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Januárovému uvítaniu detí 
dominovali dievčatá

V Budapešti siahali muži ŠHK 
na víťazstvo

šport 19

HOKEJ - muži, juniori, dorast

V Budapešti siahali muži ŠHK Púchov na víťazstvo
2. liga muži
O 9. – 10. miesto – I. fáza
KHM Budapešť – ŠHK Púchov 6:5 po predĺžení 

(2:2, 1:2, 2:0, 1:0)
Góly ŠHK: 8. Bajtala (Dvorský, Panáček), 15. Vieden-

ský (Faktor, Lukáč), 27. Zemko (Lukáč), 31. Viedenský 
(Zemko, Faktor), 36. Lukáč (Panáček)

Strely na bránku: 43:45, Vylúčenia: 5:8, Presilov-
ky: 1:2

Rozhodcovia: Novák, Muzsik, 57 divákov
Púchovčania, ktorí prvý zápas na domácom ľade 

hladko prehrali, necestovali do Budapešti v úlohe 
favorita. Pred úbohou diváckou kulisou sa však hoke-
jisti ŠHK vypli k dobrému výkonu a ešte desať minút 
pred koncom stretnutia viedli dvojgólovým roz-       
dielom. Napokon však nedokázali udržať nádejný 
náskok a po predĺžení svojmu súperovi podľahli. 

Domáci sa ujali vedenia v 5. minúte gólom Ódryho, 
no už o tri minúty neskôr sa Púchovčania tešili z vy-
rovnávajúceho gólu z hokejky Bajtalu, ktorému po-
čas presilovej hry asistovali Dvorský a Panáček. V 12. 
minúte opäť Budapešť strhla vedenie na svoju stranu 
gólom Fektiho – 2:1. Do na prvú prestávku však muž-
stvá odchádzali za nerozhodného stavu, autorom 
vyrovnávajúceho gólu bol v 15. minúte Matúš Vie-
denský – 2:2. Druhé dejstvo vyšlo výborne Púchovča-
nov. V 27. minúte ich poslal do vedenia Lukáš Zemko 
– 2:3. Domáci o tri minúty kontrovali vyrovnávajúpci 
gólom Szulca, no potom sa v druhej tretine zapísali 
do streleckej listiny iba Púchovčania. V 31. minúte 
využil Viedenský presilovku a v 36. minúte zvýšil už 
na 3:5 Lukáč. V záverečnom dejstve chudobnom na 
strelecké pokusy držali Púchovčania dvojgólové ve-
denie až do 41. minúty, kedy v presilovej hre znížil na 
4:5 Vagra a zavelil k obratu. Vyrovnania sa Budapešť 
dočkala dve a pol minúty pred koncom riadneho 
hracieho času, kedy púchovského gólmana prekonal 
Fulop – 5:5. Predĺženie hostia nezvládli, už po nece-
lých dvoch minútach rozhodol o domácom víťazstve 
Fekti – 6:5. Napriek prehre Púchovčania zanechali v 
Maďarsku dobrý dojem. Ak by takéto výkony podá-
vali počas celej sezóny, nemuseli hrať o najspodnej-
šiu priečku druhej ligy. 

Zostava ŠHK Púchov: Kučík – Dobiaš, Flašík, Koleč-
kár, Lukáč, Matušu, Teska – Bajtala, Dvorský, Faktor, 
Panáček, Viedenský, Zemko (na snímke dole), tréner 
Rudolf Dráb

Druhý zápas skupiny o 9. – 10. miesto: HK 91 Se-
nica – HK Bardejov 8:3 (prvý zápas 5:4 po predĺžení).

Hokejisti ŠHK Púchov sa v druhej fáze série o 9. – 10. 
miesto stretnú s Bardejovom. Bardejovčanov privíta-

Po minulotýždňovom hladkom víťazstve dorastencov MŠK Púchov (v bielom) nad Bardejovom bodovali Púchov-
čania naplno aj v dvojzápase s Považskou Bystricou. V nadstavbovej časti súťaže tak nestratili ani bod.   
                                                 FOTO: Pavol Kadlec

jú Púchovčania na domácom ľade v sobotu 11. febru-
ára o 19.00 hodine. 

I. liga juniori
27. kolo: MŠK Púchov – MHC Martin 1:8 (1:2, 0:3, 

0:3)
Gól MŠK: 5. Vardžák (Stacha, Šebesta)
Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Hajko, Haluška, Kol-

lárik, Kvocera, Šagát, Schvandtner – Dilkov, Hajský, 
Košut, Luhový, Marušinec, Mičuda, Šebesta, Stacha, 
Vardžák, Zovčak

Ostatné výsledky 27. kola: Michalovce – HOB Bra-
tislava 4:8, Prešov – Piešťany – nehrali
1. Martin 23  21  0  0  1  1  151:34  64 
2. Prešov  22  13  1  0  0  8  117:81  41 
3. HOBA BA  22  9  1  0  3  9  101:88  32 
4. Púchov  23  9  1  0  1  12  82:91  30 
5. Michalovce  23  9  1  0  0  13  85:120  29 
6. Piešťany  21  1  1  0  0  19  44:166  5 
I. liga dorast
Nadstavba – skupina B
13. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Góly MŠK: 8. Domanický (Janík, Černota), 13. Černo-
ta, 28. Udovychenko (Ďuriš, Húska), Húska (Janík, Pu-

tala), 50. Černota (Rusnák, Haluška)
Zostava MŠK Púchov: Katreniak – Do-
manický, Haluška, Janík, Rusnák – Černo-
ta, Deneš, Ďuriš, Húska, Kuchta, Putala, 
Smolka, Udovychenko, tréner Michal 
Kobezda
Ostatné výsledky 13. kola: Lučenec 
– Brezno 3:9, Humenné – Trebišov 8:7, 
Bardejov mal voľno
14. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považ-
ská Bystrica 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)
Góly MŠK: 6. Putala (Smolka), 8. Černota 
(Putala, Húska), 26. Deneš (Putala, Smol-
ka), 30. Húska, 39. Húska (Janík)
Zostava MŠK Púchov: Katreniak, Kmo-
šena – Domanický, Haluška, Janík, Rus-
nák – Černota, Deneš, Ďuriš, Húska, 
Kuchta, Putala, Smolka, Udovychenko
Ostatné výsledky 14. kola: Brezno – Lu-

Kto s kým na ľade
2. liga muži
O 9. – 10. miesto – 2. fáza
11. 2. o 19.00
ŠHK Púchov – HK Bardejov
I. liga starší žiaci
8. HT - 27. kolo, 11. 2.
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 

(9.00), HC 05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský 
Mikuláš (9. 2. o 14.00), MsHKM Žilina – MHK Zvo-
len (predohrané), HK Brezno – HC Lučenec (9.00), 
MHA Martin má voľno

7. HT – 27. kolo, 11. 2.
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 

(11.30), HC 05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptov-
ský Mikuláš (9. 2. o 16.30), MsHKM Žilina – MHK 
Zvolen (predohrané), HK Brezno – HC Lučenec 
(11.30), MHA Martin má voľno

I. liga mladší žiaci
6. HT – 27. kolo, 11. 2.
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 

(9.00), MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 05 Banská 
Bystrica (9. 2. o 11.30), HKM Zvolen – MsHKM Ži-
lina (9.00), HC Lučenec – HK Brezno (9.00), MHA 
Martin má voľno

5. HT – 27. kolo, 11. 2.
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 

(11.30), MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 05 Ban-
ská Bystrica (9. 2. o 13.30), HKM Zvolen – MsHKM 
Žilina (11.30), HC Lučenec – HK Brezno (11.30), 
MHA Martin má voľno

čenec 13:0, Trebišov – Humenné 10:9, Bardejov mal 
voľno
1. Púchov  12  12  0  0  0  90:19  39 
2. P. Bystrica  12  9  0  0  3  77:28  27 
3. Brezno  12  5  1  1  5  56:48  20 
4. Trebišov 12  5  0  0  7  64:66  18 
5. Bardejov  12  3  1  1  7  40:56  16 
6. Humenné  12  4  0  0  8  49:87  13 
7. Lučenec  12  2  0  0  9  30:102  6
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Fašiangový Deň otvorených 
dverí SOŠ obchodu a služieb

Poslancovi MsZ Púchov Lukášovi Ranikovi 
neznámy páchateľ podpálil auto
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V  polovičke roka do 
opätovnej prevádzky 
pribudla aj športová 
hala. Z ušetrených pro-
striedkov spoločnosť 
dokázala aj investovať 
do svojho majetku. 
Z  ekonomických para-
metrov sa spoločnosť 
rozhodla zaviesť exter-
né účtovníctvo s  mo-
derným ekonomickým 

softvérom, podobne ako v mestskej spoločnosti 
Podnik technických služieb mesta. Už v budúcom 
roku by sme mali vedieť online v čase naše prie-
bežne hospodárenie, čo bolo v minulosti veľký 
problém. 
Na poslednom mestskom zastupiteľstve nám po-
slanci schválili preklasifikovanie finančných pros-
triedkov z dotačných na kapitálové, čo znamená, 
že za tieto finančné prostriedky môže spoločnosť 
investovať. Rozhodli sme sa zakúpiť multifunkčný 
traktor, ktorý v areáli chýbal niekoľko rokov. Úspeš-
ne sme dodávateľa vysúťažili prostredníctvom elek-
tronického kontraktačného systému. Podobne sme 
postupovali aj v prípade zaobstarania absorbčného 
odsávania, ktoré sme realizovali na zimnom šta- 
dióne. Prostredníctvom verejného obstarávania 
sme vysúťažili firmu a podpísali zmluvu o dielo.

Z hľadiska reklamných aktivít sa nám podarilo 
zrealizovať niekoľko nových reklamných zmlúv. 
Pribudli noví reklamní partneri ako na futbalo-
vom, tak aj zimnom štadióne. Podobnú reklamnú 
kampaň chceme ako novinku zaviesť v priestoroch 
krytej plavárne. Najväčšou reklamno-sponzorskou 
spoluprácou za rok 2016 je investičné spolupo-
dieľanie na pripravovanej rekonštrukcii dvoch 
ihrísk s umelým povrchom, kedy nám spoločnosť 
prispeje celkovou sumou 18 000 €. Dohromady za 
rok 2016 sa nám podarilo získať prostredníctvom 
reklamy a sponzorstva približne 26 000 €, čo je veľ-
mi pekná suma.
Zo športovej činnosti sa nám začalo veľmi dariť 
v našom futbalovom klube. Muži z 18 jesenných 
zápasov 12 vyhrali, 4-krát remizovali a len 2-krát 
prehrali. Na vedúce KFC Komárno strácame len 
dvabody. Do jarnej časti chceme za spoločnosť 
spraviť všetko preto, aby sme sa pokúsili postúpiť 
do druhej ligy. Vzhľadom na bohatú históriu si to 
púchovský futbal zaslúži. V rámci reorganizácie 
súťaží od leta bude jedna celoslovenská druhá 
futbalová liga. Čo prinesie zaujímavých súpe-
rov, divácky záujem aj zaujímavé marketingové 
možnosti. Našou prioritou je aj žiacka kategória 
U15, ktorá hrá najvyššiu slovenskú súťaž. Po udr-
žaní v tejto súťaži sa mení od budúcej sezóny fi-
nancovanie zo strany SFZ, čo znamená výrazné 
navýšenie financií do klubu na rozvoj mládeže  

zo strany Slovenského futbalového zväzu a zmenu 
kategórie prípravy z Grassroots na Útvar talentova-
nej mládeže, čo by bol pre Púchov veľký športový 
mládežnícky úspech. V roku 2016 sme zabezpečili 
dotáciu zo SFZ pre náš klub v hodnote 10 000 €.
Čo sa týka nášho hokejového klubu, naše mládež-
nícke družstvá taktiež vynikajúco hrajú vo svojich 
kategóriách. Túto sezónu sme znova spustili hoke-
jových juniorov, ktorí bojujú o postup do prvej ju- 
niorskej ligy. Našim zámerom je od sezóny 
2017/2018 prvýkrát prihlásiť našich mužov MŠK 
Púchov do druhej hokejovej ligy. Vzhľadom na po-
četné množstvo našich hráčov, ktorí dorastajú do 
mužskej kategórie aj na rozvoj juniorských hráčov, 
je to prirodzené pokračovanie. V roku 2016 sme za-
bezpečili dotáciu zo SZĽH pre náš klub v hodnote 
12 200 €.
Od 1. 7. 2016 prebehla transformácia volejbalové-
ho klubu mládeže pod krídla MŠK Púchov. V súčas-
nosti už štandardne prebieha tréningový proces a 
majstrovské zápasy. Treba však podotknúť, že MŠK 
Púchov vo svojej činnosti aj dotácie z mesta pre 
rok 2016 nemala športovú činnosť volejbalu. Tieto 
zvýšené náklady musela vykryť zo svojho rozpoč-
tu. Ide o platy trénerov, cestovné na majstrovské 
súťaže a na materiálne zabezpečenie volejbalu, čo 
dokopy zatiaľ stálo MŠK Púchov cca 20 000 €.

Ing. Štefan Ondrička, konateľ spoločnosti

MŠK Púchov 
v roku 2016
MŠK Púchov, s. r. o. si plni-
la všetky svoje povinnos-
ti voči mestu Púchov za 
kalendárny rok 2016, tak 
ako vyplýva z  podmienok 
pre dotáciu schválenú po-
slancami MsZ. MŠK zabez-
pečovala údržbu a prevá-
dzku všetkých mestských 
športových objektov.
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Takmer desaťročné úsilie o elektronizáciu štát-
nej správy sa v roku 2016 dostalo do fázy, keď 
už aj bežní občania môžu začať komunikovať  
s úradmi elektronicky, rovnocenne s doterajší-
mi spôsobmi komunikácie. Zákon o e-Govern-
mente č. 305/2013 Z. z. zaviedol pre všetkých 
občanov elektronické dátové schránky, ktoré sú 
určené na príjmanie úradných dokumentov od 
orgánov verejnej moci.  Rozhraním pre prístup 
občanov k elektronickým schránkam a pre ko-
munikáciu s úradmi je webstránka ústredné-
ho portálu verejnej správy www.slovensko.sk.   
S účinnosťou od 1. 11. 2016 sú už všetky verej-
né inštitúcie povinné komunikovať s občanmi 
elektronicky, pokiaľ občania svoje podania na 
úrady pošlú elektronicky, alebo majú aktivova-
né elektronické schránky na doručovanie. Pre 
občanov je využívanie elektronických schránok 
dobrovoľné a aj naďalej môžu používať bežné 
spôsoby komunikácie. Právnické osoby zapísa-
né v obchodnom registri však budú musieť naj-
neskôr od 1. 7. 2017 komunikovať s verejnými 
orgánmi iba elektronicky, prostredníctvom ob-
čianskych preukazov svojich štatutárov alebo 
splnomocnených osôb. 
Elektronizácia neobišla ani verejné inštitúcie 
v meste Púchov, ktoré v zmysle zákona sú už 
schopné elektronicky komunikovať s občanmi. 
Ide najmä o mesto, obce, školy, okresné úrady, 
advokátov, notárov, exekútorov a ďalšie.
Technické predpoklady pre využívanie elek-
tronickej komunikácie s úradmi občanmi sú:
• občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta)  
s prideleným 6-miestnym kódom BOK
• osobný počítač s prístupom na internet
• čítačka pre občianske preukazy s čipom 
(alebo akákoľvek čítačka smart kariet)
• prehliadač webových schránok a aplikácia 
eID klient v PC
Občania môžu svoje podania na úrady posie-
lať po prihlásení sa občianskym preukazom na 
portál www.slovensko.sk prostredníctvom slu-
žieb, ktoré zverejňuje každá verejná inštitúcia.  
V súčasnosti má väčšina inštitúcií zverejnenú 
iba službu tzv. Všeobecnej agendy, ktorou je 
možné zasielať akékoľvek podanie, avšak bez 
dopredu špecifikovanej formy (šablóny). Pre 
jednoduchšie a rýchlejšie zasielanie podaní 
budú postupne inštitúcie zverejňovať ďalšie 
služby, ktoré sú formou elektronického tlačiva 
priamo určené na podanie súvisiace s konkrét-
nou agendou (napr. prihlásenie na trvalý pobyt, 
daň z nehnuteľnosti atď.). Mesto Púchov v tejto 
súvislosti pripravuje pre občanov široké port-
fólio služieb – elektronických formulárov, ktoré 
by mali byť v blízkej dobe uverejnené na portáli 
verejnej správy.            

