hodnotení mesačnej 
energetickej účinnosti výroby a rozvodu tepla v 
tabuľkovej a grafickej podobe.

Pravidelná prevádzka a údržba 
tepelného hospodárstva:
• Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) 
bola v sledovanom období zabezpečená v súlade 
s podmienkami stanovenými zákonom 657/2004 
Z. z. 

Obdobie:  1 - 12 / 2016

Náklady
spotreba materiálu a energií 100 911

náklady na predaný tovar 52 861

opravy a služby 43 883

osobné náklady 400 105

ostatné náklady 17 581

daň z príjmov 2 882

Spolu náklady 618 223

Výnosy
výkony údržby - externé 341 671

výkon správy B a NP 105 898

vedenie účtovníctva 68 370

tržby za tovar 72 019

ostatné výnosy 25 694

Spolu výnosy: 613 652

Výsledok hospodárenia -4 571

MsBP Servis, s. r. o.
Obdobie:  1 - 12 / 2016

Náklady
spotreba energií (plyn, elekr., voda) 1 901 195

opravy a udržiavanie 250 987

ostatné služby 128 162

osobné náklady 248 590

odpisy DNM a DHM 666 311

ostatné náklady 170 645

daň z príjmov 16 502

Spolu náklady 3 382 393

Výnosy
predaj tepla a TÚV 3 270 306

prenájom majetku a NP 17 838

ostatné výnosy 110 424

Spolu výnosy: 3 398 568

Výsledok hospodárenia 16 175

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

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

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

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

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

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

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

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

-437
-859
-808

-1 068
-1 616
-3 001
-3 082
-2 178
-2 307

-15 356

-657
-556

Volejbalová hala -1 847
-4 706
-2 973

Solárne kolektory -206
-10 945

PTSM
PTSM 1 -521
PTSM 2 -574
PTSM spolu -1 095
Ostatné objekty
Mestská polícia -182
Divadlo -1 378
Mestský úrad -711

-531
SOV 1400 -1 439
SOV 1401 -1 020

-586
Ostatné objekty spolu -5 847

-33 243

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

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

pokračovanie na str. 4
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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 požiadav-
ky, formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych častí. Následný zber nebezpečného  
a elektronického odpadu bude vykonaný individuálne v miestnej časti u nahlásených 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)

z  MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU na mesto, 
má vzbudiť pocit ochrany majetku mesta. Je 
to reakcia na žiadosť bývalých konateľov, ktorí 
sa dožadujú státisícových náhrad a oháňajú sa 
súdmi. Stav, ktorý chce poslanec Kubičár riešiť, 
je dielom Mariána Michalca. Tento bývalý pri-
mátor je plne zodpovedný za svoje hlasovanie, 
ktorým odsúhlasil vyrovnávacie podiely mino-
ritným spoločníkom vo výške 10 %, a nie 0,05 %. 
Teraz niekomu tečie do topánok a preto tá ner-
vozita. 

Tak bude sa alebo nebude znižovať základ-
né imanie spoločnosti?
Ak by naša spoločnosť chcela znížiť základ-
né imanie, musí najskôr osloviť všetkých 
veriteľov a  poskytnúť im primerané zabez-
pečenie ich pohľadávok alebo pohľadávky 
uspokojiť. Pre informáciu: dlh voči banke máme 
okolo 800.000 €. Majetok spoločnosti je založe-
ný v  prospech banky a  bez súhlasu banky sa 
nepohneme. A ďalší problém – minoritní vlast-
níci Ing. Šamánek a  Ing.  Motúz sa dožadujú 
vyplatenia svojho 10-percentného podielu 
z  čistého obchodného imania k  31. 12. 2015. 
Mesto tieto nároky menšinových spoločníkov 
spochybnilo a urobí všetko preto, aby sa dali do 
súladu so zákonom. To, že na Slovenku sa spra-
vodlivosť mnohokrát hľadá až na Najvyššom 
súde, tento proces nekonečne predlžuje.  

Spracoval Slavomír Flimmel

Mesto Cena tepla spolu Cena tepla spolu

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

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

0,0440 216,5605 23,57 28,29

20,13
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21,99
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Púchov Nová Dubnica Dubnica

MESTSKý BYTOVý
PODNIK, s.r.o.

Teplo GGE, s.r.o. TERMONOVA, a.s. Dca THERM, a.s.

Porovnanie schválených cien tepla na základe rozhodnutí ÚRSO pre rok 2017 v 

pokračovanie zo str. 3

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

Zmena zimného času na letný 

Nedeľa, 26. 3. 2017
Čas sa mení 
z 2:00 na 3:00 hod.

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Mestské zastupiteľstvo v Púchove
•  Róbert Fico na lyžiarskom kurze
•  Zasadnutie komisie výstavby
•  Cyklisti môžu pred jazdou piť alkohol 
•  Bezdomovcov je v Púchove málo
•  Slovensko vyšíva vzácne gobelíny

•  Výchovný koncert trochu inak
•  Smajlík spred štyroch storočí
•  Juniorská florbalová liga
•  1. VK Púchov – ŠKM Liptovský Hrádok 1:3
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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vypíšte náš jednoduchý formulár

www.veselazehlicka.sk

1. OBJEDNÁTE SI
Vaše oblečenie príde vyzdvihnúť 

náš kuriér, a to v čase, ktorý si 
určíte Vy samy, ako vám to 

najlepšie vyhovuje

2. MY PRÍDEME

po tom, ako Vaše oblečenie uložíte 
do boxu a podpíšete preberací for-
mulár, náš kuriér ho zavezie jednej 
z našich žien a tá Vám ho s láskou 

vyžehlí

3. ODVEZIEME NAŠIM ŽENÁM

po tom, ako Vám zoberieme Vaše 
oblečenie na žehlenie, máte pre 
seba 48 hodín na relax, wellness, 

rodinu, priateľov, výlet...

4. VY ODDYCHUJETE

pekne vyžehlené oblečenie Vám 
opäť náš kuriér privezie v čase 

a na miesto, ktoré si zvolíte samy 
pri objednávke

5. MY DOVEZIEME

u nás platíte v hotovosti kuriérovi

6. VY ZAPLATÍTE

Žehlenie už nebude vašou nočnou morou!

www.veselazehlicka.sk
VÁŠ VESELÝ ŽIVOT BEZ ŽEHLENIA 

Žehlenie už nebude vašou nočnou morou! 

medzi stromami bezpečne pohybovať. Základná 
škola v  tejto časti areálu pripravuje projekt vy-
tvorenia školského arboréta. Vznikne malý park 
s rôznymi stromami, ktoré budú označené odbor-
ným názvom a  určením miesta výskytu. Budú tu 
osadené lavičky, vysadený bylinkový záhon, na 
ktorý použijeme drevo zo smrekov, ktoré sa teraz 
vyrúbu.
Ideme vyrúbať šesť vzrastlých stromov - smreky 
obyčajné, borovicu lesnú a borovicu čiernu. Pokiaľ 
by sme to neurobili, tak sa stromy navzájom vy-
vetvia pre nedostatok svetla. Prišli by sme časom 
o všetky dreviny. Zbytok výrubu tvoria nízke stro-
my so zlým zdravotným stavom. Celkovo znížime 
počet stromov asi o  30 percent. Práce realizuje 
certifikovaný arborista v  spolupráci s  Podnikom 
technických služieb mesta, ktorý tiež pomôže s li-
kvidáciou odpadovej biomasy formou štiepkova-
nia.
Samozrejme po výrube bude nasledovať náhrad-
ná výsadba mladých podrastových drevín. Budú 
to rastliny nielen z Európy, ale aj z Ázie a Ameriky. 
Vysadíme tiež nový živý plot pri športovom areáli 
školy.“                                                                                              -sf-

Vo dvore Základnej školy J. A. 
Komenského sa minulý týždeň 
realizoval pomerne rozsiahly  
výrub stromov. O  čo ide, sme 
sa opýtali mestského arboristu  
Richarda Pekaru:

Výruby stromov 
v areáli Základnej 
školy Komenského

„Výruby stromov sú charakteru uvoľňovacieho, 
zdravotného a bezpečnostného. Stromy sú veľké 
a príliš husto nasadené. Je potrebné ich preriediť. 
Navyše hrozilo poškodenie novej fasády školy, 
keďže stromy rastú veľmi blízko budovy. Smre-
ky svojou výškou prerastajú budovu a v prípade 
silného vetra je pravdepodobné ich zlomenie 
alebo vyvrátenie. Jarabiny vtáčie majú chorobu 
a hrozí pád odumretých častí korún. Chceme pre-
dísť ublíženiu na zdraví detí, ktoré sa pod stroma-
mi učia alebo hrajú.
Ďalej chceme realizovať vyvetvenie a tým zdvih-
nutie prechodového prierezu, aby sa mohli deti 
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Pohoda pre Váš nákup

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

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

Kontakt: 0948 489 223

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 1. 3. 2017   10:38:42

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

OTVORILI SME 5. 12. 2016

TEŠÍME SA NA VÁS

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého



inzercia 7

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

STAVINTEL s.r.o.
združenie stavebných remeselníkov

Moravská 682/3
020 01  Púchov 

Murované  RD za bezkonkurenčné ceny
INFOLINKA: +421 948 612 645 

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

OTVÁRACIE HODINY 
po - pia: 8.00 - 17.30
sobota:  8.00 - 12.00

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Nivea
šampón 
na vlasy

250 ml

2,99    

1,99 €

Odol 3
zubná pasta 
75 ml 

1,49 

0,79 €
Perwoll
tekutý gél 
na pranie   
3 l

8,95 

4,99 €

6,95 

3,89 €
Coccolino

aviváž 
na pranie 

1 l
  

 2,49 

1,69 € 

Persil
tekutý gél na 
pranie 
70 PD 

13,99 

9,89 €

Joana    
farba na vlasy  
rôzne 
odtiene

2,89 

1,89 €

Pledge
(Pronto)

leštenka 
na nábytok 

250 ml
2,79

1,69 €

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

Taft
lak na vlasy  
250 ml

3,39 

2,39  €

Vanish  
prášok 
na koberce    
650 g

6,99  

3,99 €

Savo 
čistiaci 
prostriedok 
na WC     
750 ml 
1,89 

1,10 €

FA
sprchový gél 
pre ženy     
250 ml

2,99 

1,29 €

Persil
gélové kapsule 
na pranie 
14 ks 

Akcia platí od 21. marca do 4. apríla alebo do vypredania zásob

Chystáte sa stavať, prerábať, kupovať 
či dokonca potrebujete refinancovať úver? 

Je tu pre Vás LIBERTA a. s., ktorá robí aj:
- životné poistenia pre všetky poisťovne 
- neživotné poistenia, PZP, HP,  zodpovednosť 
  sporenie, cestovné  poistenie, 
  poistenie podnikateľov, poistenie domov  
  a bytov
- hypotekárne úvery, spotrebné úvery, 
  refinancovanie úverov 
 Neváhajte nás navštíviť na ulici Moravská  682/3, 020 01  Púchov  



školstvo8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Mačky Závisláčky v ZŠ Mládežnícka
Žiaci štvrtých ročníkov spolu so svo-
jimi pedagógmi pripravili edukatívny 
rovesnícky program pre škôlkarov – 
MAČKY ZÁVISLÁČKY, ktorý nadväzoval 
na vzájomnú spoluprácu ZŠ Mládež-
nícka s materskými škôlkami. Akcia 
prebiehala v týždni od 13. do 15. 3. 
2017. Cieľom bolo oboznámiť bud-
úcich prváčikov s prostredím školy a 
tak prispieť k ľahšej adaptácii dieťaťa 
na školské prostredie. 
Program bol realizovaný v troch na 
seba nadväzujúcich etapách. Najskôr 
si deti pozreli divadielko Ako si mačky 

Stredná odborná škola 
PRUSKÉ

Žiakom 9. ročníkov základných škôl ponúkame   

v školskom roku 2017/2018 možnosť štúdia 

        v týchto odboroch:
4-ročný študijný odbor s maturitou:
• podnikateľ pre rozvoj vidieka
  (maturitné vysvedčenie a výučný list)
• agromechatronik – novinka 
   (maturitné vysvedčenie a výučný list)
• záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo
• agropodnikanie – farmárstvo
• agropodnikanie – kynológia

3-ročné učebné odbory:
• mäsiar
• poľnohospodár – mechanizácia
• viazač – aranžér kvetín
• záhradník

2-ročný učebný odbor:
• poľnohospodárska výroba 

Pomaturitný odbor:
• vidiecka turistika
• krajinárske úpravy a tvorba krajiny

Nadstavbové štúdium:
• záhradníctvo
• mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hosp.
• potravinárska výroba - pekárska a cukrárska 
   výroba
• podnikanie v remeslách a službách

4-ročný učebný odbor:
• cukrár kuchár (dva výučné listy)

Telefónny kontakt: 042/4492532
Email: info@sospruske.sk          www.sospruske.sk

Deň otvorených dverí na Základnej 
škole s materskou školou Slovanská
V stredu 15. marca sa konal Deň 
otvorených dverí na ZŠ s MŠ na Slo-
vanskej ulici v Horných Kočkovciach. 
Návštevníkov čakalo sladké privíta-
nie, prezentácia prác žiakov a voľný 
vstup do tried a odborných učební. 
Rodičia mohli svoje deti vidieť pria-
mo pri práci na vyučovacej hodine.
Riaditeľka školy Ľubica Dvorská sa 
teší všetkým aktivitám, ktoré ško-
la vyvíja a ktorých cieľom je okrem 
iného i prilákať nových prváčikov.  
S týmto istým cieľom bude prebie-

Okresné kolo Pytagoriády
V dňoch 14. a 15. marca sa v ZŠ Go-
razdova konalo okresné kolo Pyta-
goriády pre 3. až 8. ročník. Spolu sa 
jej zúčastnilo 127 žiakov. 

V kategórii 3. ročníka boli z 22 účast-
níkov úspešní len traja žiaci, ktorí sa 
umiestnili v poradí: 
1. Phillip Angelov - ZŠ Komenského,
2. Katarína Rudincová - CZŠ sv. Margity,
3. Terézia Tanušková - ZŠ s MŠ Lazy 
pod Makytou.
V kategórii 4. ročníka boli z 21 účast-
níkov úspešní len dvaja žiaci, ktorí sa 
umiestnili v poradí:
1. Eliška Valentínyová - ZŠ Mládežnícka,
2. Richard Tvarožek - ZŠ Gorazdova.
V kategórii 5. ročníka boli z 15 účast-
níkov úspešní len štyria žiaci, ktorí sa 

umiestnili v poradí:
1. Michal Vrábel - ZŠ s MŠ Lysá pod 
Makytou,
2. Roman Provazník - ZŠ E. Schreibera 
Lednické Rovne,
3. Dávid Eštok - ZŠ s MŠ Záriečie.
V kategórii 6. ročníka boli z 32 účast-
níkov úspešní len traja žiaci, ktorí sa 
umiestnili v poradí: 
1. Štefan Ftorek - ZŠ Beluša,
2. Katarína Mišíková - ZŠ Mládežnícka,
3. Rastislav Šery - ZŠ Mládežnícka.
V kategórii 7. ročníka bolo 18 účast-
níkov, žiadni žiaci úspešní. V kategórii 
8. ročníka bolo 19 účastníkov, žiadni 
žiaci úspešní. Pytagoriáda bola tento 
školský rok mimoriadne náročná pre 
všetky ročníky.

-sf-

kúpili televízor, v ktorom svoje herec-
ké výkony predviedli ich starší roves-
níci. Tí ich zároveň prostredníctvom 
ponaučenia z rozprávky priviedli k 
možnostiam aktívneho a užitočného 
trávenia voľného času. A tak sa malí 
škôlkari potom spoločne s našimi 
školákmi pustili do skladania puzzle, 
kreatívnych činností a nakoniec si 
spolu aj zašportovali.  Za svoju prácu 
si samozrejme zaslúžili aj zdravú od-
menu v podobe chutných ovocných 
jednohubiek.

PaedDr. Michaela Guzmová

hať aj zápis do 1. ročníka - 5. apríla 
2017, kedy k deťom zavíta SPIEVAN-
KOVO.“ Druhý termín zápisu je sta-
novený 12. apríla.
Škola pozostáva zo štyroch budov 
(materská škola, 1. a 2. stupeň ZŠ 
a telocvičňa), ktoré si po mnohých 
rokoch užívania zaslúžia rekonštruk-
ciu. Mestskí poslanci schválili na 
tento rok peniaze na výmenu okien 
a zateplenie všetkých budov školy, 
podobne ako na ZŠ Gorazdovej.

-sf-



Mesto Púchov 
vyhlasuje výberové konanie (VK)

na funkciu vedúceho Oddelenia výstavby, 
investícií, životného prostredia a stavebného 

úradu Mestského úradu Púchov 
Kvalifikačné predpoklady:
•  VŠ vzdelanie II. stupňa - stavebné zameranie   
•  prax  v oblasti riadenia najmenej 5 rokov
    
Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
• znalosť z oblasti investičnej výstavby, územného 
plánovania  a stavebníctva 
• znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve, 
znalosť všeobecne záväzných  právnych predpisov v 
oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a 
projektov v pôsobnosti samosprávy, znalosť zákona o 
majetku obcí
• samostatnosť, flexibilita
• manažérske, organizačné a komunikačné 
schopnosti
• vodičský preukaz skupiny „B“
• práca s počítačom (Excel, Word, internet)

K písomnej prihláške do VK je potrebné  pripojiť:
• štrukturovaný profesijný životopis
• motivačný list
• koncepciu riadenia Oddelenia výstavby, investícií, 
životného prostredia a stavebného úradu v rozsahu 
max. 2 strán formátu A4
• overenú kópiu dokladu o najvyš. dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac)
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných 
údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania písomnej prihlášky do VK s požadovanými 
dokladmi je  do 10. 4. 2017 do 12.00 h - rozhodujúci je dá-
tum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na 
pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi 
je nutné zaslať poštou  alebo odovzdať osobne v podateľni 
Mestského úradu v Púchove. Uchádzač, ktorý nepredloží k 
svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom 
termíne, bude z výberového konania vyradený. 

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi do VK za-
sielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové kona-
nie vedúci   Oddelenia výstavby, investícií, životného pro-
stredia a stavebného úradu MsÚ Púchov – “NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 01,  
Púchov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť  
do VK tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.
Predpokladaný termín nástupu: 1. 5. 2017.
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Denné centrum seniorov v  Púchove v  spolupráci 
s Centrom voľného času Včielka ponúkli seniorom 
a  zdravotne postihnutým možnosť skamarátiť sa 
s počítačom a postupne s Wordom, Excelom, Power 
Pointom a internetom. Devätnásť dám a jeden pán 
sa naučia obsluhovať počítač tak, že si budú môcť 
navzájom posielať rôzne rady mailom, upravovať 
fotografie, vyhľadať si všetko, čo ich zaujíma cez 
prehliadače, pozrieť si film a hlavne korešpondovať.
Celý kurz prebieha na ZŠ J. A. Komenského, kde 
nám poskytli počítačovú miestnosť. Študenti, hoci 
trocha vyššieho veku, sú veľmi šikovní a vždy sa te-
šia na spoločne strávené chvíle pri myši, klávesnici 
a monitore. Koncom mája všetci dostanú vysvedče-
nie, kde budú isto samé jednotky.

Dáša Illyová, CVČ Včielka Púchov 

Dvadsať púchovských seniorov sa už kamaráti s počítačom a myšou

Piaty ročník mobilného odberu krvi v centre bol 
rekordný, 14. marca prišlo darovať najvzácnejšiu 
tekutinu 39 dobrovoľných darcov. Mnoho z nich 
malo už s odberom krvi niekoľkonásobné skúse-
nosti, no našli sa aj takí, ktorí prišli darovať po pr-
výkrát.
Organizátorky mobilných odberov z CVČ svorne 
tvrdia: „Darovanie krvi je prejavom ľudskosti 

Dobrovoľní darcovia vytvorili v CVČ rekord

Mobilné odbery krvi organizuje púchovské centrum voľného času (CVČ) s Ná-
rodnou transfúznou službou v Trenčíne už piaty rok. Ostatná príležitosť daro-
vať krv sa stretla s výrazným záujmom darcov.

a malo by byť bežnou súčasťou nášho života, 
tiež prispieva k regenerácii organizmu. Človek 
predsa nemôže vedieť, kedy bude krv sám  po-
trebovať. Chceli by sme touto cestou poďakovať 
darcom, ktorí zareagovali na našu výzvu a prišli 
darovať krv a tiež mobilnej jednotke Národnej 
transfúznej služby z Trenčína za jedinečný prístup 
a spoluprácu.“                                                                                   -r-

Prednáška o drogách
Spolupráca Mestskej polície v Púchove so základný-
mi školami pokračovala tento týždeň na ZŠ Komen-
ského. V utorok 14. marca mestský policajt Bohumil 
Bořuta prednášal žiakom 8. ročníka na tému Nega-
tívne dôsledky užívania drog. Minulý týždeň Národ-
ná kriminálna agentúra zadržala v Púchove a širšom 
okolí niekoľko mladých ľudí podozrivých z predaja 
drog. Je veľmi dôležité, aby polícia okrem represie 
voči páchateľom drogovej trestnej činnosti vykoná-
vala aj preventívne akcie medzi deťmi a mládežou, 
ako sú prednášky a besedy na školách.                      -r-                          
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Mestská polícia

Národná kriminálna agentúra (NAKA) rozbila dro-
gový gang, ktorý niekoľko rokov distribuoval drogy 
na Považí. Ešte v stredu 8. marca po zásahu okolo 200 

policajtov špeciálnej jednotky na rôznych miestach 
v rukách polície 13 členov organizovanej zločineckej 
skupiny, ktorá svoje aktivity vyvíjala najmä v Trenči-
anskom a Žilinskom samosprávnom kraji, prevažne 
v mestách Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Dubnica 
nad Váhom, Trenčín či Žilina. 

Podľa informácií riaditeľa Národnej kriminálnej 
agentúry Petra Hrašku, pri sedemnástich domových 
prehliadkach zhabali príslušníci špeciálnej policajnej 
jednotky celkom 270 dávok heroínu, 20 dávok me-
tamfetamínu, najmenej 900 dávok marihuany, ale aj 
zbrane a strelivo. Hlavou organizovanej skupiny boli 
dvaja bratia z obce neďaleko Púchova, rozsiahlu ak-
ciu s pracovným názvom Twix uskutočnila polícia v 
dňoch 6. a 7. marca. Obvineným v prípade dokázania 
viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, 
prípadne doživotie. Zločinecká skupina mala svoju 
činnosť na Považí vyvíjať už od roku 2010, týždenný 
zisk z predaja drog odhadujú špecialisti na 100.000 
eur. 

Desať mužov a dve ženy skončili vo vyšetrovacej 
väzbe, o väzobnom stíhaní rozhodol 9. marca Špe-
cializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Čelia ob-
vineniu zo založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti. 
Všetci obvinení podali voči rozhodnutiu o vzatí do 
väzby sťažnosť, rozhodovať o nej bude Najvyšší súd 
SR.  Špeciálny prokurátor pre nich žiadal väzbu aby 
nemohli ujsť alebo ovplyvňovať svedkov na slobode, 
ale aj preto, aby nemohli pokračovať v trestnej čin-
nosti.                      (r)

Národná kriminálna agentúra rozbila 
drogový gang operujúci aj v Púchove

Polícia informuje

Vodič BMW nafúkal trištvrte promile
Na cestách Púchovského okresu sa v 10.kalendár-

nom týždni stali tri dopravné nehody. Jedna osoba 
pri nich utrpela ťažké a jedna ľahké zranenie. 

Ešte 9. marca sa stala dopravná nehoda na Štúrovej 
ulici v Beluši, kde večer po 20. hodine vodič automo-
bilu značky Citroen Berlingo neprispôsobil v pravo-
točivej zákrute rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, 
prešiel do protismeru a narazil do betónového stĺpu 
verejného osvetlenia a do zábradlia nad vodným to-
kom Pružinka. Pri nehode došlo k ťažkému zraneniu 
vodiča a ľahkému zraneniu spolujazdkyne. Skúška na 
alkohol bola u vodiča negatívna.

O deň neskôr pravdepodobne v dôsledku neve-
novania pozornosti vedeniu motorového vozidla 
narazil vodič neznámeho vozidla na parkovisku pred 
jedným z obchodných reťazcov v Púchove do za-
parkovaného automobilu Citröen Xsara Picasso. Po 
tomto si neznámy vodič nesplnil základné povinnos-
ti vodiča a účastníka nehody, z miesta odjazdil bez 
ohlásenia dopravnej nehody polícii.  

V rovnaký deň nadránom sa stala ďalšia dopravná 
nehoda na ceste I/49 v Púchove. Vodič vozidla BMW 
525 jazdiaci v smere od Púchova do Beluše nepri-
spôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vlast-
nostiam vozidla, prešiel s vozidlom cez protismernú 
časť vozovky kde narazil do zvodidiel. Pri nehode                       
k zraneniam osôb nedošlo, pričom vodič vozidla 
BMW sa následne po nehode podrobil skúške na al-
kohol s pozitívnym výsledkom 0,75 promile.

A cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v 
10. kalendárnom týždni stalo najmenej dopravných 
nehôd v tomto roku – iba 11. Nikto pri nich nezomrel, 
jeden človek utrpel ťažké zranenie. Od začiatku toh-

to roku sa na cestách Trenčianskeho kraja stalo 192 
dopravných nehôd, čo je o 22 menej ako v rovnakom 
období minulého roku. Zomreli pri nich traja ľudia 
(medziročný pokles o jedného), ťažko sa zranilo 14 
osôb, čo je o štyri viac ako v rovnakom období roku 
2016. 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 2227 
dopravných nehôd, čo je o 62 menej ako v rovnakom 
období minulého roku. Zomrelo pri nich už 40 ľudí, 
čo je o štyroch viac ako v rovnakom období roku 
2016. Pri nehodách sa ťažko zranilo 120 osôb (medzi-
ročný pokles o 30). 

Najviac obetí má tento rok na Slovensku Bansko-
bystrický samosprávny kraj, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo už desať ľudí. Najmenej obetí – 
jednu, si vyžiadali dopravné nehody na cestách Brati-
slavského samosprávneho kraja.          KR PZ Trenčín 

Tak je to správne...
Ako postupovať pri spôsobení škody na vozidle 

ukázala v Púchove slečne, ktorá na Ulici F. Urbán-
ka počas parkovania poškodila pred ňou stojaci 
automobil. Obrátila sa na hliadku mestskej polí-
cie, ktorá prostredníctvom stálej služby Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru v Púchove zistila 
majiteľku poškodeného vozidla. Tá informovala, 
že automobil používa jej vnučka, ktorá po krátkej 
chvíli prišla k vozidlu a prípad vyriešila s vodičkou, 
ktorá spôsobila škodu.  

Polície sa zľakol...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie od ženy z Námestia slobody, podľa 
ktorej jej robil jej druh zle. Keďže v byte nemal 
trvalý pobyt, žiadala ho aby byt opustil. Druh od- 
mietol byt opustiť dobrovoľne, a tak sa žena obrá-
tila na mestskú políciu. Hliadka cestou na miesto 
prijala od ženy ďalší telefonát, informovala, že 
druh po tom, ako prípad oznámila polícii, z bytu 
ušiel, takže pomoc strážcov zákona už nepotre-
buje. 

Z hromadnej bitky hádka maturantov
Hliadku mestskej polície požiadali o pomoc 

prostredníctvom stálej služby Obvodného odde-
lenia Policaného zboru v Púchove. Žiadali pomoc 
pri zákroku pred jedným z púchovských pohos-
tinstiev, kde sa malo pobiť asi desať ľudí. Po prí-
chode na miesto hliadka mestskej polície zistila, 
že pomoc netreba, keďže došlo len ku šarvátke 
medzi dvomi maturantmi. Priestupok vyriešili do-
hovorením. 