Ing. Branislav Zríny, IT konzultant MsÚ

Elektronická 
komunikácia 
s úradmi 
v Púchove

Poslancovi MsZ Lukášovi Ranikovi 
neznámy páchateľ podpálil auto

„Asi o pol tretej ráno mi zazvonili policajti. Keď 
som sa pozrel z okna, uvidel som hasičov pri svo-
jom tlejúcom aute. Ráno som bol vypovedať na 
polícii a podľa všetkého ide o úmyselné zapálenie. 
Čo si má človek myslieť o tom, keď niekto úmysel-
ne podpáli 28-ročnému človeku 15-ročné auto, 
ktorého hodnota bola asi 2 500 eur? Dá sa to vní-
mať ako akt zastrašovania v súvislosti s mojimi 
politickými aktivitami v meste Púchov. Na čo ale 
nehodlám pristúpiť, za spravodlivosť a pravdu bu-
dem bojovať aj naďalej,“ reagoval Lukáš Ranik ráno 
po incidente Púchovské noviny.  

Podľa vyjadrenia hovorcu Krajského riaditeľstva Po-
licajného zboru v Trenčíne Pavla Kudličku: „Polícia 
začala trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzo-
vania cudzej veci. Príčina požiaru je v štádiu šetre-
nia.“

Strana Sloboda a  solidarita zorganizovala v  Brati-
slave hneď v nedeľu (5. 2. 2017) popoludní tlačovú 
konferenciu, kde okrem poškodeného poslanca 
L. Ranika vystúpili na jeho podporu predseda SaS 
Richard Sulík, podpredseda SaS Ľubomír Galko 
a primátor Púchova Rastislav Henek. Richard Sulík 
vo svojom prejave uviedol: „Podpálenie auta je  
z nášho pohľadu rituálna výstraha. Je to výstra-
ha, ktorú využívajú mafiáni, aby verejnosti uká-
zali, že sú silní, že sa nezastavia pred ničím a že sú 
odhodlaní ísť ďalej. Vrak, ktorý zostal z osobného 
automobilu poslanca Ranika je snaha zastrašiť 

V noci zo soboty na nedeľu v skorých ranných hodinách zasaho-
vali púchovskí hasiči pri požiari osobného motorového vozidla 
na Chmelinci. Išlo o automobil poslanca púchovského mestské-
ho zastupiteľstva Lukáša Ranika. 

všetkých aktivistov, poslancov, aj všetkých sta-
točných občanov, ktorí bojujú na Slovensku so 
zlodejmi v politike... Polícia skonštatovala cudzie 
zavinenie a začala trestné stíhanie. Vzhľadom 
na to, že náš člen a poslanec Lukáš Ranik stojí za 
odhaľovaniami tunelovania mestského majetku 
bývalým vedením mesta, je vysoko pravdepo-
dobné, že páchateľov treba hľadať práve v týchto 
súvislostiach“.

Stanovisko primátora mesta Rastislava Heneka:
„V záujme podpory poslanca mestského zastu-
piteľstva mesta Púchov Lukáša Ranika, ktorého 
auto minulú noc bolo terčom podpálenia zo stra-
ny momentálne neznámeho páchateľa, som sa 
zúčastnil aj tlačovej besedy. Je mojou snahou a 
záujmom podporiť každého čestného a slušného 
človeka nášho mesta, ktorý sa snaží bojovať proti 
korupcii a nespravodlivosti, ktorá sa v minulosti 
diala v našom meste. Odporúčam si pozrieť túto 
besedu ako reakciu na to, čo sa v Púchove stalo, 
pričom poukazujem, že v obdobná situácia tu už 
bola aj v minulosti, hoci páchateľ je stále nezná-
my... Napr. rozbité auto konateľa Technických slu-
žieb mesta Púchov Ing. Miloša Svobodu, konateľa 
MsBP s. r. o. Viliama Karasa, bývalého konateľa 
MŠK Púchov Ľubomíra Luhového i podpálené a 
neskôr aj poškodené auto prednostky MsÚ Pú-
chov JUDr. Evy Kvocerovej a tiež poškodenie auta 
poslanca MsZ Púchov Ing. D. Laka. Je to iba náho-
da? Plne odsudzujem takéto ohavné činy.“           -r-
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Stredná odborná škola obchodu a služieb otvorila dvere 
pre všetkých vo fašiangovej atmosfére

Deň otvorených dverí niesol názov „Fašiangy, čas 
plesov a zábavy“. A presne v tomto duchu ho štu-
denti i pedagógovia poňali. Pravú fašiangovú atmo-
sféru pretavili do kuchárskeho i cukrárskeho ume-
nia, nechýbali ochutnávky grilovaných špecialít aj 
sladkých koláčov, ukážky plesového líčenia a účesov 
a mnohé ďalšie.
V súčasnej dobe veľkého konkurenčného boja o 
žiakov základných škôl je podujatie ako DOD jed-
nou z významných náborových aktivít. Žiaci zá-
kladných škôl spoločne s rodičmi majú možnosť 
prezrieť si priestory školy, spoznať pedagógov a 
získať všeobecné informácie o študijných a učeb-
ných odboroch. „Škola organizuje DOD aj preto, 
aby získala študentov. Naša škola má 570 žiakov, 

skoro 100-členný kolektív, takže je to obrovská a 
moderná škola, vybavená najnovšou technikou. 
Snažíme sa vytvoriť tie najlepšie podmienky pre 
všetkých, ktorí majú záujem o štúdium na na-
šej škole. V budúcnosti máme záujem vstúpiť do 
duálneho vzdelávania, aby naši absolventi v bu- 
dúcnosti ľahko našli svoje zamestnanie,“ uviedol 
riaditeľ školy Ivan Kasár. Na škole momentálne vyu-
čujú odbory ako napríklad hotelová akadémia, koz-
metik, čašník, servírka, kuchár, kaderník, hostinský, 
hostinská, mäsiar, cukrár a kuchár.
Na Dni otvorených dverí SOŠ obchodu a služieb sa 
zúčastnil aj primátor mesta Púchov Rastislav Henek 
a viceprimátor Roman Hvizdák.

-tm-, tsk, foto: S. Flimmel

Najmä pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ale aj širokú verejnosť Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v Púchove zorganizovala 2. februára deň otvorených dverí.

Foto: S. Flimmel.
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Rozhovor s novou dekankou Fakulty priemyselných technológií v Púchove 

Pani dekanka, predstavte sa, prosím, našim čita-
teľom. Kto ste?  
Volám sa Darina Ondrušová, mám 48 rokov a som 
profesorkou v študijnom odbore materiály na Fakul-
te priemyselných technológií v Púchove, Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine. Bý-
vam na Lednických Rovniach a mám jedného syna 
– vysokoškoláka. 
Čo sa týka voľného času, toho počas akademického 
roka mám veľmi málo. Vždy som však rada, keď sa mi 
podarí zájsť si zacvičiť, zaplávať, či do sauny, alebo si 
len sadnúť k dobrej knihe. Ideálne strávený voľný čas 
sa u mňa viaže s aktívnym pobytom v prírode alebo 
pri mori počas letnej dovolenky. V jarnom a jesen-
nom období veľmi rada spájam turistiku, alebo aj 
kratšie prechádzky s hubárčením a zberom liečivých 
rastlín. 

Predtým ste pôsobili na Fakulte priemyselných 
technológií ako prodekanka pre rozvoj a zahranič-
né vzťahy. Aký je to pocit stať sa dekankou? 
Moja spoločná púť s Fakultou priemyselných tech-
nológií začala pred viac ako dvadsiatimi rokmi, kedy 
som svoje pôsobenie na fakulte zahájila ako odbor-
ná asistentka. Dnes môžem s hrdosťou uviesť, že 
som mala výnimočnú možnosť byť pri zrode našej 
fakulty, za ktorej vznikom a ďalším formovaním stojí 
vzácny človek, pán Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina, vtedaj-
ší prezident akciovej spoločnosti Matador. S veľkou 
vďakou a úctou sa fakulta dodnes teší jeho priazni. 
Ako jeden zo služobne najstarších zamestnancov 
pôsobím na fakulte dodnes, z toho počas ôsmich ro-
kov - dvoch funkčných období môjho predchodcu 
profesora Vavra, vo funkcii prodekanky pre rozvoj a 
zahraničné vzťahy. Počas tejto dvadsaťročnej cesty 
som s fakultou prežívala množstvo radostí z jej dosi-
ahnutých úspechov, ale aj ťažké obdobia, ktoré boli 
našťastie iba prechodné, a to vďaka vzácnym ľuďom, 
ktorí fakultu v pravej chvíli významnou mierou pod-
porili. Prostredie fakulty mi je teda dôverne známe a 
veľmi blízke. 
Funkciu dekana vnímam ako veľkú česť, pristupu-
jem k nej však s najväčším rešpektom a pocitom 
zodpovednosti. Ďakujem akademickej obci a Aka-
demickému senátu Fakulty priemyselných techno-
lógií v Púchove za prejavenú dôveru, ktorá vyústila 
do môjho zvolenia za dekanku. Moja vďaka rovnako 
patrí pánovi rektorovi Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne, docentovi Ing. Jozefovi 
Habánikovi, PhD., ktorý túto voľbu akceptoval. 

Udiala sa vo vašom živote s prijatím novej funkcie 
veľká zmena?
S funkciou dekana som prijala aj obrovskú zodpo-
vednosť za všestranný pozitívny rozvoj a napredova-
nie našej fakulty počas nasledujúcich štyroch rokov. 
Fakulta priemyselných technológií v Púchove má 
dnes stabilnú pozíciu medzi vysokoškolskými vzde-
lávacími inštitúciami a tvorí dôležitý pilier Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Do-
volím si konštatovať, že je inštitúciou, ktorá veľkou 
mierou prispieva k rozvoju mesta a regionálneho 
priemyslu a pozitívne ich zviditeľňuje nielen v rámci 
Slovenska ale i v zahraničí. Naša fakulta je výnimočná 
predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax 
a rozvoj úzkej spolupráce s priemyselnými partner-
mi bol vždy jej prioritou.  V súlade s aktuálnymi po-
žiadavkami praxe fakulta pripravuje absolventov so 
zameraním na oblasti technicky významných mate-
riálov v rámci perspektívnych študijných programov 
vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. 
Fakulta dnes disponuje kvalitnou vedecko-výskum-
nou základňou najmä pre oblasť experimentálnej 
diagnostiky materiálov. V roku 2015 bolo na fakulte 
otvorené Centrum pre testovanie kvality a diagnos-
tiku materiálov (CEDITEK) s moderným a unikátnym 
prístrojovým vybavením. Neodmysliteľnú súčasť 
výskumnej infraštruktúry tvoria tiež novodobudo-
vané laboratóriá pre numerickú analýzu a simulácie 
technologických procesov. V procese Komplexnej 
akreditácie za roky 2008-2013 v oblasti výskumu 
11. metalurgické a montánne vedy dosiahla fakul-
ta výborné hodnotenie A– a získala akreditácie vo 
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, o 
ktoré požiadala. Naviac má právo uskutočňovať ha-
bilitačné konania a konania na vymenúvanie profe-
sorov v študijnom odbore materiály. 
Udržať a ďalej umocňovať takýto pozitívny trend 
rozvoja fakulty je pre mňa prioritou a súčasne veľ-
kým záväzkom. 

Čo oceňujete na práci predchádzajúceho dekana 
prof. Ing. Jána Vavra, PhD.?
Za vysoko pozitívnu bilanciu našej fakulty je po-
trebné vyjadriť poďakovanie doterajšiemu vedeniu 
fakulty, všetkým pedagogickým i nepedagogickým 
zamestnancom, ale predovšetkým poslednému de-
kanovi, prof. Ing. Jánovi Vavrovi, PhD., ktorý dokázal, 
že veľké veci sa dajú robiť ohľaduplne a čestne, že 
spolupráca a lojalita znamenajú oveľa viac ako osob-
ný prospech, že názorová jednotnosť sa nevytvára 
príkazom, ale buduje sa v diskusii a rešpekt sa dá vy-
budovať aj vtedy, keď vedenie fakulty je dostupné a 
otvorené nielen pre zamestnancov ale aj pre študen-
tov. Je mi cťou prehlásiť, že ja, a som presvedčená, že 
aj moji spolupracovníci, pokladáme tieto hodnoty a 
kvality za prioritné a absolútne nedotknuteľné.  

Máte pripravené nejaké zmeny v manažovaní  fa-
kulty? Ak áno, čoho sa budú týkať? 

Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove sa počas uplynulých dní slávila veľká udalosť. 
Do funkcie dekana bola počas inaugurácie menovaná prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. Čita-
teľom Púchovských novín sa bližšie predstavila v nasledujúcom rozhovore. 

Ako vyplýva z toho, čo som už uviedla, fakulta má 
jednoznačne pozitívny a správny trend rozvoja a 
akékoľvek radikálne zmeny v manažovaní by jej skôr 
uškodili. Naša fakulta sa dnes teda nenachádza na 
rázcestí, ale iba na začiatku ďalšieho úseku štafetové-
ho behu s rovnakým cieľom. S cieľom všestranného 
rozvoja fakulty v meste Púchov, kde v úzkom prepo-
jení s priemyselnou sférou a tiež so stredoškolskými 
vzdelávacími inštitúciami, má naša fakulta už rokmi 
overené opodstatnenie. V tejto súvislosti si dovolím 
vyjadriť poďakovanie súčasnému vedeniu Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na 
čele s pánom rektorom doc. Ing. Jozefom Habáni-
kom, PhD., ktorý počas štyroch rokov svojho pôso-
benia vo funkcii, pôvodne vysokoškolskú inštitúciu, 
ktorá sa dostala do problémov, dokázal pretvoriť na 
prosperujúcu univerzitu s obrovským potenciálom, 
ambicióznymi a jasnými cieľmi do budúcnosti. Naša 
fakulta sa dnes hrdo hlási k svojej Alma Mater a pozi-
tívne ju zviditeľňuje na mnohých domácich aj zahra-
ničných fórach. Verím, že fakulta môže aj naďalej po-
čítať s pozitívnou podporou vedenia univerzity, bez 
ktorej by ďalší rozvoj nebol možný. Za seba môžem 
s plnou vážnosťou prehlásiť, že budem plne dbať na 
rešpektovanie rozhodnutí vedenia univerzity fakul-
tou v intenciách zákona. Vo vzájomnej komunikácii 
sa vždy budem snažiť o zmysluplný a otvorený dia-
lóg a o zachovanie korektných vzťahov medzi našou 
fakultou a rektorátom. 

S akými cieľmi a víziami prichádzate na post de-
kanky Fakulty priemyselných technológií? 
Konkrétne ciele pre najbližšie štyri roky som formu-
lovala pri uchádzaní sa o funkciu dekana a ak dovo-
líte, nebudem ich opakovať. Zhrniem ich všetky do 
jedného. Naša fakulta má vybudovaný obrovský 
potenciál v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblas-
ti ako aj v oblasti spolupráce s praxou a externými 
výskumnými a akademickými inštitúciami. Mojou 
hlavnou ambíciou a zároveň aj záväzkom na nasle-
dujúce obdobie, je tento potenciál pozitívne aktivi-
zovať a všestranne rozvíjať. Budem sa snažiť urobiť 
všetko preto, aby som nikoho nesklamala. 
Dovolím si vyjadriť presvedčenie, že s podporou ta-
kého kvalitného ľudského potenciálu, aký na fakulte 
máme, jednak na strane zamestnancov, ako aj v ra-
doch našich študentov, sa to určite podarí.

Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? 
Asi nedokážem určiť jedno konkrétne životné mo-
tto, ktorým sa riadim. U mňa sa jedná skôr o určitú 
životnú filozofiu, ktorá sa mi spája s viacerými sloga-
nmi. Za všetky môžem práve teraz spomenúť naprí-
klad: „Kde je vôľa, tam je cesta“, príp: „Každý problém 
má svoje riešenie“, alebo: „Slušnosť má predchádzať 
úprimnosť“, či: „S úsmevom ide všetko ľahšie“
Pre mňa sú to také jednoduché, ale časom osvedče-
né životné múdrosti, ktoré ma obvykle sprevádzajú 
a na ktoré si často spomeniem v rôznych životných 
situáciách. 

Za rozhovor poďakovala Barbora  Krchňavá
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Pohoda pre Váš nákup

Prevenciou nielen na onkologické ochorenia 
je aktívny životný štýl, šport a pohyb

Heslo “We can. I can” – “My môžeme. Ja môžem.” 
bolo prezentované už minulý rok a v tomto roku 
sa v ňom pokračuje. Cieľom výzvy je motivovať 
ľudí, aby boli viac aktívni v boji proti ochoreniam, 
ktoré za menej ako dvadsať rokov budú zodpo-
vedné za viac ako 24 miliónov úmrtí ročne. 

Nielen vo svete, ale aj na Slovensku z roka na rok 
stúpa počet onkologických pacientov, pričom v 
súčasnosti hovoríme už o približne 30 000 nových 
prípadoch ročne. V dôsledku prevencie a včasnej 
diagnostiky zároveň v poslednom období mierne 
poklesla úmrtnosť u niektorých diagnóz. Medzi 
najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien ak-
tuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rako-
vina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka 
maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, 
rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina 
pľúc. 

Jednou z možností, ako môžeme predchádzať 
vzniku nádorových ochorení, je dodržiavať zása-
dy primárnej a sekundárnej prevencie. Byť aktív-
ny a pravidelne športovať, obmedziť konzumáciu 
alkoholu, vyhnúť sa fajčeniu, uprednostniť zdravú 
výživu, predísť obezite - to je len niekoľko bodov  
z dvanástich odporúčaní Európskeho kódexu 
proti rakovine.

Svetový deň proti rakovine sa pravidelne koná 4. 
februára, pričom ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa 
môže zjednotiť celý svet s cieľom zvýšiť povedo-
mie o rakovine a upozorniť na dôležitosť preven-
cie a zdravého životného štýlu.

Na rozšírenie myšlienky tohtoročného Svetového 
dňa boja proti rakovine medzi čo najväčší počet 

4. februára sme si pripomenuli Svetový deň boja proti rakovine. V tento deň celosvetová verej- 
nosť upriamila pozornosť na to, akým zákerným ochorením rakovina je, ale aj to, ako mu aktívnou 
prevenciou predchádzať. Deň boja proti rakovine niesol heslo „My môžeme, ja môžem“. Spolupa-
tričnosť s touto myšlienkou mohol prejaviť hocikto prostredníctvom sociálnych sietí, na ktorých 
zdieľal svoju fotografiu v pohybe alebo pri športovej aktivite. Pretože pohyb a šport patria k zdra-
vému životnému štýlu a teda aj prevencii voči často sa vyskytujúcim zhubným ochoreniam.

ľudí sa využíva potenciál športu a sila sociálnych 
médií. Práve šport poskytuje veľký priestor pre-
tvárať a meniť naše životy, spoločnosť a celý svet. 
Byť aktívny, vybrať sa cestou zdravého životného 
štýlu a do svojho programu zaradiť pravidelný 
pohyb sú preto tento rok kľúčové myšlienky, kto-
ré ponúka Svetový deň boja proti rakovine.

Zdroj: Liga proti rakovine, -red-

Päť najčastejších druhov rakovinových ochorení vo svete

rakovina pľúc

rakovina hrubého 
čreva

rakovina prsníkov

rakovina žalúdka

rakovina prostaty
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Uvítanie detí 
do života 
31. 1. 2017
Župný dom v Púchove

Darinka Kršíková Martina Ištvániková Elena Ištvániková Hanka Pantúčková

Charlotte Vranáková Jakub Šenkeřík Marko Barka Dorota Muržicová

Amélia KučiakováMichaela Pavelková Viktória Šponiarová Zoja Zbudilová

Daniel Martinko

Šťastní rodičia malej Hanky 
Pantúčkovej - Miroslav a  Denisa.
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Svadobná výstava 19. 2. v Púchove 

Približne dvadsiatka vystavovateľov 
odprezentuje ponuku a služby sva-
dobných salónov, trendy v oblasti 
líčenia i účesovej tvorby, aranžovania 
i slávnostných dekorácií.  Inšpirujte sa 
a naplánujte si dokonalú svadbu do 
posledného detailu. Svadobné šaty, 
oznámenia, obrúčky, zákusky i sva-
dobná cesta pod jednou strechou.
Sprievodným programom Svadob-
nej výstavy 19. februára bude módna 
prehliadka svadobných šiat, odčepče-
nie nevesty v podaní členov Folklór-
neho súboru Váh a v závere tombola 
so zaujímavými cenami.
                                                                             -r-

Prvú nedeľu po Valentínovi  
- sviatku všetkých zaľúbe-
ných sa v púchovskej sTC 
aréne uskutoční v poradí 
už tretí ročník Svadobnej 
výstavy. 

Národná transfúzna služba organizuje 
v spolupráci s CVČ mobilný odber krvi

Darovanie krvi je „tréningom“ orga-
nizmu na mimoriadne situácie spo-
jené so stratou krvi. Prispieva k  re-
generácii organizmu. Úbytok krvi pri 
darovaní „vyprovokuje“ organizmus 
k tvorbe nových, neopotrebovaných 
krviniek. Darcovia sa spravidla cítia 
lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovo-
ria tiež o celkovom „omladnutí“. Pred 
darovaní krvi sa urobí komplexné vy-
šetrenie krvi.

Kto môže darovať krv?
Každý, kto: - má vek od 18 do 60 rokov
- váži viac ako 50 kilogramov
- nemal dva týždne pred odberom 
hnačky ani horúčky
- je aspoň 48 hodín po očkovaní
- nebol počas posledných 6 mesia-
cov operovaný, tetovaný a nepod-
stúpil akupresúru, piercing
- nemá v čase odberu prejavy alergie 
a nie je na ňu liečený
- neprekonal infekčnú žltačku typu B 
a C a nie je jej nosičom
- nie je nosičom HIV a nemal kontakt 
s HIV pozitívnou osobou
- nie je závislý od drog, alkoholu 

Spolupráca Centra voľného času Včielka (CVČ) a Národnej 
transfúznej služby (NTS) trvá už niekoľko rokov, mobilné 
odbery krvi organizujú priamo v priestoroch CVČ. Naj-
bližší sa uskutoční 14. marca od 8-mej do 10-tej hodiny. 

a iných návykových látok
- ženy môžu darovať krv až po skon-
čení menštruácie a najskôr 6 mesia-
cov po pôrode, ukončení tehoten-
stva alebo dojčenia

Čo robiť pred odberom?
- večer a ráno piť čo najviac tekutín
- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
- pred odberom jesť pečivo, med, 
džem, ovocie, zeleninu

Ako bude prebiehať odber?
- vyplníte dotazník
- lekár vám poradí v prípade ak si nie 
ste istý, či môžete darovať krv
- odoberie sa vám vzorka na rýchle 
vyšetrenie
- pokiaľ sú vásledky v norme, odobe-
rie sa vám približne 400 ml krvi do 
sterilných odberových vakov

Na odber si nezabudnite priniesť 
občiansky preukaz a  kartu pois-
tenca. 
Darovanie krvi je prejavom ľudskos-
ti a  malo by byť bežnou súčasťou 
nášho života.               Zdroj: NTS, -red- 

Lyžujem, lyžuješ, lyžujeme
Môj prvý lyžiarsky výcvik sa začal úžas-
ne. Cesta autobusom bola síce trochu 
nudná, no všetku tú nudu prekrývala, 
radosť z cieľa, do ktorého sme sa blížili.
Konečne sme tu. Autobus zastavil a 
my sme si začali vybaľovať svoje veci. 
Chata nebola veľmi luxusná, no mne 
sa tu aj tak hneď zapáčilo. Ubytovali 
sme sa a hurá na svah. Ako prvé nás 
všetkých roztriedili do skupín, podľa 
toho, ako sa kto lyžoval. Ja som sa 
našťastie ocitol v skupine prvej. V tej 
najlepšej, kde už nie sú začiatočníci 
ale takí, ktorí už majú lyžovanie tak po-
vediac v malíčku. Svah bol dokonale 
upravený, bez kopčekov. Mohol som 
sa lyžovať bez toho, aby som sa natria-
sal na nerovnom povrchu. Užíval som 
si plynulú jazdu. Všetky dni sme  mali 
do detailu ozplánované. Deň začínal 
pochopiteľne raňajkami, potom sme 
sa poobliekali a začali sa lyžovať. Oko-
lo dvanástej sme sa chodili naobedo-
vať a trocha si oddýchnuť. Po obede 
sme sa vrátili na svah a pokračovali v 
tom, na čo sme prišli a kvôli čomu sa 

to volalo lyžiarsky výcvik.
Ubehlo to rýchlo, no je to zážitok na 
celý život a ja budem naň určite spo-
mínať len v dobrom a s úsmevom na 
tvári.

Erik Jakubík, 
7. ročník, ZŠ Komenského

S dojmami sa pridali aj spolužiaci:
Timea K.: ,,Bol to neuveriteľný týždeň 
plný smiešnych zážitkov. Ďakujeme 
všetkým učiteľom a pani riaditeľke za 
krásne miesto, na ktoré nikdy neza-
budnenem.“ 

Tomáš Ž.: „Najviac ma bavili hry na 
chodbách a večerné programy ktoré 
sme si mali sami pripraviť. Mali sme 
výborných inštruktorov a hlavne uči-
teľov, s ktorými bola veľká sranda.“ 

Paula V.: ,,Všetci sme sa zhodli, že by 
sme si celú akciu ešte raz zopakovali.“  

,,Bolo mi smutno, keď som odchádzal, 
no tešil som sa na rodinu. Až v autobu-

se som si uvedomil, aká tam bola sran-
da a že je koniec lyžiarskeho.“ Martin S.  

,,Ako by som zhodnotil tento lyžiar-
sky?? Super zážitok, bola sranda, a 
hlavne som sa zdokonalil v lyžovaní čo 
som aj veľmi chcel.“ Matej V. 

„Takto som prežila 5 najlepších dní 

so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a 
učiteľmi. Keby som mala príležitosť ísť 
ešte raz, neváhala by som ani minútu.“ 
Tereza Š. 

,,Celý tento lyžiarsky bol super. Budem 
naň vždy spomínať. Ale som rada aj za 
to, že ako dve triedy spolu dobre vy-
chádzame.“ Sima Ch.  
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Výstavba tunelového portálu obmedzí dopravu v Nimnici

Mestská polícia

Cesty Púchovského okresu sú tento rok 
zatiaľ  bez obetí dopravných nehôd 

Na cestách Púchovského okresu sa vo štvrtom ka-
lendárnom týždni stali tri dopravné nehody. Nikto pri 
nich nezomrel, jedna chodkyňa utrpela ľahké zrane-
nie. 

K prvej nehode došlo 24. januára na ceste I/49 vo 
Vieske-Bezdedove. Vodič osobného motorového 
vozidla značky Mazda išiel smerom z Púchova na 
Dohňany. V dôsledku nevenovania dostatočnej po-
zornosti vedeniu vozidla a nesledovania situácie v 
cestnej premávke prešiel do protismeru, kde narazil 
do osobného motorového vozidla značky Peugeot. 
Po náraze zostali obe vozidlá mimo cesty. Pri nehode 
sa nikto nezranil, negatívna bola aj skúška na alko-
hol.  

O deň neskôr, 25. januára neznámy vo-
dič osobného motorového vozidla značky 
Škoda Felícia zostal v Beluši stáť na stredo-
vom deliacom ostrovčeku medzi jazdnými 
pruhmi pred križovatkou miestnej komu-
nikácie s Klementisovou ulicou. Následne 
náhle strhol riadenie vozidla doprava a 
narazil do vozidla značky Citroen. Vzápätí 
si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej 
nehody a z miesta ušiel aj s automobilom. 
Pri nehode sa nikto nezranil. 

Tretia dopravná nehoda sa stala v nedeľu 
26. januára podvečer na ceste III/1951 v 
Dolnej Breznici. Maloletá chodkyňa stála 
vedľa cesty na krajnici oproti predajni po-
travín v smere do Lednických Rovní, pri-
čom ju zachytilo a zrazilo neznáme OMV, 

ktoré viedol nezistený vodič v smere od Zubáka do 
Lednických Rovní. Vodič na mieste zrážky zastavil, 
chodkyňa mu povedala, že nie je zranená, a tak vodič 
z miesta odišiel. Dopravnú nehodu dodatočne ozná-
mila polícii matka maloletej chodkyne. Pri nehode 
došlo k ľahkému zraneniu dievčaťa.  

Na krajských cestách sa od začiatku roka stalo 73 
dopravných nehôd. Zomrel pri nich jeden človek 
(medziročný pokles o dvoch), ťažko sa zranili dvaja 
ľudia. Na slovenských cestách sa od začiatku roka 
stalo 871 dopravných nehôd. Slovenské cesty si od 
začiatku roka vyžiadali už 18 ľudských životov, čo je o 
jeden viac, ako v rovnakom období minulého roku.  