Spomenul si...
Na oddelenie mestskej polície prijali žiadosť 

štátnych policajtov o zásah na Námestí slobody, 
kde mal byť pri jednej z bytoviek dezorientovaný 
muž. Na mieste našli ženu, ktorá políciu informo-
vala, že muža našla ležať v strede cesty. Muž bol 
síce dezorientovaný, ale napokon povedal mest-
ským policajtom svoje meno a uviedol aj bydlis-
ko. Hliadka ho previedla do miesta bydliska, kde 
si otvoril vlastným kľúčom a hliadke sa napokon 
aj legitimoval. 

Frustrácia z prázdneho účtu?
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, podľa ktorého bol na jednom z obchodných 
domov poškodený bankomat. Hliadka na mieste 
zistila, že pri bankomate je poškodená plechová 
slnečná slona, bola odstránená zo steny a polože-
ná na zemi pri bankomate. Mestskí policajti uro-
bili z miesta fotodokumentáciu, clonu odložili do 
obchodného domu. Prípad oznámila hliadka na 
pobočke príslušnej banky. 
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Svetová organizácia zubných lekárov (FDI) vyhlásila 
20. marec za Svetový deň ústneho zdravia. Ústne zdra-
vie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda 
zuby bez zubného kazu, zdravé ďasná a parodont. 

hotenstva.
  Po každom jedení sa sacharidy v po-
trave vďaka činnosti baktérií v našich 
ústach menia na kyseliny, ktoré sú pre 
zubnú sklovinu pohromou.
   Vedeli ste, že zubný kaz je najčastej-
ším ochorením na svete – postihuje až 
5 miliárd ľudí? Vznik zubného kazu má 
určitú postupnosť, od vzniku malých 
lézie až po veľké kazy. Kyseliny, ktoré 
sa tvoria pôsobením baktérií, menia 
pH v ústnej dutine, čím sa narúša mi-

slovnosť) a zároveň funguje ako pri-
rodzený medzník udržiavajúci miesto 
pre prerezanie trvalých zubov. Preto je 
veľmi dôležité klásť dôraz na dentálne 
zdravie už v rannom detstve. Málokto-
rý rodič si uvedomuje, že o zuby detí 
sa treba starať už od ich prerezania. 
Rodičia detí sú zodpovední za dentál-
ne zdravie svojich detí.
   Na návštevu zubára za účelom pre-
ventívnej prehliadky by si mal každý 
dospelý nájsť čas raz ročne. Preven-
tívna prehliadka zahŕňa vyšetrenie 
stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív 
čeľustí a ústnej dutiny, kontrolu zub-
ných náhrad, kontrolu zubnej hygie-
ny, hygienických návykov a určenie 
indexov KPE a PBI. V prípade potreby 
stomatológ súčasne odstráni povlak, 
zubný kameň, ošetrí zubný kaz. S 
deťmi by mali rodičia chodiť na pre-
ventívnu prehliadku raz za pol roka. 
Tehotné ženy by ju mali absolvovať 
dvakrát počas jedného tehotenstva, 
raz na začiatku a raz pred koncom te-

Zubný kaz, zápal ďasien a parodontu 
predstavujú najčastejšie sa vyskytuj-
úce chronické infekčné ochorenia 
ľudského organizmu. S prevenciou je 
potrebné začať u detí už od ich naro-
denia. Základom je ústna hygiena - 
odstraňovanie bakteriálneho povlaku 
ako hlavnej príčiny týchto ochorení. 
Zubný kaz a ochorenia parodontu 
predstavujú chronické neprenosné 
infekčné ochorenia, ktoré majú ne-
gatívny vplyv na zdravie a spôsobujú 
ochorenia iných orgánov ľudského 
tela, napr.: infekcie srdca, obličiek, ale 
sú aj príčinou rizikovej gravidity spoje-
nej s predčasným pôrodom a nízkou 
hmotnosťou novorodenca. Preto je 
potrebné smerovať preventívne ak-
tivity verejného zdravotníctva aj na 
podporu ústneho zdravia. Neliečený 
zubný kaz spôsobuje bolesť a infek-
cie, čo môže viesť k problémom s je-
dením, rozprávaním a pod.
  Chrup spĺňa funkciu estetickú (vý-
zor), žuvaciu, fonetickú (správna vý-

Zubára navštívte preventívne aspoň raz ročne

nerálna štruktúra na povrchu zubov a 
dochádza k ich demineralizácii. Úlo-
hou prirodzeného opravného proce-
su remineralizácie, je takéto poškode-
nie zubnej skloviny odstrániť.
   Pri celkovej starostlivosti a prevencii 
zubného kazu treba brať do úvahy 
zloženie stravy, nedostatok fluoridu a 
zlú hygienu ústnej dutiny.

Reg. úrad verej. zdravotníctva 
so sídlom v Pov. Bystrici 

V dňoch 7. - 9. februára pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Fakulty priemyselných technológií (FPT) 
v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizovala fakulta Dni otvorených  
dverí pre svojich absolventov i budúcich študentov a súčasných zájemcov o štúdium.

V príjemnej atmosfére spoločnej 
diskusie fakulta získala množstvo 
cenných informácií priamo od ab-
solventov, ktorí oboznámili svojich 
bývalých pedagógov nielen so svo-
jimi pracovnými úspechmi, ale aj ro-
dinným životom. Fakulta a jej vede-
nie tak získalo skvelú spätnú väzbu 
o uplatnení svojich absolventov v 
praxi.

hodnotili nastavenie študijných pro-
gramov, dobudovanie infraštruktúry 
fakulty (Centra pre testovanie a dia-
gnostiku materiálov - CEDITEK) ako 
aj prepojenie s praxou prostredníc-
tvom záverečných prác zadávaných 
priamo priemyselnými partnermi.          

V týchto dňoch fakultu navštívilo 
množstvo jej absolventov, zamestna-
ných na rôznych pozíciách v priemy-
selnej praxi. Niektorí si na fakultu pri-
viedli aj svoje deti a partnerov, aby im 
pri tejto príležitosti ukázali, kde pred 
rokmi študovali. Absolventi kladne 

Dni otvorených dverí pre absolventov Fakulty priemyselných technológií v Púchove

Získané skúsenosti z Dní otvorených  
dverí pre absolventov ukázali, že 
toto podujatie obojstranne splnilo 
svoj účel. FPT v Púchove podporí 
toto podujatie aj v ďalšom období a 
plánuje vytvoriť kompletnú databá-
zu absolventov s informáciami o ich 
ďalšom profesionálnom pôsobení.

-fpt-

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

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

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

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

Prineste si športovú obuv a oblečenie.

Kritériá: - dobrý zdravotný stav
               - záujem o daný šport 

Informácie na tel.č.: 042/463 13 39
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Jednota dôchodcov Dohňany je aktívna už 11 rokov

V  čase svojho vzniku mala dohnianska orga-
nizácia 27 členov. Ich počet však postupne 
narastal a dnes je v ZO JDS Dohňany zapojený 
takmer trojnásobný počet, viac ako 70 členov. 
Okrem úloh, vyplývajúcich zo stanov a  pro-
gramových cieľov JDS, zabezpečuje dohnian-
ska bunka pre svojich príslušníkov rôzne akcie 
zamerané na spestrenie a skvalitnenie života 
seniorov.

Myslia na svoje zdravie
Vďaka prideleným rekondičným poukazom 
sa členovia ZO JDS Dohňany pravidelne zú-
častňujú rekreácií v  Turčianskych Tepliciach, 
Rajeckých Tepliciach, Podhájskej a  v ďalších 
známych liečebných sanatóriách na Sloven-
sku. V  rámci domácich podmienok prebieha 
najmä počas chladnejších mesiacov už pravi-
delné skupinové cvičenie pre zdravie a dobrú 
pohodu pod vedením p. Janovcovej.

Seniori žijú aj kultúrou
V spolupráci s vedením ZŠ a MŠ v Dohňanoch 
sa seniori z  Dohnian pravidelne zúčastňujú 
kultúrnych podujatí a zájazdov. Majú za sebou 
návštevu niekoľkých muzikálov a divadelných 
predstavení, ale tiež poznávacích zájazdov 
do Košíc, Bratislavy či skanzenov v  Pribiline 
a Vychylovke. Niekoľko členov a členiek stále 
aktívne pôsobí vo folklórnej skupine Konopa 
z Dohnian, s ktorou sa zúčastňujú rôznych vy-
stúpení na Slovensku a Morave.

Podieľajú sa na živote v obci
Z  pohľadu verejnosti sú vždy pozitívne hod-
notené aj výstavy, ktoré vedenie ZO JDS Do-
hňany pravidelne organizuje pri príležitosti 
sviatkov Veľkej noci, Vianoc či fašiangov. Veľký 
úspech zaznamenali aj tematicky zaujímavo 
ladené výstavy starých hračiek, doplnkov na 
vianočný stôl a  výstavy vianočného pečiva. 
Jednoznačne kladný dopad na život v  obci 
majú aj aktivity seniorov a senioriek smerujú-
ce k zútulneniu verejného priestranstva, či už 
ide o skrášlenie zelene pri pamätnej izbe ale-

bo úprava hrobových miest významných obec-
ných dejateľov.

Pohyb je dôležitý v každom veku
Dohnianskych seniorov neobchádza ani šport, 
fenomén dnešnej doby. Od roku 2013 sa pra-
videlne zapájajú do krajských športových hier 
v  Novej Dubnici, kde sa im podarilo vybojovať 
niekoľko pódiových umiestnení. Turistický po-
tenciál obce sa podarilo dvakrát využiť v  rámci 
organizácie turistického výstupu na rozhľadňu 
pre členov JDS v  rámci celého Trenčianskeho 
kraja. S podujatiami, ktoré sa konali v roku 2012 
a 2015, organizačne pomáhali aj členovia miest-
neho urbárskeho spoločenstva a  poľovníckeho 
zväzu. 

Spolupráca – kľúč k úspechu
Práve spolupráca je jedným z kľúčov fungovania 
ZO JDS Dohňany. Okrem vyššie spomínaných 
miestnych organizácií a buniek Jednoty dôchod-
cov Slovenska v rámci okresu a kraja prebieha 
aktívna komunikácia aj s obecným úradom a sta-
rostom obce Milanom Panáčkom. Obec sa na fun-
govaní JDS Dohňany podieľa finančne a snaží sa 
vyjsť v ústrety aj v prípade prepožičania priesto-
rov Domu kultúrnych tradícií v obci. Seniori z Do-
hnian by svojim prístupom k  životu mohli byť 
príkladom aj pre mnohých, oveľa mladších ľudí. 

                                                                                      -lef-        recepcia@alexandrahotel.sk, +421 42 4666 000    

Možnosť rezervácie stola a bližšie informácie:

 www.alexandrahotel.sk

JARNÁ 
PONUKA 
MENU marec 

apríl 
máj

V Alexandra Hoteli sme si 
pre Vás pripravili špeciálne 
JARNÉ MENU z čerstvých 
sezónnych surovín:

Špargľa s holandskou omáčkou
a prepeličím vajíčkom
Krémová polievka z medvedieho 
cesnaku Jarné kuriatko Sous Vide
s baby zemiakmi a šampiónmi
Kon�tované jahňacie kolienko na 
špargľovom rizote 
Šalát reď kovkový s dressingom
z medvedieho cesnaku 
Čokoládová tortička s malinovým 
sorbetom a marinovanou rebarborou 
Počas roka sa môžete tešiť na nasledovné 
kulinárske zážitky:
LETNÁ PONUKA MENU jún – júl – august
GRIL PARTY: grilované mäsko, ryby, šaláty
JESENNÁ PONUKA MENU september – október
- november husacie a kačacie hody, divinové hody

ZIMNÁ PONUKA MENU december, január 
a február 2018 zabíjačkové špeciality
pozn.: Hotel si vyhradzuje právo zmeny ponuky jedál 

v závislosti od čerstvosti a dostupnosti surovín.

Združenia Jednoty dôchodcov Slovenska fungujú v  mnohých mestách 
a obciach. Výnimkou nie sú ani Dohňany, kde sa aktívni seniori už jedená-
sty rok združujú v rámci miestnej ZO JDS Dohňany.

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Jú- 
lius Lőrincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz 
LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.
Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD, Ing. 
Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 05/2017 
na zasadnutí dňa 1. 3. 2017 o podnete Mgr. Mari-
ána Michalca, Štefánikova 828/10, 020 01 Púchov 
proti odporcovi týždenníku Púchovské noviny, kto-
rého vydavateľom je Medial Púchov s. r. o., Námes-
tie slobody 1400, 020 01 Púchov podľa § 8 Rokova-
cieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom 
zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky 
v Slovenskej republike rozhodla takto:
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že 
uverejnením článku „Marián Michalec mení za-

mestnanie“ v týždenníku Púchovské noviny, 
v čísle 30 zo 6.9.2017 došlo k porušeniu Etického 
kódexu Slovenského syndikátu novinárov a to čl. 
II bod 2 kódexu označujúceho za hlavné zásady, 
ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestran-
nosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivo-
sť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov; 
čl. III. bod 1, ktorý hovorí, že novinár je povinný 
dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverej-
ní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od 
seba navzájom nezávislých zdrojov. Tlačová rada 
Slovenskej republiky vyslovuje v súvislosti s uvede-
ným konaním odporcovi upozornenie.

(Odôvodnenie rozhodnutia:  www.puchovskenoviny.sk)

Rozhodnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky
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KULTÚRA KINO

       

PROGRAM

KINO

marec 2017 

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

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 9.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     17.00 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Sobota  18.  20.00 h

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

Nedeľa  19. 18.00 h

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

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

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h      Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   NEPREMIETA SA !

Piatok 24.    19.30 h      Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  29.   19.30 h

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

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

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

Piatok   31.   19.30 h     Sobota  1.4.  17.30 h

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

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

MDŽ V DIVADLE

KLUB ZDRAVIA

Sobota 11.     veľká sála      17.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Streda 15.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 16.     veľká sála    o 19.00 hod. 