KR PZ Trenčín

Nepozornosť vodiča bola príčinou dopravnej nehody vo Vieske-Bezdedove.              FOTO: KR PZ Trenčín

Od 30. januára je na ceste II. triedy č. 507 v kata- 
strálnom území obce Nimnica v kilometri 177,800 až 
178,100 mimo obce, čiastočné dopravné obmedze-
nie v obidvoch jazdných pruhoch z dôvodu výstavby 
západného portálu tunela Diel. Dôvodom obmedze-
nia sú prípravné práce a zriadenie dlhodobého sta-
veniska ako súčasť stavby Železníc Slovenskej repub-

liky Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť 
160 kilometrov za hodinu. 

Doprava bude vedená v obidvoch protismerných 
jazdných pruhoch bez šírkových obmedzení a bude 
usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným 
značením. 

                  KR PZ Trenčín  

Polícia informuje

Po piatich dňoch?
Na oddelenie mestskej polície prišiel muž z Hor-

ných Kočkoviec, ktorí informoval, že na odstavnej 
ploche určenej pre bicykle pri podchode k želez-
ničnej stanici v miestnej časti Horné Kočkovce 
pred piatimi dňami niekto jeho manželke a synovi 
poškodil pneumatiky na bicykloch. Hliadka muža 
informovala, že za kontrolu dodržiavania poriad-
ku na uvedenom priestranstve je zodpovedná 

železničná polícia. 

Pobili sa bratia...
Hliadka mestskej polície zasahovala krátko po 

polnoci na základe telefonického oznámenia na 
Moravskej ulici, kde sa podľa oznámenia mali biť 
dvaja muži. Po príchode na miesto našli mestskí 
policajti dvoch mladíkov, jedného z Lúk a dru-
hého z Dolných Kočkoviec, ktorí boli súrodenci. 
Jeden z mladíkov mal krvavé ústa, lekárske oše-
trenie však odmietol. 

Mŕtva líška na Hoštínskej
Púchovskí mestskí policajti preverovali oznáme-

nie pracovníka Podniku technických služieb mes-
ta Púchov, podľa ktorého je na Hoštínskej ulici vo 
včelnici uhynutá líška. Mestskí policajti o prípade 
informovali hospodára poľovného združenia. Ten 
hliadku informoval, že v tom čase sa konal lov na 
líšku, po jeho skončení líšku odstránili, o čom hos-
podár informoval aj oddelenie mestskej polície. 

Príliš hlasno...
O pol štvrtej nadránom zatelefonoval na od-

delenie mestskej polície muž z Okružnej ulice, 
podľa ktorého mal na druhom poschodí bytovky 
niekto hlasno pustenú hudbu. Hliadka oznáme-
nie preverila, zistila, že majiteľ bytu rušil nočný 
pokoj hlasnou hudbou. Mestskí policajti vyriešili 
priestupok napomenutím. 

 Priznal sa, zaplatí
Na oddelenie mestskej polície oznámila Púchov-

čanka, že na Ulici 1. mája rozbil muž z Okružnej 
ulice sklenenú výplň na dverách výťahu. Hliadka 
muža na mieste našla, ten s ňou spolupracoval a 
informoval mestských policajtov, že bol nahneva-
ný a škodu uhradí. Priestupok je v riešení.   



spravodajstvo 11

07703 04348 - LIDL_zihadielko_2_420x297_PRINT.indd   40 11.01.17   16:23

Expedičná kamera 2017

Tento rok vám opäť pripomenieme, 
že ľudská kreativita nepozná medze, 
či už vo vykonávaných aktivitách ale-
bo v miestach, kde sú ľudia schopní 
žiť. Uvedomíte si, aká je naša planéta 
obrovská, koľko neuveriteľných miest 
poskytuje a koľko na nej žije zaujíma-
vých ľudí, prežívajúcich rôzne osudy.

Splav Amazonky, Ajlaška, Gruzín-
sko i potápanie
Spoznáte Švajčiara, žijúceho podľa 
hesla Pura vida. Čo to znamená? To 
spoznáte pri jeho pokuse splaviť rieku 
Amazonku s pomocou svojho bicykla 
a lode. Stretnete sa s 91-ročnou Brit-
kou Gwen Moffat. Snímka Operation 
Moffat zachytáva celú jej  lezeckú ka-
riéru prvej britskej horskej vodkyne. 
Dvaja kamaráti z Ameriky sa rozhodnú 
pre Návrat do Zanskaru, čo je oblasť, 
kde pred 30-timi rokmi spoznali srdeč-
nosť miestnych obyvateľov, ale aj silnú 
väzbu na budhizmus. Ani tento rok 
nebude chýbať české zastúpenie. Par-
tia šiestich kamarátov mala bláznivý 
plán, doplávať z rozvodia oceánu na 
polárny kruh na nafukovacích člnoch. 

Celá cesta vedúca Divočinou Aljašky 
po rieke Alatna sa stala pre všetkých 
členov expedície nezabudnuteľnou 
súčasťou ich životov.

Bonusové filmy s extrémnymi výkonmi
Okrem hlavných snímok sa môžete 
tešiť aj na bonusové filmy, ktoré sa 
venujú hlavne športovým aktivitám 
v horách. Bežci môžu pri sledovaní 
závodu Ultra Trail Gobi Race prehod-
notiť svoje doterajšie ciele. Gruzínsky 
Kaukaz je hlavne cieľom trekerov, ale 
ani s bicyklom sa tam nudiť rozhod-
ne nebudete. Film Cesta do Kazbegi 
priblíži gruzínske ľudoprázdne hory, 
horské bicykle a partiu kamrátov, čo 
sa ich rozhodla zdolať.
Film Veľká skalná párty divákov zave-
die do amerického Arkansasu, kde sa 
schádzajú tí najlepší horolezci sveta 
na už tradičnom vytrvalostnom lezec-
kom závode. Pod morskú hladinu, ale 
aj pod hladinu svojej vlastnej duše sa 
pozrieme vo filme Na jeden nádych.

Viac informácií o filmoch nájdete na 
webe www.expedicnakamera.sk.     -r-

Hoci je začiatok roka a v našich končinách vládne zima, mnohí z vás pre-
mýšľajú nad tým, kam a za akým dobrodružstvom vyrazia. A presne v tomto 
vám pomôže ďalší ročník filmového festivalu Expedičná kamera, ktorý sa už 
po tretíkrát uskutoční aj v Púchove - 22. februára v dome kultúry.
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WWW.ZUPNYDOM.SK

9. 2. /štvrtok/  MYŠLIENKOVO: MÝTY O BIOPOTRAVINÁCH
Biopotraviny, zdravý životný štýl alebo len ďalší marketingový ťah? Na tieto 
otázky odpovie odborník a milovník prírody Richard Medal z Trenčína.
/kaviareň Podivný Barón/, 18:00

11. 2. /sobota/  KREAT. WORKSHOP: ZIMNÁ DEKORÁCIA
Ako si skrášliť príbytok počas chladných zimných dní? Napríklad aj  svietnikom  
z prírodných materiálov.
/kaviareň Podivný Barón/, 17:00

14. 2. /utorok/  HOVORÍTE NLP?
Počuli ste už o technike NLP? A ešte sa s touto technikou učiť angličtinu? Pozývame 
vás na mini verziu vlny NLP v angličtine pre mierne pokročilých angličtinárov.
/kaviareň Podivný Barón/, 18:00

16. 2. /štvrtok/  NA CESTE: NA LADE Z ULAMBÁTARU
Rozprávať budú Janka a Roman Hromníkovci.
/kaviareň Podivný Barón/, 18:00

18. 2. /sobota/  HERNÝ VEČER 
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. 
VSTUP: 1 € /podkrovie Župného domu/, 20:00

19. 2. /nedeľa/  BÁBKOVÉ DIVADLO: O ČERTOVI KOLOFÓNOVI
Hodina neopakovateľnej zábavy v spoločnosti klasických marionetových bábok.
VSTUP: 2 €  /podkrovie Župného domu/, 15:00



13kultúra

KULTÚRA

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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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
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premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

KINO

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 7. 2.
Brokolicová s drožďovými haluškami 
1. Kuracie mäso na paprike so smota-
nou, cestoviny 
2. Teľací steak s bylinkovým maslom a 
volským okom, pečené zemiaky, šalát 
3. Zemiaková placka plnená syrom, 
hubami a zeleninou 

Streda: 8. 2.
Polievka: Frankfurtská s párkami, 
chlieb 
1. Kurací závitok v slanine, opekané 
zemiaky, uhorka 
2. Bravčové rizoto s hubami a syrom, 
zeleninový šalát 
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, zeleninový šalát 

Štvrtok: 9. 2.
Polievka: Zelerová krémová s krutón-
mi a syrom 
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiaková 
kaša, čalamáda
2. Zabíjačkový tanier – bravčové, 
klobáska, jaternica, kapusta, knedľa
3. Zeleninový šalát s červenou repou a 
krabími tyčinkami, bagetka 

Piatok: 10. 2.
Polievka: Hubová so zemiakmi a 
mrveničkou 
1. Kuracie soté na smotane s nivou, 
americké zemiaky
2. Špikovaná hovädzia roštenka na 
pive, zeleninová ryža, uhorka 
3. Vyprážaný encián, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 7. 2.
Polievka: Gulášová, chlieb 
Kurací vývar s bylinkovými haluškami 
1. Kurací gyros v domácej tortile, dre-
ssing, hranolky, zeleninové obloženie 
2. Mini karbonátky so syrom v para-
dajkovej omáčke, zemiakové pyré, 
čalamáda 
3. Strapačky s kyslou kapustou a 
slaninkou 

Streda: 8. 2.
Tekvicová polievka „Hokkaido“
Hov. vývar s fridátovými rezancami 
1. Kurací „Černohor“, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka 
2. Segedínsky guláš s dom. knedľou 
3. Svieži šalát s vyprážanými kockami 
lososa, dressing, tmavé pečivo 

Štvrtok: 9. 2.
Držková polievka, chlieb 
Zverinový vývar so špenátovými 
haluškami 
1. Vyprážaný kurací „Cordon Bleu“, 
varené zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Divinové ragú, halušky 

3. Lasagne „Bolognese“

Piatok: 10.2.
Cesnaková krémová polievka, chlieb 
Slepačia polievka s mäskom a 
rezancami 
1. Hydinová diabolská zmes v zemia-
kovej placke 
2. Zabíjačkový tanier (varené zemiaky, 
kapusta, klobáska, jaternica, údené 
mäsko)
3. Morčacie rizoto so zeleninkou  a 
strúhaným syrom, kyslá uhorka 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 7. 2.
1. Kuracie rezne s bruschetou (čerstvé 
rajčiny), zemiaková kaša
2. Špagety vegetariana (rôzne druhy 
zeleniny)
3. Pizza s čiernymi a zelenými olivami 

Streda: 8. 2.
1. Hoki filety (morská šťuka) na prírod-
no s francúzskymi zemiakmi 
2. Zeleninové lasagne 
3. Pizza šunka, saláma, pikantná 
saláma 

Štvrtok: 9. 2.
1. Miešaný šalát s mozzarellou, suše-
nými rajčinami a veľkými kaparami 
2. Papardelle bolognese 
3. Pizza s brokolicou a cesnakom
 
Piatok: 10. 2.
1. Miešaná panvica – kúsky lososa so 
zeleninou 
2. Špagety aglio olio s rukolou 
3. Pizza calzone – plnená so šunkou a 
šampiňónmi 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 7. 2.
Kapustová s klobásou
1. Vyprážaný morčací rezeň, zemia-
ková kaša
2. Lahôdkové ramienko, hrachová 
kaša, chlieb 
3. Tuniakový šalát 

Streda: 8. 2.
Gulášová 
1. Cigánska bravčová pečienka, 
dusená ryža
2. Roľnícke zemiaky, čalamáda 
3. Bryndzové halušky so slaninou 

Štvrtok: 9. 2.
Zeleninová s mrvenicou a hlivou 
1. Hamburské stehno, kolienka 
2. Hydinové soté, zeleninová ryža 
3. Mexický šalát s kuracím mäsom, 
pikantná zálievka 

Piatok: 10. 2.
Goralská 
1. Čevabčiči, varené zemiaky, tatárska 
omáčka 

2. Bravčové pliecko, burgúnska 
omáčka, knedľa
3. Tvarohové lievance s lekvárom

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 7. 2.
Hŕstková 
1. Hovädzí Burger, steakové hranolky, 
cesnaková omáčka
2. Čína z kuracieho mäsa, ryža 
3. Tekvicový prívarok,  2 ks volské oko, 
varené zemiaky 

Streda: 8. 2.
Hovädzí vývar s fritátovými rezancami 
1. Pečené bravčové rebrá, zemiak v 
alobale, grilovaná kukurica
2. Vyprážaný hermelín v sezame, 
varené zemiaky, tatárska omáčka
3. Makové šúľance, acidko  

Štvrtok: 9. 2.
Hrachová s párkom, rožok 
1. Vyprážaná bravčová krkovička, 
zemiakový šalát 
2. Hovädzí plátok, hubová omáčka, 
knedľa
3. Lasagne s mletým mäsom, paradaj-
ková omáčka 

Piatok: 10. 2.
Zeleninová s haluškami 
1. Panenka plnená slaninou, jablkami 
a kozím syrom, divoká ryža 
2. Makrela na grile, pečené zemiaky 
3. Šafránové rizoto so syrom 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Fazuľová strúčková na sladkokyslo 
Rascová s vajíčkom 
Frankfurtská s párkom  

1. Granadírsky pochod, chips z anglic-
kej slaniny, kyslá uhorka 
2. Zemiakový knedlík plnený údeným 
mäsom, kyslá kapusta, fritovaná cibuľa
3. Vyprážaný hermelín, hranolky, 
domáca tatárska 
4. Kuracie prsia plnené mozzarelou a 
bazalkou na grile, parená zelenina 
5. Losos v teriyaki omáčke, basmati 
ryža, rýnsky šalát s wasabi dressingom 
6. Kuracie nugetky v tempúre, pražené 
wok rezance s kari pastou cuketou a 
mrkvou 
7. Jahňacia kotletka na grile, pučené 
zemiaky, huby na masle

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 7. 2.
Francúzska- zelerová 
1. Inovecká bravčová panenka, zemia-
ky s maslom, červená repa 
2. Námornícke hovädzie mäso, sloven-
ská ryža, červená repa 

Streda: 8. 2.
Frankfurtská s párkom 
1. Hovädzie varené, sviečková omáč-
ka, knedľa
2. Partizánske bravčové rebierko, 
strapačky 

Štvrtok. 9. 2.
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Kur. prsia „Hawai“, hrozienková ryža 
2. Srbský bravčový rezeň, zemiaky 

Piatok: 10. 2.
Fazuľová s rezancami 
1. Francúzske kuracie stehno, zemia-
ková kaša
2. Vyprážaný hermelín, hranolky, 
tatárska omáčka 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 7. 2.
Hovädzí vývar Risi Bisi
1. Kuracie soté na provensálskych 
bylinkách, dusená ryža
2. Hovädzie na milánsky spôsob, 
zemiakové knedle 
3. Zelen. šalát s mozzarelou a olivami 
Dezert: Rezy kávové 

Streda: 8. 2.
Fazuľová kyslá so slivkami 
1. Morčacie prsia s brokolicovou 
omáčkou, ryža natural, zeleninové 
obloženie 
2. Medajlónky z bravčovej panenky, 
zemiakové hranolky, obloha 
3. Penne Arrabbiata 
Dezert: Mramorový koláč 