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Sobota 25.       galéria vestibulu      18.00 hod.   

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

Utorok 28.       knižnica   gymnázium     16.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 30.     veľká sála  15.00 hod. 

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

Štvrtok 30.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Piatok 31.     veľká sála     18.00 hod.

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

Streda 1.      kinosála     11.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     8.10 hod., 10.30 hod.

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

Streda 15.     kinosála      8.10 hod., 10.40 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     9.30 hod. 

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

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Piatok 3.    20.00 h      Sobota 4.   17.30 h

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

Sobota 4.   15.30 h      Nedeľa  5.  15.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

Piatok   10.  17.30 h     Nedeľa  12.  17.30 h

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

Piatok   10.  19.45 h     Sobota  11.  17.30 h

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

Sobota  11.  15.30 h      Nedeľa  12.  15.30 h

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h

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

Piatok   17.  20.00 h      Nedeľa  19. 20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h     Nedeľa  19. 15.30 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá Elle žije so 
svojím otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje tak trochu hádanku, aj 
pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho donchuana Gastona, ktorý má inak 
všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. 
Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko. Zámok má 
však svojho desivého pána, ktorý votrelcov nevíta... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva sa ho hľadať...
MN 7 rokov  – USA –Saturn –123´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
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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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22. 3.   Myšlienkovo: Vydavat. Absynt  – Čas  spoznať svet, 18:00 hod. 
Baví ťa reportážna literatúra? Ak áno, príď si vypočuť zaujímavú prednášku 
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 ma-
ľovaním vajíčok. Workshopom vás bude sprevádzať Eňa Joachymstálová
z kreatívneho obchodíku Zvonček.

25. 3.    Pri živej hudbe: Jam Session, 20:00 h
Si hudobník a rád improvizuješ? Alebo miluješ klebetenie s priateľmi  
pri živej hudbe? V takom prípade je Jam Session pre teba! 
30. 3.   Púchovské signály - vernisáž, 18:00 hod. 
Výstava plenérových obrazov zo súčasného mestského prostredia. Svoju 
tvorbu predstavia mladí úspešní maliari Juraj Florek a Juraj Toman. 
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Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 21. 3.
Strúčková na kyslo 
1. Kurací steak na trojfarebnom korení, 
zemiakové hranolky, zelen. obloha
2. Hovädzí kotlíkový guláš, chlieb 
3. Cestoviny so špenátovou omáčkou
Dezert: Limetové rezy 

Streda: 22. 3.
Brokolicová so syrovými knedličkami
1. Morčacie kúsky na čínskej zelenine, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčové karé na horčicovej omáč-
ke, tarhoňa, zeleninové obloženie
3. Lievance s ovocím a šľahačkou
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou 

Štvrtok: 23. 3.
Hráškový krém so slaninkou 
1. Kuracia roláda s nivou a brokolicou, 
bylinková ryža, zeleninové obloženie 
2. Divinové ragú na červenom víne, 
štuchané zemiaky
3. Kuskusový šalát s rukolou, cícerom a 
tekvicovými semienkami 
Dezert: Kávové rezy

Piatok: 24. 3.
Cesnaková číra so šunkou a syrom 
1. Pečené kur. stehno, ryža, kompót
2. Obrátený bravčový rezeň, zemiako-
vé pyré, červená repa 
3. Gratinovaný pangasius, varené 
zemiaky, zeleninové obloženie 
Dezert: Medový krémeš 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 21. 3.
Boršč 
1. Bravčový steak na dusených fazuľ-
kách, štuchané zemiaky 
2. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
3. Hubové rizoto s kuracím mäsom, 
tymianom a cesnakom 

Streda: 22. 3.
Zeleninová „Minestrone“
1. Kurací steak na parenej zelenine, 
bylinková ryža 
2. Hovädzie dusené na keli, varené 
zemiaky 
3. Mliečna ryža s horúcimi višňami 

Štvrtok: 23. 3.
Kapustnica, rožok 
1. Kurací Černohor, pečené zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Bratislavské bravčové pliecko, 
knedľa
3. Restovaná kuracia pečeň, tarhoňa
 
Piatok: 24. 3.
Strúčková 
1. Losos pečený v lístkovom ceste 
s brokolicou, varené zemiaky 
2. Kuracie s broskyňou, dusená ryža 
3. Sójové ragú so zeleninou v cuketo-
vej placke 

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 21. 3.
Šošovicová na kyslo 
1. Hovädzia šťavnatá roštenka, 
slovenská ryža 
2. Čevapčiči, zemiaky, horčica, cibuľa 

Streda: 22. 3.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Záhorácky bravčový rezeň, opekané 
zemiaky 
2. Pekingské kuracie prsia, hrozien-
ková ryža 

Štvrtok: 23. 3.
Kapustová s párkom 
1. Kuracie prsia na masle s jablkami, 
ryža, kompót 
2. Uhorský kotlíkový guláš, chlieb 

Piatok: 24. 3.
Špenátová s krutónmi 
1. Kurací steak na baby karotke so 
smotanou, ryža 
2. Plnený kapustný list, zemiaková 
kaša, uhorka 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 21. 3.
Zeleninová s párkom a haluškami
1. Vyprážaný „Gordon Bleu“, zemiako-
vá kaša, zeleninový šalát
2. Bolóňska pizza s mäsom a syrom
3. Zelerový šalát s kuracím mäsom, 
pečivo 

Streda: 22. 3.
Debrecínska fazuľová 
1. Španielsky vtáčik, ryža, uhorka 
2. Zabíjačkový tanier, opekané zemia-
ky, šalát z červenej kapusty 
3. Granadiersky pochod, zeleninový 
šalát 

Štvrtok: 23.3.
Sedliacka 
1. Bravčové výpečky, hlávková kapus-
ta, knedľa
2. Hovädzie dusené na šampiňónoch, 
tarhoňa, uhorka
3. Vlašský + Bulharský šalát 

Piatok: 24. 3.
Brokolicová krémová 
1. Vyprážaný kurací špíz, varené 
zemiaky, zeleninový šalát 
2. Kuracie rizoto s kuriatkami so zeleni-
nou, paradajkový šalát 
3. Tvarohová žemľovka s malinami 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Hovädzí vývar s pečienkovými 
haluškami 
Paradajková so syrom 
Fazuľová so zeleninou a údeným 
mäsom 

1. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky 
2. Jablká v župane, tvarohovo vanil-
kový krém 
3. Bryndzové halušky, údená slaninka 
4. Pečená krkovička, šošovicový 
prívarok, chlieb 
5. Kuracie krájané rezníky na čínsky 
spôsob, zemiakové pyré, domáca 
čalamáda 
6. Bravčová panenka v kabátiku, 
restovaný baby špenát so smotanou, 
cestovinové špirálky 
7. Spodné morčacie stehno pečené 
na rozmaríne, Caprese šalát s bazalkou 

Športcentrum 
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 21. 3.
Rajčinová so syrom 
1.Kurací gyros, dusená ryža, zelenino-
vý šalát s dresingom 
2. Hovädzie líčka na smotane, varená 
knedľa
3. Šalát Caprese (mozzarella, rajčiny, 
olivy, pesto, bagetka) 

Streda: 22. 3.
Boršč s kyslou smotanou, chlieb 
1. Pečené kuracie stehno, zemiaky 
pečené so slaninou a bylinkami 
2. Gazdovská bravčová zmes s klobás-
kou a zemiakovými plackami
3. Zeleninové rizoto so šampiňónmi 
a syrom 

Štvrtok: 23. 3.
Polievka: Hovädzí vývar s rezancami 
1. Kuracie na paprike so smotanou, 
tarhoňa
2. Jelenie stehno so šípkovou omáč-
kou, opekané zemiaky, šalát 
3. Bryndzové pirohy s údeným syrom 
a kyslou smotanou 

Piatok: 24. 3.
Polievka: Fazuľová na kyslo, chlieb 
1. Kurací špíz s paprikou a cibuľou, 
bylinková ryža, čalamáda 
2. Bratislavská bravčová krkovička, 
varená knedľa
3. Švajčiarsky syrový nákyp s troma 
druhmi syra, šalát s červenou repou 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
K menu polievka z dennej ponuky 
alebo malý miešaný šalát 
Utorok 21. 3.
1. Hovädzia sekaná plnená špenátom, 
feta syrom a slnečnicovými   zrnami, 
maslové zemiaky 
2. Fettuccine s rajčinovo-paprikovou 
omáčkou
3. Pizza s baklažánom a cherry 
rajčinkami 

Streda: 22. 3.
1.  Rybacie filety obalené v slaninke so 
zemiakovo-fazuľovým šalátom                                                                                
2. Bulgur šalát s červenou repou a 
kozím syrom

3. Pizza so zemiakovými plátkami a 
červenou cibuľou

Štvrtok: 23. 3. 
1. Mrkvovo-pivový guláš, bravčové 
kúsky, gnocchi                                     
2. Zemiakovo-cuketové placky s 
ratatouille zeleninou
3. Pizza s lososom a jarnou cibuľkou  

Piatok: 24. 3.
1. Tuniak s mrkvovo-cuket. špagetami                                                                  
2. Miešaný šalát s vypráž. mozzarellou,
suš. rajčiny, vlašské orechy 
3. Pizza pikantná saláma a gorgonzola

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 21.3.
Strúčková na kyslo 
1. Fašírkový tunel, zem. kaša, cvikla 
2. Penne s drvenými rajčinami, špená-
tom a parmezánom 

Streda: 22. 3. 
Karfiolová 
1. Kotlíkový guláš, chlieb 
2. Zeleninovo-syrové karbonátky, 
zemiaky, dressing 

Štvrtok: 23. 3.
Hrachová s párkom 
1. Bravčová kapsa, ryža s kukuričkou 
2. Kysnutý koláč s jabĺčkami 

Piatok: 24. 3.
Držková 
1. Kuracie medailónky v syrovej 
omáčke, zemiaky 
2. Strapačky s kapustou a slaninkou 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 21.  3.
Minestrone, chlieb
Slepačí vývar s mäskom, rezancami 
1. Vykostené kuracie stehno na grile, 
ryža, zemiakové krokety, obloha
2. Klopsy v paradajkovej omáčke 
(mleté brav. a hov. mäsko), knedľa
3. Pečené buchty s lekvárom 

Streda: 22. 3.
Šošovicová na kyslo, chlieb 
Zverinový vývar s pečeň. haluškami 
1. Kurací plátok na prírodno s anglic-
kou zeleninou, dusená ryža 
2. Údená krkovička, zemiakový šalát 
3. Lasagne „Bolognese“, parmezán 

Štvrtok: 23. 3.
Brokolicový krém, chlebové krutóny
Slepačí vývar so špenátovými haluška-
mi a zeleninou
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku, 
zemiakové pyré, kyslá uhorka
2. Divinový guláš z ml. diviaka na 
poľovnícky spôsob, maslové halušky 
3. Grécky šalát s feta syrom, pečivo 

Piatok: 24. 3.
Tekvicová  „Hokkaido“ s mandľami 
Hovädzí vývar „Risi Bisi“
1. Morčacie Chilli con carne (fazuľka, 
kukurica), dusená ryža, obloha
2. Živánska pochúťka (slaninka, klo-
báska, cibuľa, krkovička, zemiaky)
3. Vyprážaný syr, varené maslové 
zemiaky, tatárska omáčka 

 

Spoločnosť PMB Slovakia s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

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

- nástup dohodou 
- stravné lístky

Kontakt: 042/465 38 43            info@pmb.eu
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V Nosiciach zasadal jarný snem SMHL
STARONOVÝM PREDSEDOM SMHL JE ĽUBOŠ KAMENICKÝ

Nie je žiadnym tajomstvom, že šport v regiónoch 
držia momentálne nad vodou predovšetkým sa-
mosprávy a podnikateľské subjekty. Aj podpora 
športu rezonovala medzi hosťami nedávneho 27. 
Plesu športovcov v Lednických Rovniach, ktorý 
býva tradične spojený s vyhlasovaním najlepších 
športovcov, športových kolektívov a zaslúžilých 
funkcionárov okresov Púchov, Považská Bystrica a 
Ilava. Medzi účastníkmi plesu nechýbal ani rodák 
z nášho regiónu, súčasný generálny riaditeľ Vodo-
hospodárskej výstavby Bratislava Daniel Kvocera. 
Podľa hlavného organizátora Plesu športovcov 
Pavla Jurčíka je stále ťažšie získať financie na or-
ganizovanie podujatia, aké sa v takomto rozsahu 
dnes už zrejme nikde na Slovensku neorganizuje. 
Jedným z tých, ktorí podujatie podporili, je aj Da-
niel Kvocera. „Keďže som rodákom z tohto regió-
nu a v tomto kraji som aj športoval, vážim si nie 
iba športovcov, ale aj organizátorov športových 
podujatí. Teda všetkých, ktorí sú ochotní a schop-
ní venovať svoj voľný čas v prospech športu,“ po-
vedal pre Púchovské noviny Kvocera. 

Kvocera ešte ako aktívny športovec hájil v minu-
losti farby hokejového klubu Gumárne Púchov a 
sám si uvedomuje, že šport potrebuje väčšiu pod-
poru, akej sa mu momentálne dostáva. „Som pre-
svedčený, že v súčasnosti šport potrebuje podpo-
ru nielen verejnosti, ale najmä podnikateľských 
subjektov, ktoré sú ochotné do športu investovať 
z vlastného zisku. Taktiež je potrebné hľadať fi-
nančné prostriedky pre šport aj prostredníctvom 
projektov,“ zdôraznil bývalý hokejista. 

Daniel Kvocera nebol na tradičnom Plese špor-
tovcov nováčikom. Zúčastnil sa ho už pred nie-
koľkými rokmi ako generálny riaditeľ Teplárne v 
Považskej Bystrici. „Toto podujatie mi zostalo do-
dnes v pamäti, malo vysokú športovo-spoločen-
skú úroveň. I preto je veľkou devízou mať schop-
ných organizátorov podobných podujatí, treba 
si ich vážiť, pomáhať im a podporovať ich.  Som 
presvedčený, že takéto podujatia by sa  mali or-
ganizovať po celom Slovensku. Šport je potrebné 
podporovať v regiónoch, vytvárať mu optimálne 
podmienky,“ uzavrel Kvocera.                                 (r)

D. Kvocera: Šport v regiónoch 
potrebuje väčšiu podporu

Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby 
Bratislava Daniel Kvocera nezabúda na púchovský 
región. Podporil aj tohtoročný Ples športovcov v 
Lednických Rovniach.  

Voľba predsedu a päťčlenného výboru na nasle-
dujúce trojročné obdobie boli najdôležitejšími bod-
mi jarného snemu Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy. Predstavitelia hasičských družstiev – účastníci 
nadnárodnej súťaže, sa stretli v Hostinci u Sama v 
Nosiciach. Delegáti snemu potvrdili aj na najbližšie 
trojročné obdobie vo funkcii šéfa Slovensko-morav-
skej hasičskej ligy doterajšieho predsedu Ľuboša 
Kamenického (na dolnej snímke vpravo, vľavo Peter 
Ondrejka). Päťčlenný výbor budú tvoriť Ľuboš Ka-
menický - predseda, Vladimír Prekop (Zbora) - pod-
predseda, Peter Ondrejka (Lehota pod Vtáčnikom) 
- pokladník, Tomáš Kabzan (Tŕstie), Martin Kabzan 
(Visolaje).

Predmetom rokovania jarného snemu bola podľa 
staronového predsedu Luboša Kemnického aj sprá-
va o hospodárení a správa revíznej komisie za minulý 
rok. Slovensko – moravská hasičská liga v minulom 
roku hospodárila so sumou okolo 4500 eur vrátane 
sponzorských darov vo forme vecných cien. „Najväč-
šia časť príjmov tvorí štartovné, ktoré je 50 eur za 
každá družstvo mužov i žien. Ďalej sú to poplatky za 
usporiadanie súťaží seriálu Slovensko-moravskej ha-
sičskej ligy, ktoré platia usporiadatelia jednotlivých 
kôl. Ďalší príjem tvoria poplatky za prestupy, keď si 
nejaké družstvo požičia pretekára, plus sú to ďalšie 
veci ako sponzorské dary finančného či vecného cha-
rakteru,“ skonštatoval Kamenický. 

Už druhý rok bude pokračovať spolupráca s výrob-
com minerálnej vody Budiš, ktorý Slovensko-morav-
skej lige daruje 2520 1,5-litrových fliaš minerálky.
Spoločnosť privezie pitný režim pravdepodobne na 
prvé kolo SMHL do Krásna, kde ich vedenie súťaže 
rozdelí medzi všetky družstvá. 

V poradí 15. ročník Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy odštartuje už 3. júna úvodným kolom v obci 
Krásno v okrese Partizánske, vyvrcholí tradičným Ďur-
ďovským výstrekom  v Ďurďovom 9. septembra. Šesť 
zo štrnástich podujatí ligy sa v tomto roku uskutoční 
v Púchovskom okrese. K tradičným usporiadateľom 
– Ihrišťu, Lednickým Rovniam, Zbore a Podhoriu 
pribudli pred dvomi rokmi Dohňany a tohtoročným 
úplným nováčikom medzi organizátormi ligy budú 
Visolaje. V minulom roku z kalendára vypadla Ho-
renická Hôrka. „V jubilejnom ročníku nechystáme 
žiadne prevratné technické novinky, za posledných 
niekoľko rokov sme v spolupráci s účastníkmi Slo-
vensko-moravskej hasičskej ligy v podstate vychytali 
všetky technické muchy pretekov, takže by nás ne-
malo nič nepríjemne prekvapiť.  Myslím si, že väčšina 
ľudí je už presvedčená o tom, že v pravidlách súťaže 
je všetko tak, ako by malo byť,“ zdôraznil staronový 
predseda SMHL s tým, že už by sa nemal opakovať 
prípad neuznaných pretekov pred dvomi rokmi, kedy 
jedno kolo neuznali pre problémy s terčmi. 

Do začiatku súťaže musí výbor podľa Kamenické-
ho dotiahnuť ešte nejaké sponzorské zmluvy, súťaž 
by mali podporiť aj nejakí noví sponzori. Po úvod-
ných siedmich ročníkoch, z ktorých vyhrala Lehota 
pod Vtáčnikom štyri, Nedašov dva a Brumov jeden, 
prišla od roku 2010 totálna nadvláda dobrovoľných 
hasičov z Púchovského okresu. Z posledných sied-
mich ročníkov triumfovali v štyroch hasiči z Podhoria 
(2010, 2013, 2014, 2016), dvakrát Zbora (2012, 2015) 
a raz Ihrište (2011). Minulý ročník bol mimoriadne vy-
rovnaný, ešte do posledného kola nebolo o víťazovi 
rozhodnuté. Podhorania o svojom prvenstve rozhod-
li až na Ďurďovskom výstreku, kde skončili druhí, ich 

najväčší konkurent – Brumov B skončil 
až na piatej priečke. 

Podľa Kamenického aj v tomto roč-
níku treba v mužskej kategórii hľadať 
favoritov medzi družstvami z okresu 
Púchov, no veľké ambície majú určite aj 
hasiči z moravského Brumova B, ktorým 
v posledných rokoch chýba k absolút-
nemu vrcholu vždy len povestný krôčik. 
Medzi ženami je ťažké hľadať favorita, 
ženské súťaže podľa neho ovplyvňuje 
viac faktorov, ako mužské. Posledné šty-
ri ročníky však vyhrali Nosičanky... 

Milan Podmaník

Delegáti jarného snemu SMHL rokovali v sobotu v Nosiciach.          FOTO: Milan Podmaník
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HOKEJ 

Dorastenci dobyli po 20 rokoch extraligový hrad 
I. liga dorast
Finále play-off – 3.zápas: MHK Dubnica nad Vá-

hom – MŠK Púchov 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) – stav série 
1:2

Góly MŠK: 11. Kašlík (Udovychenko, Obert), 23. 
Rusnák, Kašlík), 38. Smolka (Ladecký, Janík), 40. Pišoja 
(Putala, Gálik), 55. Pišoja (Rusnák, Krajč)

Tretí zápas play-off bol, čo sa diania na ľade týka,
vyrovnanejší, ako ukazuje výsledok. V opatrnej prvej 
tretine bol pomer striel na bránku 8:5 v prospech 
domácich, efektívnejší však boli Púchovčania, ktorí 
šli do vedenia v 11. minúte gólom Kašlíka. V druhej 
tretine už  mali viac z hry hokejisti MŠK, ktorí si gól-
mi Rusnáka, Smolku a Pišoju vypracovali pohodlný 
štvorgólový náskok. V záverečnej tretine už hostia 
kontrolovali výsledok, päť minút pred koncom zvýšili 
na 0:5 a bolo vymaľované. Domáci už dokázali v zá-
verečných sekundách iba znížiť. 

4. zápas: MHK Dubnica nad Váhom – MŠK Pú-
chov 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) – stav série 1:3

Góly MŠK: 18. Krajč (Hudík, Janík), 23. Hudík (Pišo-
ja, Krajč), 31. Pišoja (Černota, Gálik), 46. Pišoja)

V štvrtom stretnutí už mohli Púchovčania rozhod-
núť o svojom postupe do dorasteneckej extraligy. 
Dubničania vyrukovali s tvrdou hrou neraz až za hra-
nicou únosnosti. Pomer trestných minút 91:10 hovorí 
za všetko... Mladí hokejisti MŠK sa však nenechali vy-
provokovať, disciplinovane plnili predzápasovú takti-
ku a po dvoch presilovkových góloch Krajča a Hudíka 
si vypracovali dvojgólový náskok. V polovici stretnu-
tia zvýšil Pišoja na 0:3, a keď po piatich minútach zá-
verečného dejstva ten istý hráč zvýšil už na 0:4 bolo 
jasné, že v Púchove sa v budúcej sezóne bude po 20 
rokoch hrať dorastenecké extraliga...

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Haluška, Hudík, 
Húska, Janík, Putala, Rusnák – Černota, Deneš, Gálik, 

Kašlík, Krajč, Ladecký, Olbert, Pišoja, Smolka, Udovy-
chenko, tréner Michal Kobezda
   KADETI
   Play-out – 15. kolo: MŠK Púchov – MHK Nitra 7:3 
(1:2, 3:1, 3:0)
   Góly MŠK: 1. L. Halušková (Krajč, Hudík), 25. L. Ha-
lušková (Kašlík), 27. Kašlík (Krajč, Hudík), 38. Ladec-
ký (Krajč, L. Halušková), 46. Urban, 52. L. Halušková 
(Krajč, Hudík), 53. Ladecký (Putala, Januščák)
Liptovský Mikuláš – Žilina 5:6, Poprad – Zvolen 4:4
   16. kolo: MŠK Púchov – Nitra 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Góly MŠK: 43 Krajč (Hudík, Kašlík), 45. Rusnák (Hu-
dík), 50. Hajas (Ladecký
L. Mikuláš – Žilina 3:6, Poprad – Zvolen 2:2 
1. Žilina  16  10  1  5  69:51  21 
2. Zvolen  16  8  4  4  55:42  20 
3. MŠK Púchov  16  9  1  6  56:55  19 
4. Poprad  16  7  3  6  46:48  17 
5. Nitra  16  6  3  7  55:53  15 
6. L. Mikuláš 16  1  2  13  38:70  4 

I. liga starší žiaci
7. HT: 
33. kolo: MŠK Púchov – Lučenec 3:7 (1:2, 2:1, 

0:4)
Góly MŠK: 11. Ondrášik, 31. Veteška (Bednár), 37. 

Lezzani (Jonák)
Banská Bystrica – Brezno 1:8, Martin – Zvolen 3:2, 

Považská Bystrica – Liptovský Mikuláš 6:2, Žilina mala 
voľno
1. Martin 32  28  1  3  234:56  57 
2. Zvolen 30  21  3  6  196:76  45 
3. Brezno  31  20  2  9  187:96  42 
4. MŠK Púchov  30  19  2  9  162:76  40 
5. Žilina  31  13  4  14  120:117  30 
6. Lučenec  31  13  0  18  150:202  26 
7. B. Bystrica  30  6  4  20  69:172  16 

8. L. Mikuláš  31  6  2  23  102:198  14 
9. P. Bystrica  32  3  2  27  84:311  8
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
   33. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov – nehralo sa, 
Brezno – Banská Bystrica 1:6, Zvolen – Martin 4:7, L. 
Mikuláš – Považská Bystrica 2:4, Žilina mala voľno
   5. HT
   33. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 2:9 (0:3, 1:4, 
1:2)
   Góly MŠK: 2. Štrbáň (Pobežal), 4. Bodjan, 7. Pobežal 
(Brežný), 24. Ceno, 30. Pobežal, 31. Brežný (Pobežal), 
40. Toman (Brežný), 46. Pobežal, 55. Pobežal
   Brezno – Banská Bystrica 2:7, Zvolen – Mafrtin 16:3, 
Liptovský Mikuláš – Považská Bystrica 8:4, Žilina mala 
voľno

Rovné dve desaťročia čakal hokejový Púchov na his-
torickú udalosť – postup medzi slovenskú hokejovú 
elitu. Víťazné ťaženie zavŕšili minulý týždeň dorasten-
ci MŠK Púchov, keď vo finálovej sérii play-off zdolali
neďalekú Dubnicu nad Váhom 3:1 na zápasy a mohli 
zažiť takú postupovú radosť, aká bola dopriata pred 
dvadsiatimi rokmi možno ich rodičom... Púchovčania 
prechádzali celou sezónou ako nôž maslom, bez stra-
ty kvetinky postúpili až do finále play-off a aj v ňom
boli obrovským favoritom. Prišiel však prvý domáci 
zápas finálovej série a Púchovčania ho tesne prehrali.
Postupové ambície dostali nečakanú trhlinu..

„Náš najlepší hráč štvrťfinálovej i semifinálovej sé-
rie Čederle ochorel na ovčie kiahne a zrazu sa akoby 
zrútila celá postupová koncepcia. Čederle bodoval 
v každom zápase a mužstvo sa na neho spoliehalo. 
Zrazu vypadol zo zostavy a hráči akoby nevedeli čo 
robiť. V tom prvom domácom zápase s Dubnicou 
hrali bez pohybu, bez nejakého nápadu. Bolo to 
biedne. V druhom zápase pochopili, že musia hrať 
lepšie a nespoliehať sa iba na jedného hráča, zomkli 
sa, prišlo hladké víťazstvo a chlapcom sa vrátila se-
badôvera,“ skonštatoval manažér hokejového klubu 
MŠK Púchov Peter Žiačik. 

Mladí Púchovčania dokázali potom dvakrát zvíťaziť 
aj na dubnickom ľade a po záverečnej siréne moh-
li začať oslavy postupu do extraligy. „I keď výsledky 
troch víťazných finálových zápasov vyzerajú jedno-

značné, nebolo to jednoduché. Tie zápasy boli ťažké, 
najmä ten posledný. Dubničania v ňom hrali dosť 
tvrdo, zranili nám aj nejakých hráčov. Možno nás 
chceli vyviesť z miery a vyprovokovať do osobných 
súbojov. Naši tréneri chlapcov upozorňovali, aby 
sa nepúšťali do konfrontácie a pästných súbojov. 
Disciplinovanosť Púchovčanov tak napokon slávila 
úspech,“ doplnil Žiačik.

Manažér mal po prvom prehratom domácom zá-
pase malú postupovú dušičku. Po prvom víťazstve 
v Dubnici v treťom stretnutí však už veril, že postup 
Púchovčanom neujde. Radosť mladíkov MŠK bola 
pochopiteľná, zlaté medaily za víťazstvo v prvej do-
rasteneckej lige pokropili gejzíry šampanského – sa-
mozrejme nealkoholického. „V šatni to bola eurfória, 
povedal som im, aby si tieto chvíle zapamätali na-
veky, nie sú každodenné. Pripravíme im ešte nejakú 
oslavu, ale potom už treba začať rozmýšľať nad ext-
raligovou sezónou,“ doplnil manažér. 