Štvrtok: 9. 2.
Slepačí vývar s hyd. knedličkami 
1. Bravčový steak s omáčkou Demi 
Glace, grilovaná zelenina
2. Hovädzie rezance na čiernom pive, 
pečené zemiaky, uhorkový šalát 
3. Pečené cvikla s kozím syrom, 
pečená bageta 
Dezert: Pudingové rezy 

Piatok: 10. 2.
Rascová s vajíčkom 
1. Kurací tokáň na červenom víne, ma-
slové halušky, zeleninové obloženie 
2. Bratislavské pliecko, varená knedľa
3. Grilované tofu, dusená zelenina 
Dezert: Bublanina 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 7. 2.
Strúčková na kyslo 
1. Fašírkový tunel, zem. kaša, cvikla 
2. Ryžový nákyp s ovocím 

Streda: 8. 2.
Pórková s krutónmi 
1. Pečené koleno, chren, horčica, 

uhorka, zemiaky 
2. Špagety so šampiňónovou 
omáčkou 

Štvrtok: 9. 2.
Gulášová 
1. Pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót
2. Zemiakové placky so syrom 

Piatok: 10. 2.
Krúpková 
1. Hrachová kaša s úd. mäsom, chlieb
2. Bryndzové pirohy so slaninkou 

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 31.1.
Šošovicová kyslá 
Hov. so zeleninou na indický spôsob 
1. Brav.steak na farebnom korení s 
grilovanou kukuricou, dus.ryža 
2. Americké kurča, pečené zemiaky 
3. Hovädzí guláš, kysnuté knedle 
4. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatar.omáčka

Streda: 8. 2. 
Držková 
Brokolicová vývarová so syrom  
1. Morč. roládky so zelen., ryža, batáty
2. Diabolská pochúťka, chlieb vo vajci
3. Pečené mäsové rebrá, zemiaková 
kaša, pikantný kari kečup
4. Duk. buchtičky s van. krémom a 
čerstvými jahodami

Štvrtok: 9. 2.
Fazuľová s klobásou
Karotková s pohánkou
1. Pečené brav. karé na dubákovej 
omáčke, dus. ryža, hranolky
2. Chilli con carne, dus. ryža
3. Vyprážaný kurací rezeň, bavorský 
zemiakový šalát
4. Šalátový tanier (gril. hruška, dip, 
cherry paradajky) s restov. kur. mäsom

Piatok: 10. 2. 
Gulášová polievka / Zelerová s nivou 
1. Vied. hov. roštenka, ryža, hranolky 
2. Grilované kur. medajlónky s pečený-
mi šampiňónmi, pučené zemiaky 
3. Tagliatelle s byl. pestom a parmez.
4. Filety zo pstruha, baby karotka, 
šafrán. omáčka, zemiakové pusinky
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šiel s mladými hráčkami, ktoré sa síce 
snažili a bojovali o každú loptu, no na 
koncentrovaný výkon domácich to 
nestačilo. Púchovčankám skvelo riadi-
la hru družstva nahrávačka Glóriková. 
Domáce účinne zatlačili na súpera po-
daním a tiež ho jasne prevýšili aj v úto-
ku na sieti. Tréner Pazdernatý: „Pred-
zápasovú taktiku sa nám podarilo 
presne zrealizovať na palubovke a 
výsledok sa dostavil. Hoci vyzerá 
výsledok jednoznačne, húževnatý 
súper mal tiež svoje kvality a zápas 
vôbec nebol ľahký. Náš kolektívny 
výkon bol vynikajúci, hráčky sa na-
vzájom dobre dopĺňali.“

Púchov - Slávia UK „B“ 3:0 (17,18,19) 
a 3:0 (12,15,22) 
Zostava 1. VK: Glóriková, Kováčiko-
vá, Martináková, Pišojová, Tlaskalová, 
Gabrišová, Gašpárková M., libero Ga-
špárková P.                                           -msu-

V sobotu 4. februára boli v plnom 
nasadení tri zo štyroch súťažných 
družstiev 1. VK Púchov.
Na palubovke vedúceho Stropkova, 
ktorý túto sezónu ešte neprehral, sa 
po 5-hodinovej ceste predstavili pú-
chovské juniorky. Stropkov ukázal 
svoje kvality, najmä výborné podanie 
a obranu v poli. Hostia dokázali byť 
vyrovnaným súperom iba dva sety, 
škoda najmä 2. setu v prvom zápa-
se, ktorý prehrali najtesnejšie 25:27. 
Stropkov vyhral oba zápasy 3:0. Staršie 
žiačky cestovali do Nových Zámkov, 
veľa chýb na podaní a poli neumožnili 
hostkám získať ani set, N. Zámky vy- 
hrali oba zápasy 3:0.
Do tretice výsledok 2 x 3:0 sa zrodil aj 
v zápase 1. ligy žien. Tentokrát, pre Pú-
chov na domácej palubovke, privítali 
v hale MŠK púchovské ženy družstvo 
Slávie UK Bratislava B. Rezervný tím 
majstrovskej extraligovej Slávie pri-

1.VK Púchov: Juniorky nestačili na Stropkov, ženy porazili Sláviu UK!

Juniorky 1. VK Púchov v Stropkove, smečuje Šerá.

vyhrali v pomere bodov 25:6 a druhý 
set 25:9. Zároveň s nimi hralo aj druž-
stvo BÉČKA s VKP A. Tento duel bol 
veľmi vyrovnaný hlavne na začiatkoch 
setov. Svedčí o tom výsledok prvé-
ho setu, ktorý skončil v náš prospech 
25:13. keď od stavu 10:10 naši chlapci 
ťahali šnúru najmä na podaní. Druhý 
set bol zrkadlom prvého v ňom naši 
zverenci vyhrali 25:13.  CÉČKO hralo 
svoj tretí zápas s mužstvom Trenčína. 
Prvý set sa vyvíjal v prospech našich, 
keď vyhrávali 5:0 a neskôr 11:7. Ale 
po dvoch oddychových časoch prišiel 
skvelý obrat Trenčína. Napokon tento 
set vyhralo Trenčín 25:19. Druhý set 
bol na rovnakej vlne a naše družstvo 
po obrovskom nasadení prehralo 
25:17. Na svoje  tretie zápasy nastúpi-
li družstvá ÁČKA a BÉČKA súčasne   

ÁČKO hralo proti VKP A. V tomto zápa-
se opäť ukázali naši chlapci obrovskú 
bojovnosť a prvý set vyhralo 25:12.  
V druhom sete skóre vylepšili a set 
vyhrali 25:9. BÉČKO hralo proti VKP B.  
V tomto zápase  ukázali chlapci tímové-
ho ducha a kolektívnu hru. Prvý set vy-
hrali 25:18. Do druhého setu vstupovali  
s psychickou výhodou a rovnako ako  
v prvom sete vyhrali 25:18. CÉČKA-
RI svoj tretí zápas hrali proti VKP B.  
V prvom sete preukázali veľkú bo-
jovnosť no napokon prehrali 25:23. V 
druhom sete naši chlapci poľavili vo 
výkone a nakoniec to viedlo až ku ko-
nečnému stavu 25:5, no veľkú zásluhu 
na tomto stave mali podávajúci hráči, 
ktorí svojím nechytateľným podaním 
ozbrojili našich chlapcov a nedovolili 
im tak, aby zápas ešte zvrátili. Na svoj 

4. februára sa uskutočnil turnaj M SR 
MINI – volejbalu v Bratislavskej PKO 
hale. Na tomto turnaji sa zúčastnili tri 
mužstvá z Bratislavy, mužstvo Trenčína 
a tri mužstvá  z Púchova.
Po príchode do haly sa mužstva už 
plne koncentrovali na nadchádzajúce 
zápasy. Ako prvé z našich mužstiev na-
stúpilo „Áčko“ proti domácemu  muž-
stvu VKP C. Chlapci odohrali úžasný 
zápas, keď s vysokým nasadením vy-
hrali prvý set 25:10. Do druhého setu 
nastúpili s odhodlaním poraziť súpera 
s ešte väčším rozdielom. Aj napriek ich 
snahe sa im podarilo súpera zdolať 
opäť na desať bodov. 
Hneď po skoční tohto zápasu nasledo-
val zápas nášho „Béčka“. Ten svoj prvý 
duel vyhralo len v druhej časti, keď 
prvý set nad celkom Trenčína prehrali 
teste 25:18. Druhý set po veľkej dráme 
získali naši chlapci 30:29. V rozhodujú-
com treťom sete nebolo dokonca isté 
kto tento zápas vyhrá no nakoniec si 
súper z Trenčína spravil dvoj bodový 
náskok, a tak v dramatickej koncovke 
zdolal mužstvo Púchova B 18:16. 
Samozrejme na svoj zápas nastúpilo i 
družstvo Púchov „C“. To malo na úvod 
papierovo najťažšieho súpera a to Bra-
tislavu „A“! Zápas sa vyvíjal v prvom 
sete v prospech Bratislavčanov no naši 
chlapci set napokon zvrátili a vyhrali 
26:24. Druhý set naše mužstvo prehra-
lo 25:21. Prišiel na rad rozhodujúci tretí 
set a ten vyhrali naši chlapci 15:8. 
Na svoj druhý zápas nastúpilo ÁČKO 
proti mužstvu proti VKP B. Ten chlapci 

Úspešný víkend najmladších volejbalistov posledný zápas nastúpili ÁČKARI proti 
Trenčínu. V tomto zápase bolo všet-
ko čo k volejbalu patrí od nasadenia 
jednotlivca cez kolektívnu hru až po 
emócie. Veľmi vyrovnaný prvý set na-
pokon zvládli naši chlapci lepšie a vy-
hrali 25:17. 
V druhom sete naši chlapci vyhrali 
25:14. Svoj posledný zápas odohralo 
i BÉČKO , keď zdolalo v dramatickom 
súboji Bratislavské C. I keď o tom stav 
až tak nehovorí,  ale výmeny v sete boli 
veľmi vyrovnané a prvý set po dlhom 
trvaní vyhrali chlapci z Púchova 25:9. 
Druhý set bol opäť veľmi dlhý a ten 
naši chlapci vyhrali 25:16. Po tomto 
zápase ostal len posledný, ktorý malo 
odohrať mužstvo C. Chlapci prišli na 
ihrisko plní  a hrali s obrovskou dravo-
sťou, čo ocenili i tréneri z iných celkov. 
Prvý set vyhrali 25:10 a v druhom sete 
zvíťazili 25:23 a získali pochvalu od 
prítomných trénerov. Všetci chlapci 
predviedli krásny volejbal s vysokým 
nasadením, za čo im patrí obdiv a hlav-
ne veľká vďaka. Tak isto patrí vďaka i 
trénerom a rodičom, ktorí merali veľkú 
diaľku, aby morálne podporili nielen 
svoje ratolesti, ale najmä všetky naše 
mužstvá. 

Púchov A: Maslák A., Medňanský T., 
Kysucká V., Pagáčová L.  tréner: Pagáč
Púchov B: Mazák M., Martikán P., Mu-
šák V., Jurovčík J., Madejski J. tréner 
Dvorský
Púchov C: Malina P., Kutlík M., Križák 
M., Prokop R., Šedivý J. tréner Cíbik

Cíbik Roman, Pagáč Rastislav, 
Dvorský Martin (tréneri)
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Sekretár ObFZ Považská Bystrica
Sekretariát Oblastného futbalového zväzu pre 

okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava pozýva čle-
nov výkonného výboru a predsedov odborných ko-
misií (športovotechnická komisia, komisia rozhodcov 
a komisia mládeže) na zasadnutie členov VV a pred-
sedov  odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, 
ktoré  sa uskutoční v piatok 10. februára 2017 o 16,00 
hod. v priestoroch Oblastného futbalového zväzu v 
Považskej Bystrici (areál futbalového štadióna MŠK 
Považská Bystrica).  

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Správa predsedu ObFZ
5. Športovotechnická kommisia – vyhodnotenie 

turnaja dospelých ObFZ 2017
6. Komisia rozhodcov – vyhodnotenie turnaja R 

ZsFZ – Nové Zámky 2017
7. Komisia mládeže – vyhodnotenie a príprava tur-

najov mládeže
8. Hospodárenie Oblastného futbalového zväzu k 

31. 12. 2016
9. Rôzne
10. Záver
Komisia rozhodcov
1. KR upozorňuje rozhodcov, ktorí nezaplatili člen-

ský poplatok, že nebudú môcť byť delegovaní na 
stretnutia v jarnej časti ročníka 2016/2017. Viac infor-
mácií v úradnej správe Matričnej komisie č.12 z 12. 
10. 2016. (v ISSF sú vedení ako neplatiči).

2. KR oznamuje všetkým rozhodcom, že seminár 
pred jarnou časťou súťažného ročníka 2016/2017 sa 
uskutoční 11. marca 2017 v Kultúrnom dome v Dol-
nom Moštenci. Účasť všetkých rozhodcov je povinná, 
preto žiadame všetkých rozhodcov, aby si svoje pra-
covné a rodinné záležitosti prispôsobili tak, aby sa 
seminára mohli zúčastniť. Súčasťou seminára bude 
aj písomné preskúšanie z pravidiel futbalu. Komisia 
rozhodcov preto všetkých žiada o zodpovednú prí-
pravu.

3. KR ďakuje rozhodcom Bielikovi, Brnovi, Brundzo-
vi, Cabajovi, Ďurčovi, Fúrikovi, Galbavému, Gašparí-
kovej, Hrenákovi, D. Jančekovi, Kolenovi, Ondrášovi, 
Pavlačkovej, Pročovi, Rojkovi, M. Slukovi, Tellecheovi 
a Zigovi, ktorí rozhodovali na halovom turnaji o Po-
hár predsedu ObFZ v dňoch 5. - 6. januára 2017 za 

strávený čas a dobre odvedenú prácu.
Komisia delegátov
1. KDZ upozorňuje delegátov, ktorí nemajú zaplate-

ný členský príspevok, že nebudú môcť byť delegova-
ní na jarnú časť ročníka 2016/2017.

2. KDZ oznamuje delegátom,že seminár pred jar-
nou časťou ročníka 2016/2017 sa uskutoční v sobotu 
11. marca 2017 v Kultúrnom dome v Dolnom Moš-
tenci.

Súčasťou seminára bude aj písomné  preskúšanie 
znalostí z pravidiel futbalu, súťažného poriadku, roz-
pisu súťaží a z hodnotenia delegáta stretnutia a de-
legáta pozorovateľa. Komisia delegátov žiada o zod-
povednú prípravu. O začiatku a programe seminára 
budú delegáti včas informovaní.

Komisia mládeže
1. Komisia mládeže vyhodnotila turnaje dorasten-

cov a mladších prípraviek konaných dňa 29. 1. 2017. 

Komisia ďakuje usporiadateľom, rozhodcom a zú-
častneným družstvám za zdarný priebeh turnajov. 

2. Prihlásené družstvá na turnaj starších žiakov dňa 
19. 2. 2017 – mestská športová (volejbalová) hala Pú-
chov: Domaniža, Lazy, Ladce, Dolná Mariková, Koše-
ca, Hradčan Lednica, Plevník, Udiča.