Obrovskou výhodou družstva je, že z tohtoročné-
ho kádra bude v nasledujúcej sezóne pokračovať 
medzi dorastencami prakticky celý káder. Z mužstva 
odchádzajú iba traja hráči, takže prakticky celý káder 
zostáva pokope. To je do nastávajúcej sezóny veľkou 
devízou. Do družstva navyše pribudnú niektorí naj-
lepší kadeti. Finančným bonusom za postup do ext-
raligy bude dotácia zo Slovenského zväzu ľadového 
hokeja a financie na zaplatenie mzdy trénera. I keď

Žiačik nevylučuje, že sa poobzerajú po nejakých po-
silách, stavať chcú však predovšetkým na vlastných 
odchovancoch. A že o nich do budúcnosti nemusí 
byť núdza, svedčia výsledky kadetov a žiakov na vr-
cholnej úrovni. 

„Samozrejme, že na extraligu bude potrebné zin-
tenzívniť tréningové jednotky, zvýšiť počet trénin-
gových hodín, skvalitniť letnú prípravu a následnú 
prípravu na ľade. Hrať najvyššiu slovenskú súťaž je 
na jednej strane poctou, na druhej obrovským zá-
väzkom,“ uzavrel Žiačik.                 pok    

Postup do extraligy je podľa manažéra MŠK výsledkom kvality, sebadôvery a disciplíny 

P. ŽIAČIK: Takéto chvíle si treba dobre zapamätať 

Po 20 rokoch prepisovali dorastenci MŠK Púchov his-
tóriu - vybojovali si postup do extraligy. 
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Ponúkame do prenájmu novovybudované 
obchodné priestory v Horných Kočkovciach 
vhodné ako prevádzky:

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

BÝVALÉ  HRADISKO

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

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

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

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

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

Staň sa súčasťou silnej značky
v spoločnosti s tradíciou! 

PRIJÍMAME PRIAMO                                                        
do spoločnosti                                                      

Continental Matador Rubber v Púchove

�
�
�
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Púchovskí mladí hasiči víťazne na pohárovej súťaži Fénix v Považskej Bystrici

ším hasičom, aj napriek drobným 
chybám, podarilo umiestniť na 
vynikajúcom prvom mieste. Ani 
družstvo mladších sa medzi ostat-
nými súťažiacimi nestratilo, a milo 
prekvapilo. Z ich účinkovaním na 
tejto súťaži sme boli veľmi spokojní. 
Naša budúcnosť sa pomaly učí 
športovému umeniu mladých 
hasičov. Na úspechu sa podieľali 
tréneri Jozef Ridzik st., Ing. Michal 
Koukal, asistent Róbert Kalma ml. 
a súťažiaci: Simona Kucejová, Si-
monka Sečkárová, Nina Janduší-
ková, Patrik Zboran a Tomáš Kucej. 

Po zahájení organizátorov sa zača-
la súťaž, ktorá sa skladala z dvoch 
kôl a to štafetou 5 x 30 m, štafetou 
dvojíc a viazaní uzlov. Púchovčania 
postavili na štart dve kombinované 
družstvá chlapcov a dievčat. Jedno 
staršie družstvo, ktoré pôsobilo v 
novom zložení a druhé z najmlad-
ších začínajúcich mladých adeptov. 
Ako prví odštartovali starší, kde 
hneď prvá pretekárka sa zranila, ale 
statočné pokračovala v súťaži. Ako 
druhí sa na boj rozbehli noví adepti, 
ktorí podali slušný výkon. 
Pri konečnom vyhodnotení sa star-

V Považskej Bystrici sa 11. marca 2017 stretli 
mladí hasiči z troch regiónov Považská  Bystri-
ca, Púchov, Martin a Kysúc, aby si zmerali sily na 
pohárovej súťaži Fénix. 

VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

NOVÁ PREDAJŇAKOMPLETNÝ SORTIMENT
V BUDOVE AB-STAVEBNINY PÚCHOV, VSETÍNSKA CESTA 1026/13

1. VK Púchov - 5 víťazstiev za víkend

Družstvo starších žiakov: po dlhej 
chorobe sa prezentoval Alexander 
Ridzik, Simonka Zboranová, Tomáš 

Kvasnička, Richard Sulo a najmladší 
5-ročný člen Dávid Koncový, ktorý 
svojím výkonom prekvapil.                 -jr- 

Uplynulý víkend boli hráčky 1. VK Pú-
chov v maximálnom nasadení, svoje 
súťaže hrali všetky štyri  súťažné druž-
stvá. V sobotu 18. 3. v hale MŠK v 1. lige 
žien privítali družstvo z Trnavy. Malo ísť 
o jednoznačnú záležitosť v prospech 
Púchova a dianie na ihrisku tomu zod-
povedalo. Športová kvalita bola jasne 
vyššia na strane Púchovčaniek, ktoré 
podali výborný kolektívny výkon, do-
kázali hrať rýchlu kombinačnú hru v 
útoku a svojimi smečmi rýchlo zvyšo-
vali konto získaných bodov. A keď sa aj 
súperovi podarilo zaútočiť naspäť, do-
máce hráčky boli pozorné aj v obrane 
a veľa lôpt ubránili a následne útokom 
výmenu zakončovali vo svoj prospech.
Púchov si pripísal dve hladké víťazstvá 
a udržal sa v tabuľke v tesnom závese
za tretím VK Tami. O tom, či nakoniec 
1. VK poskočí na konečné 3. miesto sa 
rozhodne v poslednom kole ligy na pa-
lubovke COP Nitra. 
1. VK Púchov - Trnava B 3:0 (12,17,21) a 
3:0 (14,18,16), zostava 1. VK: Gašpárko-
vá M., Martináková, Glóriková, Gabrišo-
vá, Rosinová, Pišojová, libero Janáková, 
striedala: gašpárková P., tréner J. Paz-

dernatý.
 V rovnakom čase v telocvični gymná-
zia v 1. lige junioriek hostili domáce ju-
niorky rovesníčky zo Zvolena. Po piat- 
kovom tréningu Púchovu zo zostavy 
vypadli pre zdravotné problémy dve 
hráčky a tak v sobotu nastúpilo za do-
máce len osem hráčok. Na výkone to 
však nebolo poznať, Púchovčanky sa s 
chuťou pustili do súpera. Ten zostal za-
skočený, prvý set vyhral Púchov 25:18. 
Druhý set hostky zo Zvolena spresnili 
prihrávku, zlepšili sa aj v útoku a vývoj 
hry sa otočil, hostky vyhrali 3 sety po 
sebe a aj prvý zápas 3:1 na sety.
Druhý zápas mal podobný priebeh, 
hostky viedli 2:0 na sety, tretí set vy-
hrali domáce, ale príliš veľa chýb Pú-
chovčaniek vo štvrtom sete stačilo 
Zvolenu, aby aj druhý zápas vyhral 3:1.
1. VK Púchov - Zvolen 1:3 (18,-16,-22,-
12) a 1:3(-16,-21,21,-18), zostava 1. VK: 
Šerá, Kováčiková, Ďurkechová, Hološ-
ková K., Kolláriková, Kuchtová, libero 
Zágorová, striedala Vardžáková, tréner 
M. Suchánek.
V rovnakom čase, ale v Senici nastúpili 
na majstrovský zápas aj staršie žiačky 

1. VK, pre ktoré sa domáce ukázali ako 
príliš silný súper. Naše mladé hráčky 
podľahli Senici 2 x 3:0.
1. VK Púchov - MIDI volejbal mlad-
šie žiačky - POSTUP do skupiny  
o 1. - 4. miesto! 
Víkendový program zápasov 1. VK 
vyvrcholil v nedeľu v Skalici turnajom 
družstva mladších žiačok. Púchovč-
naky prišli na turnaj dobre naladené, 
hneď v prvom zápase narazili na vedú- 
ce družstvo priebežnej tabuľky Pieš-
ťany. Začali bez rešpektu a dobrým 
podaním zatlačili súpera do defen-
zívy, čo sa ukázalo byť rozhodujúce. 

Dobre rozbehnuté Púchovčanky sa už 
nenechali zastaviť a vyhrali zápas 2:0 
(18,18). Hladko potom vyhrali aj zostá-
vajúce dva zápasy: proti N. Mestu n./V. 
2:0 (10,9) a Skalici 2:0 (8,11). Definitívne 
tak obsadili 2. miesto v skupine, len o 
skóre za prvými Piešťanmi a to im za-
bepečilo postup do finálovej skupiny 
Oblasti Západ o 1. - 4. miesto. Z tejto 
skupiny prvé 2 družstvá postupujú na 
finálový turnaj Majstrovstiev Sloven-
skej republiky. Zostava 1. VK: Zugová, 
Benčeková, Malová, Jánovská, strie-
dali: Červená, Mikáčová, Valachová, 
Dűrešová, tréner M. Suchánek.    -msu-
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TIPOS III. LIGA MUŽI

V okresnom derby plný zásah futbalistov MŠK
Beluša – Púchov 1:2 (0:2)

Púchovčania mali svojmu súperovi v okresnom 
derby tretej ligy čo vracať. Na domácom trávniku ich 
Belušania pripravili o dva body. Pred peknou návšte-
vou začali aktívnejšie Belušania, ktorí by sa v prípade 
víťazstva Púchovčanom bodovo vyrovnali. Prvú šan-
cu mal Peter Mišutka, no v sľubnej pozícii nedokázal 
presne zakončiť. Druhýkrát pohrozil Gorelka, ktoré-
ho strela však medzi žrde nemierila. Ďalšiu šancu na 
skórovanie mal Hrenák, ale jeho strelu zblokovala 
obrana Púchova. Púchovčania prežili úvodný tlak 
Beluše a po štvrťhodine udreli. Do streleckej listiny sa 
zapísal Gamboš – 0:1. O pár minút nevypočul volanie 
Púchovčanov po pokutovom kope hlavný rozhod-
ca, Púchovčania však už mali územnú prevahu a ich 
rýchle kombinačné akcie robili domácej obrane ne-
malé problémy. Luhového strela nemierila do čierne-
ho, rovnako ako na druhej strane si nenašiel cieľ pro-
jektil J. Gaža. Po góle volal aj lob Púchovčana Bučeka, 
lopta tesne minula bránku. Obrovskú šancu spálil 
mladý Buček aj v 37. minúte, kedy nedokázal upra-
tať do siete ideálnu prihrávku Gajdošíka. Na druhej 
strane si brankár Letko poradil so strelou domáceho 
Gorelku. V nadstavenom čase prvého polčasu sa na 
hranici pokutového územia šikovne uvoľnil Gamboš 
a z otočky zvýšil na 0:2. Druhý polčas začali opäť ná-
porom domáci, kontaktný gól sa im podarilo streliť 
už v 58. minúte, kedy po Zápotokovej prihrávke znížil 
Gorelka na 1:2. Vzápätí Púchovčania nedokázali po-

Púchovčan Marek Gajdošík (v bielom drese) sa v závere prvého polčasu dostal do sľubnej šance. Skórovať však 
nedokázal. Dvakrát sa strelecky presadil Gamboš, Púchov vyhral v Beluši 2:1.        FOTO: Milan Podmaník

trestať obrovskú chybu domáceho brankára Ciesa-
ra. Štvrť hodinu pred koncom stretnutia nedokázal 
z dobrej šance vyrovnať Jurga, a tak si Púchovčania 

rozumnou hrou už prestíž-
ne víťazstvo ustrážili.  Po 
troch jarných zápasoch 
na trávnikoch súperov 
sa futbalisti MŠK Púchov 
predstavia premiérovo v 
tomto roku na domácom 
trávniku už  najbližšiu so-
botu, kedy privítajú devia-
te Veľké Ludince. 

Góly: 58. M. Gorelka 
– 15. a 45. Gamboš.

Rozhodoval Sárai, ŽK: J. 
Gažo, Mujkoš, M. Gorelka, 
Martinka, Bielik – Kopiš, 
Vanák, Zavadzan, Svorada, 
400 divákov.

Zostava Beluše: Ciesar 
– J. Gažo, Mujkoš, Pavol 
Vavrík, Jurga (75. Bielik), 
Hrenák, P. Gajdošík (62. 
Martinka), Novisedlák, L. 
Zapotoka (88. Kršák), M. 
Gorelka, P. Mišutka. Tréner 
M. Bednár.