Prihlásené družstvá na turnaj prípraviek dňa 5. 
marca 2017 – mestská športová (volejbalová) hala 
Púchov: Domaniža, Ladce, Beluša, Košeca, Dolná Ma-
riková, Přerov. Uzávierka prihlášok na turnaj je do 21. 
2. 2017.

3. Komisia mládeže prerokovala účasť výberu žia-
kov narodených po roku 2006 na turnaji v Přerove. 
Nominácia na prípravný zraz a turnaj bude zverejne-
ná na webovej stránke Oblastného futbalového zvä-
zu pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

Najbližšie zasadnutie komisie mládeže sa uskutoční 
vo štvrtok 9. februára 2017.
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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Rozhodcov a delegátov ObFZ čaká seminár a skúšky

Komisia mládeže Oblastného futbalového zväzu Po-
važská Bystrica usporiada v nedeľu 19. februára vo 

volejbalovej športovej hale MŠK v Púchove tradič-
ný zimný halový futbalový turnaj žiakov. O pohár 

p r e d s e d u 
Oblastného 
futbalového 
zväzu v Po-
važskej Bys-
trici budú 
súťažiť fut-
balové ta-
lenty naro-
dené po 1. 
januári 2002 
a mladšie. 
Turnaj je 
určený pre 
všetky druž-
stvá hrajúce 

dlhodobé súťaže pod hlavičkou Oblastného futbalo-
vého zväzu Považská Bystrica. Hrať sa bude v dvoch 
skupinách po maximálne šiestich účastníkoch. Ter-
mín uzávierky prihlášok je najneskôr do 9. febru-
ára mailom na ObFZ Považská Bystrica. Štart je 
povolený na platný registračný preukaz a zdravotný 
preukaz poistenca. Každý klub je povinný odovzdať 
riadne vyplnenú súpisku s maximálne 14 hráčmi. 
Súpiska musí obsahovať meno, priezvisko hráča, dá-
tum narodenia a číslo dresu s ktorým odohrá turnaj. 
Každé družstvo je povinné priniesť si dve komplet-
né sady dresov rozdielnej farby. Používať sa môže 
len halová obuv, zakázaná je čierna podrážka. Počet 
hráčov bude 4 + 1, striedanie hokejovým spôsobom. 
Občerstvenie si zabezpečí každý účastník turnaja na 
vlastné náklady. Začiatok turnaja je naplánovaný na 
8.00 hodinu, predpokladané ukončenie do 16.00 ho-
diny.                                                                                        (r) 

Na halový turnaj žiakov v Púchove sa treba prihlásiť do 9. 2.

Zimná prestávka býva tradične prípravou nielen pre futbalové mužstvá, ale aj pre rozhodcov oblastných futbalo-
vých súťaží. Okrem seminára ich ešte pred jarným výkopom čakajú skúšky.  Ilustračná snímka: Milan Podmaník
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Nájdete  nás  v budove  mestského  divadla.
Otváracie  hodiny:  Po - Pia  08:30 – 12:00, 13:00 – 16:30  hod.                                   
                                        So  08:30 – 11:00 hod.

med, medovina, 
včelí peľ, propolis,
kozmetika  zo  včelích  
 produktov a iné 
     včelie špeciality

novootvorená predajňa

V Púchovskom magazíne
uvidíte aj tieto reportáže:
•  Vítanie detí do života 
•  Elektronické známky sa osvedčili  
•  Chrípkové prázdniny na ZŠ Gorazdova  
•  Stretnutie heligónkárov v obci Lúky   
•  Neviete si rady s výberom strednej školy?
•  Michalovce z Púchova bez bodu
•  Púchovčania s 9-gólovým výpraskom         
•  V Púchove sa rozdávali halové tituly
  Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h

PODLAHY PREDAJ A MONTÁŽ

DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

dovoz  zdarma

Podlahy 
od 6,70 €/m²

OKNÁ
NÁBYTOK

Podlahy

Pod Zábrehom 1577/47, 020 01  Púchov

info@nari-nabytok.sk 
0918 360 910

www.nari-nabytok.sk

ni, Pišoja O., Cíbik, Šomko. (Kvasnica, 
Gabko)
Zápas začal v až možno príliš uvoľne-
nej atmosfére, naše družstvo má po-
stup na MS už zabezpečené a druž-
stvo Komárna mohlo postúpiť len 
teoreticky. Prvý set naši chlapci súpe-
ra doslova „sfúkli“ 25:6. V druhom sete 
a rovnako aj v treťom bol priebeh 
podobný,  najmä úroveň herných čin-
ností jednotlivca bola v našom pre-
vedení podstatne kvalitnejšia. Druhý 
set sme opäť bez problémov vyhrali 
25:10 a tretí 25:9. Vyzdvihol by som 

V poslednom kole základnej časti 
sme 4. februára hostili na domácej 
palubovke družstvo VK Spartak UJS 
Komárno, ktoré strácalo na postupo-
vé miesto päť bodov. Keďže však po-
stupujúca VK Bystrina SPU Nitra hrala  
s  COP Trenčín, ktoré je bez výhry na 
poslednom mieste, šance Komárna 
boli prakticky nulové, pretože by mu-
selo zvíťaziť na našej palubovke a my 
sme za celú súťaž stratili iba jediný set. 
MŠK VO 1970 Púchov – VK Spartak 
UJS Komárno 3:0 (6, 10, 9)
Zostava: Pusztay, Hromada, Turčá-

Volejbalisti MŠK Púchov po základnej časti stále bez prehry
najmä Olivera Pišoju, ktorý sa blysol 
krásnymi zákrokmi v poli a Stanka Cí-
bika, ktorý zahral výborne na nahráv-
ke, ale i na prihrávke.

MŠK VO 1970 Púchov – VK Spartak 
UJS Komárno 3:0 (9, 18, 12)
Zostava: Pusztay, Hromada, Turčá-
ni, Pišoja O., Cíbik, Šomko. (Kvasnica, 
Gabko)
Po výbornom výkone sme prvý set  
záverečného záspasu vyhrali hladko 
25:9. Tu však nastal obrovský zlom a 
výpadok koncentrácie, ktorý nás stál 

začiatok setu, kde sme prehrávali až 
rozdielom šiestich bodov 1:7. Súper 
ožil a začal si zápas užívať, naopak naši 
chlapci začali byť nevýrazní na útoku a 
často chybovali, čo malo za následok 
už spomínaný bodový rozdiel. Nako-
niec sa nám však podarilo na súpera 
bodovo dotiahnuť a set vyhrať 25:18. 
Posledný set sme robili menej nevy- 
nútených chýb, čo sa prejavilo aj na 
jeho priebehu a výsledku 25:12.
Základnú časť  naši chlapci vyhrali s fa-
móznym skóre 16 vyhratých zápasov 
a bez prehry, pričom pomer vyhratých 
a prehratých setov je dokonca 48:1.  
                                    www.mskpuchov.sk
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www.domydohnany.sk 0903 497 578
Vymeňte dom za byt a bývajte lacnejšie

4-izbový dom, 97 m² so záhradou

- 5 minút od Púchova
- mesačné náklady už od 120 eur
- parkovacie miesto v cene domu

už od 
98.000 eur s DPH
cena s pozemkom 

Spoločnosť STILL SR s. r. o. 
• hľadá pracovníkov na TPP

servisný technik Púchov a okolie    
• Náplň práce:  

• Požiadavky:    

• Ponúkame:                        

opravy a údržby VZV

elektrotechnika , mechanika

trinásty plat + bonusy, dodatková dovolenka a iné 

Životopis posielajte do 10. 2. 2017 na mail: katarina.tabiova@stillsr.sk
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HOKEJ - muži, juniori, dorast

V Budapešti siahali muži ŠHK Púchov na víťazstvo
2. liga muži
O 9. – 10. miesto – I. fáza
KHM Budapešť – ŠHK Púchov 6:5 po predĺžení 

(2:2, 1:2, 2:0, 1:0)
Góly ŠHK: 8. Bajtala (Dvorský, Panáček), 15. Vieden-

ský (Faktor, Lukáč), 27. Zemko (Lukáč), 31. Viedenský 
(Zemko, Faktor), 36. Lukáč (Panáček)

Strely na bránku: 43:45, Vylúčenia: 5:8, Presilov-
ky: 1:2

Rozhodcovia: Novák, Muzsik, 57 divákov
Púchovčania, ktorí prvý zápas na domácom ľade 

hladko prehrali, necestovali do Budapešti v úlohe 
favorita. Pred úbohou diváckou kulisou sa však hoke-
jisti ŠHK vypli k dobrému výkonu a ešte desať minút 
pred koncom stretnutia viedli dvojgólovým roz-       
dielom. Napokon však nedokázali udržať nádejný 
náskok a po predĺžení svojmu súperovi podľahli. 

Domáci sa ujali vedenia v 5. minúte gólom Ódryho, 
no už o tri minúty neskôr sa Púchovčania tešili z vy-
rovnávajúceho gólu z hokejky Bajtalu, ktorému po-
čas presilovej hry asistovali Dvorský a Panáček. V 12. 
minúte opäť Budapešť strhla vedenie na svoju stranu 
gólom Fektiho – 2:1. Do na prvú prestávku však muž-
stvá odchádzali za nerozhodného stavu, autorom 
vyrovnávajúceho gólu bol v 15. minúte Matúš Vie-
denský – 2:2. Druhé dejstvo vyšlo výborne Púchovča-
nov. V 27. minúte ich poslal do vedenia Lukáš Zemko 
– 2:3. Domáci o tri minúty kontrovali vyrovnávajúpci 
gólom Szulca, no potom sa v druhej tretine zapísali 
do streleckej listiny iba Púchovčania. V 31. minúte 
využil Viedenský presilovku a v 36. minúte zvýšil už 
na 3:5 Lukáč. V záverečnom dejstve chudobnom na 
strelecké pokusy držali Púchovčania dvojgólové ve-
denie až do 41. minúty, kedy v presilovej hre znížil na 
4:5 Vagra a zavelil k obratu. Vyrovnania sa Budapešť 
dočkala dve a pol minúty pred koncom riadneho 
hracieho času, kedy púchovského gólmana prekonal 
Fulop – 5:5. Predĺženie hostia nezvládli, už po nece-
lých dvoch minútach rozhodol o domácom víťazstve 
Fekti – 6:5. Napriek prehre Púchovčania zanechali v 
Maďarsku dobrý dojem. Ak by takéto výkony podá-
vali počas celej sezóny, nemuseli hrať o najspodnej-
šiu priečku druhej ligy. 

Zostava ŠHK Púchov: Kučík – Dobiaš, Flašík, Koleč-
kár, Lukáč, Matušu, Teska – Bajtala, Dvorský, Faktor, 
Panáček, Viedenský, Zemko (na snímke dole), tréner 
Rudolf Dráb

Druhý zápas skupiny o 9. – 10. miesto: HK 91 Se-
nica – HK Bardejov 8:3 (prvý zápas 5:4 po predĺžení).

Hokejisti ŠHK Púchov sa v druhej fáze série o 9. – 10. 
miesto stretnú s Bardejovom. Bardejovčanov privíta-

Po minulotýždňovom hladkom víťazstve dorastencov MŠK Púchov (v bielom) nad Bardejovom bodovali Púchov-
čania naplno aj v dvojzápase s Považskou Bystricou. V nadstavbovej časti súťaže tak nestratili ani bod.   
                                                 FOTO: Pavol Kadlec

jú Púchovčania na domácom ľade v sobotu 11. febru-
ára o 19.00 hodine. 

I. liga juniori
27. kolo: MŠK Púchov – MHC Martin 1:8 (1:2, 0:3, 

0:3)
Gól MŠK: 5. Vardžák (Stacha, Šebesta)
Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Hajko, Haluška, Kol-

lárik, Kvocera, Šagát, Schvandtner – Dilkov, Hajský, 
Košut, Luhový, Marušinec, Mičuda, Šebesta, Stacha, 
Vardžák, Zovčak

Ostatné výsledky 27. kola: Michalovce – HOB Bra-
tislava 4:8, Prešov – Piešťany – nehrali
1. Martin 23  21  0  0  1  1  151:34  64 
2. Prešov  22  13  1  0  0  8  117:81  41 
3. HOBA BA  22  9  1  0  3  9  101:88  32 
4. Púchov  23  9  1  0  1  12  82:91  30 
5. Michalovce  23  9  1  0  0  13  85:120  29 
6. Piešťany  21  1  1  0  0  19  44:166  5 
I. liga dorast
Nadstavba – skupina B
13. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Góly MŠK: 8. Domanický (Janík, Černota), 13. Černo-
ta, 28. Udovychenko (Ďuriš, Húska), Húska (Janík, Pu-

tala), 50. Černota (Rusnák, Haluška)
Zostava MŠK Púchov: Katreniak – Do-
manický, Haluška, Janík, Rusnák – Černo-
ta, Deneš, Ďuriš, Húska, Kuchta, Putala, 
Smolka, Udovychenko, tréner Michal 
Kobezda
Ostatné výsledky 13. kola: Lučenec 
– Brezno 3:9, Humenné – Trebišov 8:7, 
Bardejov mal voľno
14. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považ-
ská Bystrica 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)
Góly MŠK: 6. Putala (Smolka), 8. Černota 
(Putala, Húska), 26. Deneš (Putala, Smol-
ka), 30. Húska, 39. Húska (Janík)
Zostava MŠK Púchov: Katreniak, Kmo-
šena – Domanický, Haluška, Janík, Rus-
nák – Černota, Deneš, Ďuriš, Húska, 
Kuchta, Putala, Smolka, Udovychenko
Ostatné výsledky 14. kola: Brezno – Lu-

Kto s kým na ľade
2. liga muži
O 9. – 10. miesto – 2. fáza
11. 2. o 19.00
ŠHK Púchov – HK Bardejov
I. liga starší žiaci
8. HT - 27. kolo, 11. 2.
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 

(9.00), HC 05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský 
Mikuláš (9. 2. o 14.00), MsHKM Žilina – MHK Zvo-
len (predohrané), HK Brezno – HC Lučenec (9.00), 
MHA Martin má voľno

7. HT – 27. kolo, 11. 2.
MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 

(11.30), HC 05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptov-
ský Mikuláš (9. 2. o 16.30), MsHKM Žilina – MHK 
Zvolen (predohrané), HK Brezno – HC Lučenec 
(11.30), MHA Martin má voľno

I. liga mladší žiaci
6. HT – 27. kolo, 11. 2.
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 

(9.00), MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 05 Banská 
Bystrica (9. 2. o 11.30), HKM Zvolen – MsHKM Ži-
lina (9.00), HC Lučenec – HK Brezno (9.00), MHA 
Martin má voľno

5. HT – 27. kolo, 11. 2.
HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 

(11.30), MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 05 Ban-
ská Bystrica (9. 2. o 13.30), HKM Zvolen – MsHKM 
Žilina (11.30), HC Lučenec – HK Brezno (11.30), 
MHA Martin má voľno

čenec 13:0, Trebišov – Humenné 10:9, Bardejov mal 
voľno
1. Púchov  12  12  0  0  0  90:19  39 
2. P. Bystrica  12  9  0  0  3  77:28  27 
3. Brezno  12  5  1  1  5  56:48  20 
4. Trebišov 12  5  0  0  7  64:66  18 
5. Bardejov  12  3  1  1  7  40:56  16 
6. Humenné  12  4  0  0  8  49:87  13 
7. Lučenec  12  2  0  0  9  30:102  6
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HOKEJ - kadeti, starší žiaci, mladší žiaci

Kadeti v Nitre dvakrát zvíťazili a sú lídrom
KADETI
Play out – 5. kolo:
MHK Nitra – MŠK Púchov 4:6 (1:0, 2:4, 1:2)
Góly MŠK: 22. M. Urban (Majerník), 26. Krajč (M. Ur-
ban), 32. Kašlík (Osacký), 38. Krajč, 43. Krajč (M. Ur-
ban, J. Urban), 59. Januščák (Kašlík, Hudík)
V predohrávanom šlágri piateho kola nadstavby 
cestovali kadeti MŠK Púchov na ľad favorizovanej 
Nitry, ktorá dovtedy nestratila v nadstavbovej časti 
play out ani bod. Púchovčania hrali aktívny hokej, už 
v prvej tretine domácich prestrieľali v pomere 19:8, 
gól im však nebolo súdené streliť. Naopak, domáci 
sa v 7. minúte ujali vedenia gólom Kafríka. Gól Pú-
chovčanov nezlomil. Naopak, v druhom dejstve po-
kračovali v nátlakovej hre a už po necelých dvoch 
minútach bola korunovaná vyrovnávajúcim gólom 
Michala Urbana – 1:1. Domáci o minútu opäť viedli 
po góle Šipoša, ale v 26. minúte strelecky naladený 
Krajč vyrovnal po asistencii Michala Urbana – 2:2. V 
polovici druhej tretiny opäť domáci viedli po góle   
Žiaka, no Púchovčania ešte do prestávky otočili skó-
re. V 32. minúte vyrovnal Kašlík a dva a pol minúty 
pred koncom druhého dejstva šli Púchovčania prvý-
krát do vedenia po presnom zásahu Krajča – 3:4. V 
záverečnej tretine zvýšil vedenie MŠK už po necelých 
troch minútach svojim tretím gólom Krajč – 3:5. A 
hoci sa domáci ešte pokúsili o zvrat a v 52. minúte 
znížili Klejnom na 4:5, posledné slovo patrilo Púchov-
čanom, keď poldruha minúty pred koncom spečatil 
ich zaslúženú výhru Januščák – 4:6
Zostava MŠK Púchov: Kmošena – Hudík, Majerík, 
Pobežal, J. Urban – Januščák, Kašlík, Krajč, Ladecký, 
Osacký, Rusnák, M. Urban, tréner Miroslav Sivý
Ostatné výsledky 5. kola: Žilina – Liptovský Mikuláš 
7:5, Zvolen – Poprad 6:1
6. kolo: 
MHK Nitra – MŠK Púchov 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Góly MŠK: 8. Rusnák (Šmigura), 10. Krajč (Kašlík), 32. 
Majerník (Krajč), 49. Ladecký (Osacký), 54. M. Urban 
(Osacký)
Aj v druhom stretnutí mali Púchovčania miernu 
prevahu. V prvej tretine dokázali už v úvodnej de-
saťminútovke získať dvojgólové vedenie po góloch 
Rusnáka a Krajča. Domáci sa ale vzchopili, pritvrdili 
a ešte do prvej prestávky vyrovnali dvomi gólmi Hin-
ca – 2:2. V druhej tretine boli aktívnejší domáci a v 
29. minúte šli do vedenia gólom Schilenka – 3:2. Už 
po necelých troch minútach ale vyrovnal Púchovčan 
Majerík – 3:3. Záverečná tretina sa už niesla v zname-
ní prevahy Púchovčanov, ktorí svoj výborný výkon na 
ľade favorita korunovali ďalšími dvomi gólmi Ladec-
kého a Urbana – 3:5. Po dvoch výhrach sa tak kadeti 
MŠK Púchov prebojovali do čela nadstavby play out. 
V budúcom kole majú kadeti voľno. 
Zostava MŠK Púchov: Andrisík – Hajas, Hudík, Ma-
jerník, Pobežal, J. Urban – L. Halušková, Kašlík, Krajč, 
Moravanský, Osacký, Rusnák, Šmigura, M. Urban
Ostatné výsledky 6. kola: Žilina – Liptovský Mikuláš 
6:4, Zvolen – Poprad 3:0
1. MŠK Púchov  6  5  1  0  29:17  11 
2. Žilina  6  4  1  1  26:17  9 
3. Nitra  6  4  0  2  26:19  8 
4. Zvolen  6  2  1  3  17:19  5 
5. Poprad  6  1  0  5  11:26  2 
6. L. Mikuláš  6  0  1  5  17:28  1 
      I. liga starší žiaci

8. HT
26. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Pú-

chov 4:4 (0:0, 4:2, 0:2)
Góly MŠK: 21. Moravanský (Huba), 36. L. Halušková 

(Šmigura), 48. Hajas (Šmigura), 49. Hajas (L. Haluško-
vá)

Zostava MŠK Púchov: Andrisík – Bubela, Hajas, 
Huba, Virga – Haluška, Halušková, Mišák, Moravan-
ský, Múdry, Papán, Šmigura, Suchánek, tréner Zden-
ko Pokorný

Ostatné výsledky 26. kola: Lučenec – Žilina 2:2, 
Zvolen – Banská Bystrica 9:6, Považská Bystrica – Mar-
tin – odložené na 23. februára, Brezno malo voľno

Predohrávka 27. kola: Žilina – Zvolen 0:4
1. MŠK Púchov  23  18  3  2  144:57  39 
2. Martin 23  15  0  8  120:81  30 
3. Zvolen 24  15  0  9  121:105  30 
4. B. Bystrica 23  10  5  8  120:91  25 
5. L. Mikuláš 23  10  4  9  129:109  24 
6. P. Bystrica 22  10  2  10  101:114  22 
7. Žilina  24  9  3  12  82:85  21 
8. Brezno  23  6  2  15  115:135  14 
9. Lučenec  23  1  1  21  30:185  3
7. HT
26. kolo: HKM Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
3:8 (0:2, 1:3, 2:3)
Góly MŠK: 1. Veteška (R. Halušková), 16. Jonák (Bará-
nek), 22. M. Pobežal (Žemla, F. Pobežal), 36. M. Pobe-
žal (Vetešk, Žemla), 40. Ondrašík (Krajčoviech), 43. J. 
Veteška (M. Veteška), 46. R. Halušková (Bednár, Pobe-
žal), 53. Lezzani (Jonák)
Zostava MŠK Púchov: Gerhardt, Ižvolt – Krajčovi-
ech, Pišoja, F. Pobežal, J. Veteška – Baránek, Bednár, 
Halušková, Jonák, Lezzani, Ondrašík, M. Pobežal, M. 
Veteška, Žemla, tréner Zdenko Pokorný
Ostatné výsledky 26.kola: Lučenec – Žilina 5:1, Zvo-
len – Banská Bystrica 1:7, Považská Bystrica – Martin 
– odložené na 23. 2., Brezno malo voľno
Predohrávka 27. kola: Žilina – Zvolen 0:4
1. Martin 23  20  0  3  149:43  40 
2. Zvolen  24  17  2  5  163:63  36 
3. MŠK Púchov  23  17  1  5  134:46  35 
4. Brezno  23  15  0  8  140:76  30 
5. Žilina  23  10  1  12  96:100  21 

6. Lučenec  22  9  0  13  108:147  18 
7. L. Mikuláš 23  6  1  16  86:135  13 
8. B. Bystrica 23  4  2  17  46:134  10 
9. P. Bystrica 22  1  1  20  49:227  3
I. liga mladší žiaci
6. HT
26. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Miku-
láš 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly MŠK: 14. Vráblik (Mikovič), 19. Bodjan (Škulté-
ty), 20. Mikovič, 59. Vrtiel (Hudík)
Ostatné výsledky 26. kola: Žilina – Lučenec 11:1, 
Banská Bystrica – Zvolen 6:3, Martin – Považská Byst-
rica 3:4, Brezno malo voľno
1. Martin 23 17 0 6 147:89 34
2. Žilina  23  15  1  6  134:86  33
3. MŠK Púchov  22  15 1  6 117:53  31
4. Zvolen  22 13  4  5  167:90  30
5. P. Bystrica 22  10  2 10 138:125 23
6. B. Bystrica  23  10 3  9  100:81  22
7. L. Mikuláš  22  7  5  11  87:79  19
8. Lučenec  23  4  0  19  68:207  8
9. Brezno  22  0  2  20  50:225  2
5. HT
26. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Miku-
láš 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)
Góly MŠK: 13. Ladecký (Hazala), 17. Hazala (Ladecký, 
Cebo), 22. Pobežal (Palan), 28. Ladecký, 32. Hazala, 
59. Luhový (Pobežal)
Ostatné výsledky 26. kola: Žilina – Lučenec 2:5, 
Banská Bystrica – Zvolen 10:3, Martin – Považská Bys-
trica 4:3, Brezno malo voľno
1. MŠK Púchov  23  20  2  1  266:93  42
2. B. Bystrica  22  18  1  3  192:78  37
3. Žilina  23  16  1  6  173:123  33
4. Martin  23  12  1  10  146:125  25
5. Zvolen  23  8 2  13  142:146  18
6. L. Mikuláš  22  8  2  12  112:149  18
7. P. Bystrica  22 5  3 15  87:130  13
8. Brezno  22 4  3  15  87:163  11
9. Lučenec  23  3  1  19  92:234  7

Kadeti MŠK Púchov (v bielych dresoch) v šlágri nadstavby play out dvakrát zvíťazili v Nitre a vyhupli sa do čela 
tabuľky.                                      FOTO: Pavol Kadlec
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Rezerva Dolných Kočkoviec oživila šancu na záchranu
Oblastné stolnotenisové súťaže

Kto s kým za stolmi

5. SATES liga
Stolní tenisti rezervy Dolných Kočkoviec mali v 14. 

kole najvyššej oblastnej súťaže jednu z možností 
priblížiť sa k predposlednej priečke tabuľky. Dolno-
kočkovania ju využili dokonale, keď za domácimi 
stolmi hladko porazili Novú Dubnicu D a priblížili sa 
k nej na rozdiel dvoch bodov. K záchrane však budú 
potrebovať ďalšie víťazstvá, čo pri sile súperov nebu-
de jednoduché. Lysá pod Makytou neprispustila v 
stretnutí s Pružinou drámu a po výborných výkonoch 
trojice Panáček, Schulcz, Ladecký si zaknihovala ďal-
šie víťazstvo. Lysania si udržiavajú kontakt s vedúcim 
duom a po zaváhaní Pruského v Novej Dubnici sa na 
trťom mieste odpútali práve od Prušťanov.  Lysá už v 
piatok cestuje do Považskej Bystrice za stoly TTC C. 
V prípade víťazstva by sa bodovo dotiahla práve na 
druhých Považskobystričanov. 

14. kolo: Dolné Kočkovce B – Nová Dubnica D 
13:5, J. Škrabko, P. Majdán po 4, Fedora 3, Chobot 1, 
1 štvorhra – Košík 2, J. Pšenka, Mišík po 1, 1 štvorhra, 
Medeko Považská Bystrica – Dubnica nad Váhom 
11:7, Lauš, Filípek po 3, Lipa 2, Herco 1, 2x štvorh-
ra – Topák 4, Palček 2, Eckert 1, Lysá pod Makytou 
– Pružina A 12:6, Panáček, Schulcz po 4, Ladecký 
3, 1 štvorhra – Krupa 2, Behro, Sádecký, D. Olšovský 
po 1, 1 štvorhra, Slovan Považská Bystrica A – TTC 
Považská Bystrica C 2:16, Tománek, Cedzo po 1 – J. 
Bačík, Zemanová po 4, L. Bačík, Ďurana po 3, 2x štvor-
hra, Ladce B – Pruské B 15:3, nenahlásené bodo-
vanie,  Nová Dubnica C – Pruské A 10:8, J. Frohn, 
Janiga po 3, Oravec 2, Machciníková 1, 1 štvorhra 
– Jaro Šatka 3, Ľ. Šatka, Kopačka po 2, 1 štvorhra
1. Ladce B  14 11 1 2 162:90 37
2. TTC PB C  14 11 1 2 159:93 37
3. Lysá   14 9 3 2 155:97 35
4. Pruské   14 7 4 3 151:101 32
5. Medeko PB  14 5 4 5 128:124 28
6. Slovan PB   14 6 2 6 120:132 28
7. N. Dubnica C  14 6 1 7 113:139 27
8. Dubnica   14 4 4 6 126:126 26
9. Pružina   14 3 5 6 110:142 25
10. Pruské B  14 3 1 10 84:168 21
11. N. Dubnica D  14 2 3 9 103:149 21
12. D. Kočkovce B  14 2 1 11 101:151 19

  6. REKONT liga
  V 14. kole šiestej ligy privítali Dohňanci za domácimi 
stolmi predposledný Milochov. Potvrdili úlohu favo-
rita a svojho súpera jasne deklasovali. V tabuľke si tak 

Dohňany držia štvrtú priečku, na druhú rezervu Sed-
merovca a tretiu rezervu Slovana Považská Bystrica 
strácajú iba dva body. 
  14. kolo: Červený Kameň – Dolný Moštenec 4:14, 
Ľ. Dohňanský 2, D. Dohňanský, Rydlo po 1 – I. Bíro-
šík, Baláž po 4, Manda 2, Dokupil, I. Melicherík po 1, 
2x štvorhra,  Sedmerovec B – Ladce C 11:7, Mari-
án Šelinga ml. 4, Marián Šelinga st. 3, Štefanec 2, 2x 
štvorhra – V. Letko 3, Kvasnica 2, Sňahničan, Pišta po 
1, Dohňany – Milochov A 16:2, R. Baška, Junga po 
4, M. Baška, Hološko po 3, 2x štvorhra - Benko 2, Slo-
van Považská Bystrica B – TTC Považská Bystrica 
D 14:4, Žilinčík 4, Hlubina, Jurčík po 3, P. Kvaššay 2, 
2x štvorhra – Lieskovský 3, Lednický 1, Šebešťano-
vá – Zliechov 8:10, Mitaš 4, Zaukolec 2, 2x štvorhra 
– J. Vicen, Krcheň po 3, Kameništiak, D. Mišík st. po 
2, Dolná Mariková – Nozdrovice A 9:9, výsledok v 
riešení.
1. D. Moštenec  14 12 1 1 174:78 39
2. Sedmerovec B  14 10 1 3 150:102 35
3. Slovan PB B  14 10 1 3 151:101 35
4. Dohňany   14 9 1 4 144:108 33
5. Zliechov   14 7 3 4 140:112 31
6. D. Mariková   14 5 4 5 115:137 28
7. Ladce C  14 6 1 7 125:127 27
8. TTC PB D  14 5 2 7 123:129 26
9. Nozdrovice   14 4 3 7 110:142 25
10. Č. Kameň  14 4 0 10 109:143 22
11. Milochov  14 2 1 11 99:153 19
12. Šebešťanová  14 1 0 13 72:180 16
  7. liga
  Ani jednému z trojice zástupcov Púchovského okre-
su v siedmej lige sa v 18. kole nepodarilo bodovať. 
Prvé mužstvo Púchova podľa očakávania nestačilo 
na lídra z Dubnice nad Váhom a podľahlo mu 3:15. 
Púchovská rezerva uhrala o čosi prijateľnejší výsle-
dok s rezervou Milochova, no prvú výhru v súťaži si 
Púchovčania nezaknihovali. Dolné Kočkovce C hos-
tili za domácimi stolmi druhý Sedmerovec C a podľa 
očakávania mu podľahli.  
18. kolo: TTC Považská Bystrica E – Udiča 10:8, 
Wallenfelsová, Kulichová, Dujsíková po 3, 1 štvorhra 
– Ignácik ml. 4, Šuška, Turiak, Beník po 1, 1 štvorh-
ra, Nozdrovice B – Nová Dubnica E 12:6, výsledok 
v riešení,  JoLa Dubnica nad Váhom – Púchov 
A 15:3, Rojkovič, Kminiak po 4, Zajac 3, Hebr 2, 2x 
štvorhra – Juriga st. 2, Ochotnícky 1, Púchov B – Mi-
lochov B 6:12, Mikulčík 2, Bučko, Miko, Vyhnička po 
1, 1 štvorhra – M. Mihálik, Duško po 4, B. Mihálik 3, 1 

3. liga muži
19. kolo, 11. 2. o 10.00
Cementárne Ladce – Slovan Dolné Kočkovce
20. kolo, 11. 2. o 15.00
MKST N. Dubnica B – Slovan Dolné Kočkovce
5. SATES liga
15. kolo, 10. 2. o 18.00
Nová Dubnica C – Dolné Kočkovce B, Pruské 

A – Ladce B, Pruské B – Slovan P. Bystrica A, TTC 
Považská Bystrica C – Lysá pod Makytou, Pružina 
– Medeko P. Bystrica, Dubnica – Nová Dubnica D

6. REKONT liga
15. kolo, 10. 2. o 18.00
Nozdrovice A – Červený Kameň (18.30), Dolná 

Mariková – Šebešťanová, Zliechov – Slovan Po-
važská Bystrica B (18.30), TTC Považská Bystrica 
D – Dohňany, Milochov – Sedmerovec B, Ladce C 
– Dolný Moštenec 

7. liga
19. kolo, 10. 2. o 18.00
Dolné Kočkovce C – TTC Považská Bystrica E (9. 