Zostava Púchova: Letko 
– Riška, Vanák, Zavadzan, 
Brezničan, Gamboš, Kopiš 
(89. Kingsley), Buček (86. 
Sibanda), Luhový, Marek 
Gajdošík (69. Svorada), Pi-
lát. Tréner J. Vágner

Ostatné výsledky 21.  
kola: Dunajská Streda B 
– Dubnica 0:1, Šaľa – Hor-
ná Nitra 1:1, FC Horses 
– Komárno 1:4, Neded 
– Nemšová 1:2, Šurany 
– Galanta 2:2, Zlaté Mo-
ravce B – Veľký Meder 1:2, 

Topoľčany – Lednické Rovne 0:3, Veľké Ludince – Ga-
bčíkovo 2:2
1. Komárno 21 16 3 2 53:15 51
2. L. Rovne 21 14 3 4 44:25 45
3. Púchov 21 13 5 3 41:15 44
4. Beluša 21 11 5 5 29:20 38
5. Galanta 21 10 4 7 38:27 34
6. D. Streda B 21 9 6 6 29:21 33
7. Topoľčany 21 10 2 9 31:30 32
8. Z. Moravce B 21 9 4 8 33:28 31
9. V. Ludince 20 8 5 7 27:30 29
10. Šaľa 21 7 6 8 25:23 27
11. FC Horses 21 8 3 10 25:37 27
12. Nemšová 21 7 3 11 25:35 24
13. V. Meder 20 7 3 10 20:33 24
14. Šurany 20 6 5 9 33:41 23
15. Gabčíkovo 20 6 4 10 17:23 22
16. Dubnica 21 6 4 11 23:33 22
17. H. Nitra 21 6 4 11 24:39 22
18. N. Zámky 20 4 3 13 24:34 15
19. Neded 21 3 2 16 22:54 11

V tomto prípade síce Branislav Gamboš po faule sú-
pera „hryzie“ trávnik, no napokon to bol on, kto dvomi 
gólmi rozhodol o víťazstve Púchova. 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

II. liga starší dorast - U19

Delegačná listina ObFZ
6. liga muži - 14. kolo, 26. 3. o 15.00
Bolešov – Horná Poruba (Cabaj, Kapila), Dulov 

– Košeca (Brna, Petrušek), Ilava – Podmanín (Pas-
torek, D. Komorník, Hriadel), Považská Bystrica 
– Tuchyňa (o 10.00 – Migat, Koleno, Brundza), Ko-
šecké Podhradie – Dolné Kočkovce (Zigo, D. Jan-
ček), Papradno – Udiča (Zvak, Blaško), Lysá pod 
Makytou – Jasenica (Juríček, Orálek, Kováčik)

7. liga muži - 14. kolo, 26. 3. o 15.00
Lazy pod Makytou – Dolná Breznica (Tomášek, 

Uhrín, Proč), Dolná Mariková – Kolačín (Folučka, 
Bušovský), Pružina – Podvažie (Mihálik, Mako), 
Sverepec – Šebešťanová (Brundza, Vavrík), Praz-
nov – Kvašov (Koleno, Rojko), Dohňany – Visolaje 
(Lamžo, Kováč), Pruské má voľno

II. liga mladší dorast - U17

19. kolo: MŠK Púchov – KFC Komárno 4:1 (2:1), 
3. Marman, 11. Červený, 49. Červený, 53. Zavadzan, 
Inter Bratislava – Dubnica 2:2, Skalica – Topoľčany 
11:0, Baník Horná Nitra – MŠK Považská Bystrica 1:3, 
Lokomotíva Trnava – Nové Zámky 6:0, Malacky – Zl. 
Moravce – Vráble 3:2, Karlova Ves – Petržalka 2:0, My-
java – Levice 2:1
1. Myjava 19 17 2 0 81:14 53
2. Skalica 19 15 0 4 78:19 45
3. Inter 19 11 3 5 56:24 36
4. P. Bystrica 19 10 4 5 54:28 34
5. Malacky 19 9 5 5 34:26 32
6. Karlova Ves 19 10 2 7 35:33 32
7. Zl. Moravce 19 9 3 7 35:35 30
8. Horná Nitra 19 9 1 9 54:45 28
9. Petržalka 19 9 1 9 30:41 28
10. MŠK Púchov 19 8 3 8 48:37 27
11. Loko. Trnava 19 8 3 8 37:36 27
12. Topoľčany 19 9 0 10 26:43 27
13. Gabčíkovo 18 7 4 7 41:32 25
14. Dubnica 19 6 5 8 38:30 23
15. Komárno 19 4 4 11 46:68 16
16. Domino 18 3 3 12 21:45 12
17. Nové Zámky 19 3 0 16 12:99 9
18. Levice 19 1 1 17 13:84 4

14. kolo: MŠK Púchov – FC Nitra 1:2 (1:0), Hakan 
Belobrad (pk), Zlaté Moravce-Vráble – Slovan Brati-
slava 0:3, Petržalka – Trnava 0:4, Myjava – Dunajská 
Streda 0:3, Horná Nitra – Trenčín 1:8, Levice – Senica 
0:1, Inter Bratislava – Karlova Ves 1:2
1. Senica 14 13 0 1 50:9 39
2. Slovan 14 10 3 1 55:7 33
3. Nitra 14 10 2 2 44:9 32
4. Trenčín 14 9 2 3 50:16 29
5. Trnava 14 9 1 4 30:17 28
6. Karlova Ves 14 6 3 5 16:14 21
7. Petržalka 14 6 3 5 14:25 21
8. D. Streda 14 6 2 6 25:26 20
9. Inter 14 5 2 7 10:11 17
10. MŠK Púchov 14 3 3 8 17:29 12
11. Levice 14 2 4 8 14:28 10
12. Zl. Moravce 14 3 1 10 11:43 10
13. Myjava 14 2 1 11 16:45 7
14. Horná Nitra 14 0 1 13 7:80 1

I. liga starší žiaci - U15 I. liga starší žiaci - U14
14. kolo: MŠK Púchov – FC Nitra 1:4 (1:1), Palček, 
Zlaté Moravce – Slovan Bratislava 2:1, Petržalka – Tr-
nava 0:8, Myjava – Dunajská Streda 0:3, Horná Nitra 
– Trenčín 2:2
1. D. Streda 14 13 0 1 63:6 39
2. Trnava 14 12 1 1 66:14 37
3. Nitra 14 11 1 2 58:11 34
4. Slovan 14 11 0 3 49:11 33
5. Zl. Moravce 14 8 0 6 26:30 24
6. Trenčín 14 7 2 5 25:26 23
7. Inter 13 7 1 5 32:19 22
8. Senica 13 4 4 5 21:16 16
9. Karlova Ves 13 3 4 6 15:23 13
10. MŠK Púchov 14 3 2 9 13:53 11
11. Horná Nitra 14 1 4 9 14:60 7
12. Myjava 14 1 3 10 5:37 6
13. Levice 13 2 0 11 11:58 6
14. Petržalka 14 1 2 11 6:40 5

19. kolo: MŠK Púchov – KFC Komárno 1:1 (1:0), 
Bračík, Malacky – Zlaté Moravce-Vráble 0:1, Inter Bra-
tislava – Dubnica 4:0, Skalica – Topoľčany 1:5, Horná 
Nitra – Považská Bystrica 3:1, Lokomotíva Trnava 
– Nové Zámky 2:0, Karlova Ves – Petržalka 1:2
1. Myjava 18 15 3 0 64:11 48
2. Inter 19 14 2 3 60:20 44
3. Petržalka 18 13 2 3 50:20 41
4. Loko. Trnava 19 12 5 2 38:15 41
5. Horná Nitra 19 11 3 5 51:42 36
6. Zl Moravce 19 11 2 6 29:26 35
7. Gabčíkovo 18 11 1 6 51:22 34
8. Topoľčany 19 10 3 6 54:29 33
9. SDM Domino 18 10 1 7 40:25 31
10. Karlova Ves  18 7 3 8 39:37 24
11. Komárno 19 5 5 9 25:38 20
12. Dubnica 19 6 1 12 35:37 19
13. Malacky 19 4 6 9 23:41 18
14. Skalica 19 2 8 9 17:31 14
15. P. Bystrica 19 4 1 14 20:47 13
16. Nové Zámky 19 3 2 14 19:74 11
17. MŠK Púchov 19 2 2 15 20:56 8
18. Levice 18 2 2 14 15:79 8

5. LIGA MUŽI - SKUPINA SEVER

Najlepším hráčom Streženíc v okresnom derby piatej ligy s Horovcami bol brankár Hrišo (v zelenom drese). Ani on 
však nedokázal odvrátiť ďalšiu prehru.            FOTO: Milan Podmaník 

Streženice – Horovce 1:2 (0:1)
V okresnom derby premrhali domáci ďalší pokus o 
prvé víťazstvo v tejto sezóne. Po vyrovnanom úvode 
stretnutia prevzali iniciatívu favorizovaní Horovčania 
a v 24. minúte išli do vedenia gólom Kristiána Škrap-
ka – 0:1. Streženičanom snahu uprieť nemožno, ale 
nedokázali využiť niekoľko sľubných príležitostí. V 
druhom polčase Horovčania po dvoch nepremen-
ných šanciach poľavili, domáci prevzali iniciatívu a 
výsledkom bol vyrovnávajúci gól z kopačky strieda-
júceho Lamža v 66. minúte. Hostia pridali, ale ich tu-
tovky zázračne likvidoval výborný Hrišo. Osem minút 
pred koncom rozhodol o víťazstve hostí z pokutové-
ho kopu Martin Štrbák – 1:2. Víťazstvo Horoviec je 
napriek spornému pokutovému kopu zaslúžené, do-
mácich od vyššej prehry zachránil brankár Hrišo. 
Zostava Streženíc: Hrišo – Struhárňanský, Michal 
Šesták, Šprta, Filiač, Fedor, Bernhauser (Lamžo), Ha-
fera, Loduha, Medňanský (Leško)
Zostava Horoviec: Žilka – Buček, Balocký, P. Štrbák, 
Škrapko, M. Štrbák (Štefanec), Kočka, R. Brix (Kormen-

dy), A. Brix, Kostič, Siljikovič (Pejčič) 
Ostatné výsledky 17. kola: Z. Kostoľany – Uhro-

vec 1:1, Stará Turá – Opatová 2:0, Ladce – Bošany 1:1, 
Kanianka – Podolie 0:1, V. Uherce – Chochlná-Velčice 
3:2, Tr. Turná – Cígeľ 3:1, Plevník – Brvnište 1:1
1. V. Uherce 17 12 3 2 47:18 39
2. Kanianka 17 11 3 3 41:15 36
3. Horovce 17 10 4 3 45:18 34
4. Cígeľ 16 11 0 5 38:26 33
5. Uhrovec 17 9 3 5 38:30 30
6. Opatová 17 8 3 6 36:26 27
7. Chocholná 17 8 2 7 29:32 26
8. Bošany 17 7 2 8 30:28 23
9. Bvrnište 16 6 5 5 30:32 23
10. Z. Kostoľany 17 6 3 8 27:44 21
11. Plevník 17 4 6 7 33:47 18
12. Podolie 17 5 2 10 24:36 17
13. Ladce 17 4 4 9 15:25 16
14. T. Turná 17 5 1 11 21:40 16
15. St. Turá 17 4 3 10 23:36 15
16. Streženice 17 0 6 11 18:42 6
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Dolné Kočkovce rozdúchali záchranársku pahrebu
Oblastné a krajské stolnotenisové súťaže

  3. liga muži
   Stolní tenisti Dolných Kočkoviec sa v 23. a 24. kole 
tretej ligy postarali o prekvapenia v podobe dvoch 
domácich víťazstiev nad favorizovanými Prievidžan-
mi. Zaknihovali si tretiu a štvrtú výhru v súťaži. Otáz-
kou je, či to bude na záchranu stačiť. Dolnokočkova-
nov čakajú ešte štyri kolá. 
   23. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – STK Prievid-
za 14:4 (Janiš 3, J. Škrabko 2, Blaško 2, Michalec, 2x 
štvorhra), Ladce – N. Dubnica B 16:2, Drietoma – V. 
Uherce B 10:8, Stará Turá – Partizánske B 8:10, P. Byst-
rica – Karpatia Prievidza 13:5, Trenčín B – Lazany 16:2, 
Bošany B – Bystričany 2:16
   24. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Karpatia Prie-
vidza 10:8 (Janiš 3, Blaško 2, J. Škrabko 2, Michalec 1, 
2x štvorhra), Stará Turá – V. Uherce B 12:6, Drietoma – 
Partizánske B 8:10, Pov. Bystrica – STK Prievidza 16:2, 
Bošany B – Lazany 10:8, Trenčín B – Bystričany 1:17
1. Bystričany   22 22 0 0 321:75 66
2. P. Bystrica   22 21 0 1 321:75 64
3. Trenčín B  23 16 1 6 246:168 56
4. Ladce  22 12 5 5 224:172 51
5. Karpatia PD 22 12 1 8 189:207 46
6. Lazany  22 7 7 8 188:208 43
7. Bošany B  23 8 4 11 192:222 43
8. Drietoma   22 7 5 10 184:212 41
9. Partizánske B  23 7 2 14 157:257 39
10. STK PD  22 5 6 11 159:237 38
11. V. Uherce B  23 4 6 13 182:232 37
12. N. Dubnica B  22 6 1 15 148:248 35
13. Stará Turá   22 4 3 15 150:246 33
14. D. Kočkovce  22 4 1 17 147:249 31

5. SATES liga
20. kolo: Dol. Kočkovce B – TTC PB C 6:12, P. Maj-

dán, J. Škrabko po 3 – Gaduš, Ďurana po 3, J. Bačík, 
Lieskovský po 2, 2 štv., Pružina A – Pruské B 11:7, 
Sádecký, Krupa po 3, Ďurajka, Behro po 2, 1 štv. – Čer-
nej 3, Beránek 2, Cibík 1, 1 štv., Dubnica – Pruské A 
9:9, Topák 4, Palček, Eckert po 2, Bezecný 1 – Jaro 

Šatka 3, Ľ. Šatka, Ondruška po 2, 2 štv., N. Dubni-
ca D – N. Dubnica C 10:8 predohrané, Pšenková 3, 
Grambličková, Lászlová, Pšenka po 2, 1 štv. – Garaj 3, 
Janiga 2, Machciníková, Oravec po 1, 1 štv. Medeko 
PB – Ladce B 8:10, Lipa 4, Lauš 2, Filípek 1, 1 štv. – I. 
Hrevuš, Hromek po 3, V. Popelka 2, Gajdošík 1, 1 štv., 
Lysá – Slovan PB A 12:6, Panáček, Schulcz po 4, La-
decký 3, 1 štv. – Šuba 2, Jurčík, Cedzo, Babušík po 1, 
1 štv. 
1. Ladce B  20 16 1 3 226:134 53
2. TTC PB C  20 16 1 3 234:126 53
3. Lysá   20 12 4 4 210:150 48
4. Pruské A  20 9 6 5 210:150 44
5. Dubnica   20 6 7 7 186:174 39
6. N. Dubnica C  20 9 1 10 167:193 39
7. Medeko PB   20 7 4 9 180:180 38
8. Slovan PB   20 8 2 10 169:191 38
9. Pružina   20 5 7 8 160:200 37
10. N. Dubnica D  20 4 5 11 153:207 33
11. Pruské B  20 5 1 14 130:230 31
12. D. Kočkovce B  20 3 1 16 135:225 27
   6. REKONT liga
   20. kolo: Červ. Kameň – TTC PB D 9:9 predohrané, 
Ľ. Dohňanský 3, P. Dohňanský, Rydlo po 2, 2 štv. – M. 
Konrád 4, Babčan, Martaus po 2, Ďuranová 1, Milo-
chov A – Zliechov 4:14, Kunovský 2, Benko 1, 1 štv. 
– M. Vicen, J. Vicen po 4, D. Mišík st. 3, Kameništiak 2, 1 
štv., Ladce C – Dol. Maríková 9:9, Pišta 3, Sňahničan 
2, Kvasnica, Jankovský st. po 1, 2 štv. – Žiačik 4, Belás 
3, Striženec 2, Dol. Moštenec – Nozdrovice A 13:5, 
I. Bírošík 4, Baláž 3, I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 2, 2 
štv. – Didek 3, Koštialik, Češko po 1, Sedmerovec B 
– Šebešťanová 12:6, M. Šelinga ml. 4, Štefanec, Mi-
šík po 3, M. Šelinga st. 1, 1 štv. – Zaukolec 2, Šesták, 
J. Petrík, K. Petrík st. po 1, 1 štv., Dohňany – Slovan 
PB B 8:10, R. Baška 4, M. Baška, Hološko po 1, 2 štv. 
– Hlubina, Kvaššay po 3, P. Gálik, Žilinčík po 2.
1. D. Moštenec   20 16 2 2 243:117 54
2. Sedmerovec B  20 15 1 4 224:136 51

3. Slovan PB B  20 14 2 4 215:145 50
4. Zliechov   20 12 4 4 203:157 48
5. Dohňany   20 13 1 6 207:153 47
6. TTC PB D  20 7 4 9 172:188 38
7. Nozdrovice   20 6 4 10 155:205 36
8. D. Mariková   20 5 5 10 157:203 35
9. Ladce C  20 6 3 11 172:188 35
10. Č. Kameň   20 5 2 13 156:204 32
11. Milochov   20 2 4 14 140:220 28
12. Šebešťanová   20 3 0 17 116:244 26
   7. liga
   24. kolo: TTC PB E – Milochov B 7:11, Kulichová 3, 
Walenfelsová 2, Babčan 1, 1 štv. – Horečný 4, B. Mihá-
lik 3, Gazdík 2, Duško 1, 1 štv., Púchov A – Miracles 
Dubnica 4:14 predohrané, Sitár 2, Lefko 1, 1 štv. 
– Jakuš, R. Fatrsík po 4, P. Fatrsík 3, M. Dohňanský 2, 
1 štv., N. Dubnica E – voľno, Udiča – Sedmerovec 
C 7:11, M. Vaňko, Ignácik ml. po 2, Šuška 1, 2 štv. – P. 
Barták, Galko, Mazán po 3, Miloš Šelinga 2, Nozdro-
vice B – Dol. Kočkovce C 2:16, Melicher 1, 1 štv. – 
Gombár, Hudec, Crkoň po 4, F. Škrabko 3, 1 štv., JoLa 
Dubnica – 3. ZŠ Dubnica 14:4, Zajac 4, Rojkovč, Bíly 
po 3, Lalinský 2, Hebr 1, 1 štv. – Trenčan 2, Schmiedl 
1, 1 štv., Púchov B – Pružina B5:13, Bučko 2, Miko, 
Briš po 1, 1 štv. – Topor, J. Petrovič po 4, J. Valášek 3, 
M. Olšovský 1, 1 štv.
1. JoLa DCA   22 18 2 2 273:123 60
2. Sedmerovec C  22 17 3 2 251:145 59
3. Milochov B  23 16 3 4 240:174 58
4. TTC PB E  22 13 1 8 219:177 49
5. Pružina B  22 10 4 8 221:175 46
6. Udiča   22 12 0 10 215:181 46
7. D. Kočkovce C  22 11 1 10 226:170 45
8. Nozdrovice B  22 10 3 9 207:189 45
9. Miracles DCA   22 10 2 10 221:175 44
10. Púchov A  23 7 3 13 174:240 40
11. N. Dubnica E  22 4 3 15 143:253 33
12. ZŠ Dubnica   22 3 1 18 140:256 29
13. Púchov B  22 0 0 22 62:334 22

Bedminton

Traja zo štyroch mladých bedmintonistov BKR Pú-
chov si v Bratislave vybojoval postup na „áčkový“ tur-
naj v kategórii 13-ročných nádejí. Kvalifikačný turnaj
Grand Prix U13 usporiadal bedmintonový klub BBC 
Bratislava. 

Kvalifikačného turnaja v Bratislave sa zúčastnili
štyria hráči BKR Púchov - Lukáš Vojtek, Matúš Vacha-
lík, Lea Skorkovská a Ivana Pleváková (na snímke). Z 
turnaja sa postupovalo na A-čkový turnaj, ktorý sa 
uskutoční vo Zvolene 1. 4. Právo účasti vo Zvolene si 
vybojovalo šesť najlepších chlapcov a šesť najlepších 
dievčat z Bratislavy. Počítalo sa iba poradie v dvoj-
hrách, i keď sa hrali aj štvorhry a mixy. 

Veľké nádeje na postup sa vkladali do Lukáša Voj-
teka a Lei Skorkovskej, ktorí boli nasadenými hráčmi 
- Lukáš nasadená jednotka a Lea nasadená dvojka. 
Lea Skorkovská úplne ovládla turnaj a získala zlato v 
dvojhre, štvorhre s Plevákovou a v mixe s Vojtekom. 

Lukáš Vojtek bol nemenej úspešný, získal dvakrát 
zlato a raz striebro. Striebro v štvorhre chlapcov zís-
kal spolu so svojim oddielovým kolegom Matúšom 
Vachalíkom. 

Turnaj pre Púchovské farby dopadol veľmi dob-
re, postúpili hneď traja hráč. Jediný, kto zostal pred 

bránami postupu bol Matúš Vachalík, ktorý ešte len 
zbiera skúsenosti, keď jeho bedmintonová púť je 
ešte len na začiatku.

***
Nina Milada Michalková, Nikola 

Jágriková a Emma Žiačiková bojo-
vali na turnaji dvojhier v českých 
Klimkoviciach v kategóriách U13 
a U17. Medailu si domov priniesla 
za 3. miesto Nikola Jágriková. Pre 
zranenie musela zápasy skrečovať 
Nina Milada Michalková, ktorá by 
určite mala šancu zabojovať o me-
dailové umiestnenie. 

Turnaja kategórie U11 rovnako 
v Klimkoviciach sa zúčastnilo trio 
Púchovčanov. Medzi dievčatami 
zvíťazila Emma Žiačiková, druhá 
bola rovnako Púchovčanka Lucia 
Šebová. Michal Staňo si vybojoval 
striebro. Turnaja U15 sa z Púchova 
zúčastnili Olívia Kadlecová, Lea 
Skorkovská, Nikola Jágriková a 
Sebastián Kadlec. Bohužial na me-

dailové pozície nezasiahli, ale neboli od nich ďaleko. 
Kadlec sa umiestnil na 5. - 6. mieste a Kadlecová len 
tesne za stupňami víťazov na 4. mieste.                 (mč)

Lea Skorkovská ovládla kvalifikáciu v Bratislave
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predáme pozemok v Púchove-Vieska (sady),  
3267 m², extravilán, rovinatý v blízkosti vodného 
toku, na hranici pozemku voda, plyn, kanalizácia, 
el. prípojka 150 - 200 m, nespevnená prístupová ko-
munikácia. 20 €/ m². Tel. 0948 278 107.
• Ponúkam na predaj pozemok 1 329 m² v obci Lazy 
pod Makytou. Pozemok je mierne svahovitý. Info 
0911 295 200.
• Predám 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 slobody 
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.
• V Púchove na Lachovci predám chatu so záhra-
dou. Cena dohodou. Tel. 0918 054 385.
 
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 obuté elektróny na Citroën 185/65 R 14. 
Cena dohodou.
• 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. 

KÚPA 
• Kúpim prívesný vozík za osobné auto. V dobrom 
stave. 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
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko príjme do 
zamestnania - dojičky (dojičov) - krajčírky do tex-
tilnej výroby. Kontakt: p. Mrníková 0903 458 890, 
pdmestecko@pdmestecko.sk.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656
• 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.
• S poločnosť Goms s. r. o. prijme do zamestnania 
pracovníkov pre oblasť strojárenskej výroby v pro-
fesiách:
- zámočník, montážny pracovník (zváračské opráv-

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
Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomien-
kach sme pri Tebe každý 
deň. 
Dňa 20. 3. si pripomína-
me 1. výročie, čo nás na-
vždy opustil  náš drahý 
tatinko a dedko 
Jozef LIŠKA.

S láskou spomína dcéra s rodinou a syn 
 s priateľkou.

SPOMIENKA
Dňa 24. 3. 2017 uply-
nie 5 rokov od úmrtia 
nášho drahého manže-
la, otca a dedka  Petra 
ŠKRIPCA.
S láskou a úctou  spomí-
na manželka, dcéra s ro-
dinou a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 19. 3. 2017 sme si 
pripomenuli 10 rokov, 
čo nás navždy opustil  
Jozef KOVÁČIK. 
S láskou spomínajú 
manželka, dcéra, syno-
via s rodinami, vnúčatá a 
pravnúčatá.

pokrač. na vedľ. strane

SPOMIENKA
Dňa 22. 3. 2017 uplynie 
sedem rokov, čo nás 
opustil manžel, otec, 
dedko Miroslav SAPÁK. 
S láskou spomínajú  
manželka, syn a dcéry  
s rodinou. Kto ste ho 
poznali, venujte mu  
tichú spomienku.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plamienku svie-
čok sa za Teba modlíme. 
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba  
z našich sŕdc nikdy ne-
vymizne.
Dňa 22. 3. 2017 uplynú štyri roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, mama a babka 
Antónia VALÁŠKOVÁ, rod. Mušáková z Púchova
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn Eduard, 

dcéry Ľubica a Tatiana s rodinami.

Oznam o prerušení dodávky elektriny:
SSE Distribúcia, a. s. oznamuje, že 25. 3. od 
13.30 hod. do 19.30 hod. bude prerušená a ob-
medzená dodávka elektriny v Púchove  na ul.  
1. mája odb. miesto: 9700827, 29. 3. od 8.00 hod. 
do 15.00 hod. v Púchove na ul. Svätoplukova  
č. 234, 1928, 1930, 1935.   
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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.
• 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.

www.puchovskenoviny.sk

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. 
• Liga proti reumatizmu si Vás dovoľuje pozvať na 
prednášku s uznávanými reumatológmi „Lekári bez 
bielých plášťov“. Občania, členovia ligy, využite prí-
ležitosť položiť otázky odborníkom, ktoré sa týkajú  
aj Vášho zdravia. Pretože reuma môže postihnuť  
každeho z nás. Prednáška sa uskutoční 29. 3. o 15.30  
v ŠPORTCENTRE Púchov v reštaurácii u Jakuba.
• Výbor LPRe-pobočka Púchov pozýva všetkých 
svojích členov dňa 24. 4. na kúpanie sa do liečeb-
neho domu Afrodita v Rajeckých Tepliciach.  Zraz a 
odchod z parkoviska ul. Hollého o 9.00 hod. Hláste 
sa u p. Márie Jánoškovej každú stredu v telocvični na 
ZŠ Gorazdova alebo na tel. 0903 421 451.
• ZO SZZP v Púchove oznamuje: ďalší poradenský 
deň bude 27. 3. 2017 od 14.00 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (býv. kataster, Nám. slobody). 
• Zákl. organizácia Jednoty dôch. Slovenska Pú-
chov vás pozýva do klubu. Každú nepárnu nedeľu 

sa členovia ZO JDS Púchov stretávajú v klubovni nad 
plavárňou MŠK Púchov od 15.00 do 18.00 h.
• ZO SZZP v Púchove oznamuje záujemcom, že 
poriada zákazd na výstavu kvetov do Bratislavy 5. 5. 
2017. Poplatok na osobu je 10 eur. Odchod autobu-
su bude o 6.00 h z parkoviska za starým DK. Nahlásiť 
sa môžete na tel. 0949 103 709.

STRATY A NÁLEZY 
• V Starých Nosiciach pri zastávke blízko elektrárne 
bola nájdená retiazka zo žltého kovu. Majiteľ si ju 
môže vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ 
Púchov.
• Našli sa okuliare v Púchove, na Lachovci (pri Koc-
ke). Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v Kancelárii prvé-
ho kontaktu MsÚ Púchov.
• Dňa 7. 3. 2017 sa našli kľúče v púchovskom skatepar-
ku.  Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v Kancelárii prvého 
kontaktu MsÚ Púchov. 

POĎAKOVANIE 
• TJ Spartak Kvášov touto cestou ďakuje firme  
GIMAX za dlhoročnú podporu futbalového klubu  
po finančnej aj materiálnej stránke a za sponzorstvo, 
bez ktorého by futbalový klub fungoval s ťažkosťami.

Útulok OZ 
Hafkáči  

Kontakt: 0911 290 983  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci

Filip Issac

MaxBendži

3,5 mes.  
šteniatko

3 - 4 roky

1 rok

 Kuchár/ kuchárka
 Čašník/ čašníčka

ALEXANDRA COMPLEX hľadá do svojho
pracovného tímu  nových zamestnancov na pozíciu:

Miesto výkonu práce: prevádzky ALEXANDRA COMPLEX
Ponúkame zaujímavé pracovné podmienky a možnosť stravy a ubytovania v našich zariadeniach.
Viac informácií na http://alexandrahotel.sk/sk/kariera/  alebo na tel. č.: +421 917 107 895. 
Vašu žiadosť so životopisom zašlite na e-mailovú adresu: zdena.slavikova@alexandrahotel.sk.

Relax Hotel
Avena

 Kuchár/ kuchárka
 Čašník/ čašníčka



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY24