2. o 18.00), Sedmerovec C – 3. ZŠ Dubnica nad 
Váhom (18.30), Pružina B má voľno, Miracles Dub-
nica nad Váhom – Púchov B, Milochov B – JoLa 
Dubnica nad Váhom, Púchov A – Nozdrovice B, 
Nová Dubnica E – Udiča (17.30)

štvorhra, Pružina B – Miracles Dubnica nad Váhom 
7:11, J. Kozák 3, Vrábel 2, Topor 1, 1 štvorhra – R. Fa-
trsík 4, Jakuš 3, P. Fatrsík 2, Hakgoš 1, 1 štvorhra, 3. ZŠ 
Dubnica nad Váhom mala voľno, Dolné Kočkovce 
C – Sedmerovec C 6:12, Crkoň 3, Gombár 2, Hudec 1 
– Galko 4, Miloš Šelinga 3, P. Barták, J. Mišík, Hrdlička 
po 1, 2x štvorhra
1. JoLa DCA   17 16 1 0 223:83 50
2. Sedmerovec C  16 13 1 2 181:107 43
3. Milochov B  17 11 2 4 171:135 41
4. Nozdrovice B  17 10 3 4 177:129 40
5. Pružina B  17 8 3 6 173:133 36
6. Udiča   17 9 0 8 163:143 35
7. TTC PB E  16 8 1 7 153:135 33
8. Púchov A  17 5 3 9 135:171 30
9. Miracles DCA  16 6 2 8 151:137 30
10. D. Kočkovce C  16 6 1 9 154:134 29
11. N. Dubnica E  17 4 2 11 118:188 27
12. ZŠ Dubnica   16 2 1 13 97:191 21
13. Púchov B  17 0 0 17 48:258 17

Ivan Hološko prispel k víťazstvu Dohnian nad Milochovom tromi bodmi.                                FOTO: Milan Podmaník 

Marcel Schulcz bodoval za Lysú proti Pružine naplno. 



SPOMIENKA
Dňa 3. 2. 2017 uplynulo 
desať rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mama a babka 
Helenka HAZUCHOVÁ, 
rod. Štefancová
Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku.

Spomínajú manžel, syn Miško s rodinou, dcéra 
Janka a ostatná rodina.

spomienky  I riadková inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY22

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim garáž na Pribinovej ulici alebo v blízkom 
okolí. Tel. 0940 862 827.
• Kúpim 3-izbový byt s balkónom v Púchove, prí-
padne Beluša a okolie. Nie cez RK!  Tel. 0910 172 020.

KÚPA RÔZNE
• Kúpim akéhokoľvek psa, podmienka: musí byt vý-
borný strážca a lovec hlodavcov. Tel.  0948 029 914 
– kontakt sms.

PREDAJ RÔZNE 
• Klietky pre chov prepelíc, králikov, činčil, pas-
ce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne 
pre kuriatka, krmítka a napájačky. Robíme rozvoz 
po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu,  
tel. 0907 181 800.
• Predám smaltovanú vaňu  s príslušenstvom , dĺžka 
160 cm. Cena 50 eur. Tel. 0908 702 954.
• Predám starší nábytok. Cena dohodou. Tel. 0949 
423 301.
• Predám sedaciu súpravu medovej farby. Tel. 0948 
021 573.
• Predám mraziaci box truhlicový v objeme 300 l, 
značky Whirlpool v cene 50 € + odvoz. Tel. 0907 703 
240.
• Predám zosilovač  Profesional Power 100 W, vir-
tualizér PRO, mixážny pult MX 602 A, reproduktory  
2 x 150 W. Tel. 0948 021 573.

RÔZNE 
• Ponúkam možnosť absolvovať bezplatný kurz ne-
meckého jazyka pre rôzne profesie (opatrovateľstvo 
a pod.) pre ľudí evidovaných na úrade práce. Bližšie 
info na tel. 0910/168973 (volať po 16-tej), alebo 
info@linguis.sk

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.                                   
• Odborná masáž – odblokovanie 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 by-
tov. Tel. 0918 542 411.

DARUJEM
Staršiu drevenú postieľku. Kontakt: 0907 694 806.

PONUKA PRÁCE
• ODEMA Púchov, pracovná pozícia: majster/
majsterka krajčírskej dielne. Nástup možný ihneď. 

Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou v 
odbore, prax v odbore min. 5rokov nutná. Kontakt: 
sekretariat@odema.sk, tel. číslo 042/4631818.
• ODEMA Púchov, pracovná pozícia: krajčírka. Ná-
stup možný ihneď. Požadované vzdelanie a prax 
v odbore. Kontakt: sekretariat@odema.sk, tel.číslo 
042/4631818.
• Hľadáme špeditéra/ku do TPP do firmy v Lednic-
kých Rovniach, prax v doprave min. 1 rok, AJ a vodič-
ský preukaz typu B podmienkou. Životopisy, prosím, 
posielať na zmtrading@stonline.sk do 30. 1. 2017, 
prípadne volajte na +421 903 633 851. 
• Spoločnosť Goms, s. r. o. prijme do zamestnania 
pracovníkov pre oblasť strojárenskej výroby v profe-
siách:
- zámočník, montážny pracovník (zváračské opráv-
nenie výhodou)
- technický pracovník so znalosťou gumárenských 
technológii a riadenia montážnej skupiny
Kontakt: 0905 981 955.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 2-izb. byt na Mládež. ul. aj so zariadením.  
Cena: 65.000 €. Dohoda možná. Tel. 0905 465 975. 

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 

STRATY A NÁLEZY
• vybavuje kancelária prvého kontaktu 
Mestského úradu Púchov
• uverejnenie oznamu v Púchovských novi-
nách alebo Púchovskej televízii môžete za-
slať na: redakcia@puchovskenoviny.sk

SPOMIENKA
Dňa 28. januára  sme 
si pripomenuli smutné 
6. výročie, kedy nás 
navždy opustil náš 
manžel, otec a dedko 
MUDr. Pavol UŠIAK.
S láskou a vďakou 
spomínajú manželka, 
synovia s rodinami, priatelia.

SPOMIENKA
Ťažko je uveriť, že srdce 
nebije, ťažko je pochopiť, že 
už nežije.
Dňa 25. 2. si pripomíname 
4. výročie úmrtia manžela 
Jozefa GEISCHERGA 
z Púchova.
S láskou a úctou spomínajú: manželka Božena, 
dcéry s rodinami, rod. rijlaková a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 6. 2. 2017 sme si 
pripomenuli 9. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a babka  
Kamilka GABRIŠOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú  
spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Vierka 
a Darinka s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, susedom a zná-
mym za prejavy sústrasti , 
kvetinové dary a účasť na 
poslednej rozlúčke s na-
šou drahou mamou, bab-
kou  prababkou Jolankou 
ŠKVARNOVOU, rod. Bis- 
tákovou, ktorá nás opustila dňa 19. 1. 2017.
Naša vďaka patrí aj kňazovi a pohrebnej službe 
aDVENT za dôstojnú rozlúčku a taktiež ďakujeme 
agentúre DoS Zdravie Púchov za profesionálny a 
ľudský prístup.

Manžel Jozef, dcéry Libuška a Mirka s rodinami 
a syn igor.

pokrač. na vedľ. strane

SPOMIENKA
Dňa 3. 2. 2017 uply-
nuli dva roky, čo nás 
navždy opustila Evka 
BARAŇAJOVÁ, rod. 
Vavrová.
Z láskou a úctou spo-
mínajú manžel, syn 
Peter a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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• Domov sociálnych služieb v Púchove - Nosiciach  
prijme na čiastočný úväzok kuchára/kuchárku na 
trvalý prac. pomer, požadované vzdelanie: stredné 
odborné. Bližšie informácie na tel. č. 042/4641433.
• Domov sociálnych služieb v Púchove - Nosiciach  
prijme do trvalého prac. pomeru ekonóma/eko-
nómku. Informácie o výberovom konaní na www.
cssnosice.sk.
• Prijmeme vedúceho do predajne stavebných a 
klampiarskych prvkov na TPP.  Tel. 0903 526 862.
• Prijmeme pracovníka do malej rodinnej výrob-
ne mäsových výrobkov, firma má sídlo v Púchove. 
Výhodou uchádzača je manuálna zručnosť a skúse-
nosti s prácou s mäsom. Tel. 0918 469 791, e-mail: 
jankovic.p@centrum.sk.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
súčasnej a novej prevádzky pracovníkov na trvalý 
pracovný pomer: 
- Manipulačný pracovník - doplňovanie jedál a ná-
pojov na 4 hodiny (9.30 - 13.30 hod.) 
- Pracovník na výdaj jedál - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár na 4 hodiny (18.00 - 22.00 hod.) 
- Pokladník - pracovník bufetu - nepretr. prevádzka 
- Pomocný pracovník na 4 hod. (10.00 - 14.00 hod.) 
Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 
0907/826 577.
• Ponúkam pracu pre krajčírky na TPP, dôchodkyne 
alebo zdravotne znevýhodnené krajčírky s invalid-
kou v chránenej dielni v Beluši. Prax podmienkou. 
Kontakt: 0905 193 718.
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku, prax výhodou (nie je nutná, zaučíme). 
Tel. 0908 757 165.              
• Prijmeme predavačku do športovej predajne  
na 4- alebo 8-hod. prac. dobu. Info: 0908 792 955.        

• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na č. t. 0948 888 656.

OZNAMY: 
•  ZO SZZP v Púchove oznamuje svojim členom, 
že dňa 17. 3. 2017  sa bude konať výročná členská 
schôdza v priestoroch jedálne ZŠ Gorazdova. Začia- 
tok schôdze  o 15.00 hod. Účasť členov ZO je nutná 
a potrebná.                                      
•  Liga proti reumatizmu na Slovensku, Miest-
na pobočka Púchov pozýva na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutočni v stredu, dňa 22. 2. 
2017 o 15 00 hod. v školskej jedálni ZŠ Gorazdova 
v Púchove.  Tešíme sa na Vašu účasť.  Výbor LPRe MP 
Púchov
•  ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň sa bude konať 20. 2. 2017 od 14.00 hod. v kance-
lárii ZO SZZP (bývalý kataster na Námestí slobody). 
Právne poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na 
právne problémy zdravotne postihnutých a starších 
občanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, 
môže sa prihlásiť na tel. 0949 103 709. K prípadu je 
potrebné si doniesť už existujúce podklady.
•  Obec Lúky a FSk Javorník Vás pozývajú  
na Fašiangový ples, ktorý bude 24. februára 2017 
(piatok) o 20.00 hod. v KD Lúky. Vstupné je 15 €. V 
cene vstupenky je večera, víno a slané pochutiny. 
Bude bohatá tombola a v programe vystúpi  Ta-
nečná škola TEP-DANCE z Považskej Bystrice.
Vstupenky si môžete rezervovať telefonicky na č. 
0911 290 817 u pani Repatej.
•  ZO Slovenského zväzu včelárov Púchov Vás
pozýva na 10. ples včelárov púchovského regiónu
v sobotu 18. 2. 2017 o 19.00 hod. v Mestskom di- 
vadle Púchov. Do tanca hrá hudobná skupina FO- 
NETIK, kultúrny program, tombola.

Vstupenky zakúpite v predajni  „Včela“ v priesto-
roch divadla (domu kultúry).

STRATY A NÁLEZY
•  Dňa 23. 1. 2017 bol pri Zimnom štadióne smerom  
k CVČ  nájdený zväzok kľúčov.  Uložený  je na mest-
skom úrade,  info v Kancelárii prvého kontaktu.

POĎAKOVANIE
•  Ďakujem neznámemu pánovi, ktorý mi pomohol 
dňa 16. 1. 2017  tým, že ma zdvihol po páde na 
schodoch pred poštou v Púchove. Oľga Faktorová
• Chceme sa poďakovať  ZŠ Komenského za skvelý 
spoločenský večer, ktorý sa jej podarilo zorganizo-
vať pre nás, rodičov. Večer plný zábavy, zážitkov, 
tanca, hudby a úžasných ľudí. Zo srdca ďakujeme 
každému, čo sa podieľal na organizácii a tešíme sa 
opäť o rok!                                               I. Kremeniková
 

MESTO PÚCHOV oznamuje VOĽNÉ PRACOVNÉ 
miesto na pozícii: Referent bytovej politiky a 
služieb, Oddelenie dopravy a služieb MsÚ.  
Predpokladaný termín nástupu: 01. 04. 2017

Požiadavky na zamestnanca:  
•  min. stredoškolské vzdelanie s maturitou
•  bezúhonnosť
•  vodičský preukaz  „B“
•  samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
•  prax vo verejnej správe vítaná  

Životopisy spolu so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov môžete zasielať v termíne  
do 20. 03. 2017 na adresu: Mestský úrad Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01  Púchov 
alebo mailom na msu@puchov.sk.
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Veľký zimný

VÝPREDAJ
Akcia od 8. februára2017 

do vypredania zásob !

- 40% lyžiarske bundy a nohavice

- 30% športové svetre a mikiny vybrané druhy

- 20% až - 50% zimné kabáty a vybraný zimný sortiment

Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené.

pondelok od 16:00 do 22:00 
utorok - ne od 10:00 - 22.00


