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Uragán v tretej tretine 
priniesol dvojcifernú výhru
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Uragán v tretej tretine priniesol dvojcifernú výhru 

Ústrednou postavou prvého stretnutia druhej fázy o záverečné umiestnenie v druhej hokejovej lige bol v stretnutí 
s Bardejovom Lukáš Zemko. Štyrmi gólmi a dvomi asistenciami si obohatil svoju štatistiku o šesť bodov.   
                                                     FOTO: Miroslav Mikáč

Kto s kým na ľade

2. liga
Hokejisti ŠHK Púchov vstúpili do druhej fázy série 

o konečné umiestnenie v druhej lige dvojciferným 
víťazstvom nad Bardejovom. Dlho to však nevyzera-
lo, že by Púchovčania mohli uspieť, najmä keď v po-
lovici stretnutia prehrávali 0:4. V záverečnej tretine 
však predviedli domáci doslova uragán, vyhrali ju 8:1 
a pred víkendovou odvetou v Bardejove si napravili 
chuť. V stretnutí exceloval najmä Púchovčan Lukáš 
Zemko, ktorý svoje individuálne štatistiky obohatil o 
štyri góly a dve asistencie. 

II. fáza o umiestnenie
ŠHK Púchov – HK Bardejov 10:6 (0:2, 2:3, 8:1), 

stav série 1:0
Góly ŠHK: 30. Zemko, 34. Dobiaš (Viedenský, Zem-

ko), 42. Zemko (Dobiaš), 44. Slávik (Lukáč, Furo), 47. 
Zemko (Bajtala, Viedenský), 51. Viedenský (Bajtala, 
Zemko), 53. Zemko (Teska, Dobiaš), 57. Teska, 59. 
Furo (Slávik, Panáček)

Strely na bránku: 57:35, Vylúčení: 5:9, Presilovky: 
2:0, Oslabenia: 0:0

Rozhodovali Krist, Rehák a Pleško, 110 divákov
I keď v prvej tretine bol pomer striel na bránku 20:9 

v prospech Púchovčanov, boli to hostia z východu, 
ktorí sa tešili z dvojgólového vedenie po presných 
zásahoch Fellegiho a Česelku. Keď v prvej polovici 
druhého dejstva pridal hosťujúci Špirko ďalšie dva 
góly, zdalo sa, že Púchovčania sa ani v ďalšom stret-
nutí nedočkajú víťazstva. V polovici stretnutia síce 
Zemko znížil na 1:4 a o tri minúty Dobiaš na 2:4, no 
gól do šatne 16  sekúnd pred koncom tretiny opäť 
postavil na koňa Bardejovčanov. Do záverečnej treti-
ny však nastúpili domáci ako vymenení, hneď v úvo-
de tretiny využili dve presilovky a v priebehu dvaná-
stich minút nastrieľali šesť gólov, keď sa do streleckej 
listiny zapísal trikrát Zemko, po jednom góle pridali 
Slávik, Panáček a Viedenský. Bardejovčania síce ešte 
na chvíľu zdvihli hlavy, keď Forgáč v 55. minúte znížil 
na 8:6, rozbehnutí domáci však gólmi Tesku a Fura 
spečatili víťazstvo. Za uragán v záverečnej tretine si 
ho rozhodne zaslúžili.  

Zostava ŠHK Púchov: Kučík, Ninis – Dobiaš, Fla-
šík, Kuchta, Lukáč, Matušú, Teska – Bajtala, Dvorský, 
Faktor, Furo, Panáček, Plavecký, Slávik, Viedenský, 
Zemko

V druhom zápase skupiny o umiestnenie podľahla 
Senica doma Budapešti 0:5. 

I. liga starší žiaci
8. HT: 
27. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 

7:4 (2:1, 5:1, 0:2)
Góly MŠK: 13. L. Halušková (Mišák), 17. Šmigura 

(Hajas, Putala), 25. Hajas (Putala, R. Halušková), 32. 
Bubela (Mišák, Moravanský), 33. L. Halušková (Puta-
la), 36. L. Halušková (Hajas), 40. L. Halušková (R. Ha-
lušková, Putala)

Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 5:6, Žilina 
– Zvolen 0:4, Brezno – Lučenec 2:0, Martin mal voľno
1. MŠK Púchov  24  19  3  2  151:61  41 
2. Martin 23  15  0  8  120:81  30 
3. Zvolen  24  15  0  9  121:105  30 
4. L. Mikuláš 24  11  4  9  135:114  26 
5. B. Bystrica 24  10  5  9  125:97  25 
6. P. Bystrica  23  10  2  11  105:121  22 
7. Žilina  24  9  3  12  82:85  21 
8. Brezno  24  7  2  15  117:135  16 
9. Lučenec  24  1  1  22  30:187  3
 7. HT:

27. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 
5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Góly MŠK: 13. Ondrášik (Žemla), 25. Veteška (Svin-
čák), 36. Veteška, 37. Krajčoviech, 58. Veteška

Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 8:3, Žilina 
– Zvolen 0:4, Brezno – Lučenec 3:4, Martin mal voľno
1. Martin 23  20  0  3  149:43  40 
2. MŠK Púchov  24  18  1  5  139:47  37 
3. Zvolen  24  17  2  5  163:63  36 
4. Brezno  24  15  0  9  143:80  30 
5. Žilina  23  10  1  12  96:100  21 
6. Lučenec  23  10  0  13  112:150  20 
7. L. Mikuláš 24  6  1  17  89:143  13 
8. B. Bystrica 24  5  2  17  54:137  12 
9. P. Bystrica 23  1  1  21  50:232  3 
I. liga mladší žiaci
6. HT:
27. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
2:2 (1:0, 1:1, 0:1)
Góly MŠK: 21. Hajas (Vráblik), 52. Kováčik (Urban)
Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 5:4, Zvolen – Žili-
na 4:0, Lučenec – Brezno 3:16, Martin mal voľno
1. Martin 23 17 0 6 147:89 34
2. Žilina  24  15  1  7  134:90  33
3. MŠK Púchov  23  15 2  6 119:55  32
4. Zvolen  23 14  4  5  171:90  32
5. P. Bystrica 23  10  3 10 140:127 24
6. B. Bystrica  24  10 3  10  104:86  22
7. L. Mikuláš  23  8  5  11  92:83  21
8. Lučenec  24  4  0  20  71:223  8
9. Brezno  23  1  2  20  66:228  4
5. HT:
27. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
1:10 (0:5, 0:1, 1:4)
Góly MŠK: 6. Pobežal, 13. Ťapko (Pobežal, Palan), 
14. Ťapko (Pobežal, Palan), 17. Hromada, 19. Pobežal 
(Palan), 27. Hazala (Koncový), 49. Koncový (Hazala), 
57. Ťapko, 58. Pobežal (Ťapko), 60. Ťapko (Pobežal, 
Palan)
Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 6:6, Zvolen – Žili-
na 5:12, Lučenec – Brezno 4:6, Martin mal voľno
1. MŠK Púchov  24  21  2  1  276:94  44
2. B. Bystrica  23  18  2 3  198:86  38
3. Žilina  24  17  1  6  185:128  35

4. Martin  23  12  1  10  146:125  25
5. Zvolen  24  8 2  14  147:158  18
6. L. Mikuláš  23  8  3  12  118:155  19
7. P. Bystrica  23 5  3 16  88:140  13
8. Brezno  23 5  3  15  93:167  13
9. Lučenec  24  3  1  20  96:240  7

2. liga muži - 2. zápas o umiestnenie
Sobota 18. 2. o 17.30 
HK Bardejov – ŠHK Púchov
Nedeľa 19. 2. o 17.30 
HK Bardejov – ŠHK Púchov
I. liga juniori
Sobota 18. 2. o 14.00 hodine
MŠK Púchov – HK Havrani Piešťany
Nedeľa 19. 2. o 10.30
MŠK Púchov – HOBA Bratislava
I. liga dorast - play–off - štvrťfinále
Sobota 18. 2. o 17.00
MŠK Púchov – HOBA Bratislava
Nedeľa 19. 2. o 13.00
MŠK Púchov – HOBA Bratislava
Streda 22. 2. o 12.30
HOBA Bratislava – MŠK Púchov
Štvrtok 23. 2. o 12.30
HOBA Bratislava – MŠK Púchov
KADETI - Sobota 18. 2. o 17.00
MsHKM Žilina – MŠK Púchov
Nedeľa 19. 2. o 12.30
MsHKM Žilina – MŠK Púchov
I. liga starší žiaci
8. HT - sobota 18. 2. o 9.00
MŠK Púchov – MHA Martin 
7. HT - sobota 18. 2. o 11.30
MŠK Púchov – MHA Martin 
I. liga mladší žiaci
6. HT - sobota 18. 2. o 10.00
MHA Martin – MŠK Púchov
5. HT - sobota 18. 2. o 11.30
MHA Martin - MŠK Púchov
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Pracovný výjazd R. Fico začal 
návštevou Gymnázia Púchov 

Aj pri obstarávaní rekonštrukcie 
detského bazéna porušila bývalá 
konateľka MŠK zákon
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Technické zabezpečenie
Mestská polícia sídli v  budove, ktorej 
je vlastník Mesto Púchov na ulici Fer-
ka Urbánka. Technický stav budovy 
najmä v časti kde sa využíva ako šatňa 
v suteréne budovy, bol nevyhovujúci. 
V minulosti tu dochádzalo k plesni-
veniu stien z dôvodu nadmernej vlh-
kosti vzduchu a vlhnutia obvodových 
múrov zvnútra. Dochádzalo k plesni-
veniu omietky a jej znehodnoteniu. 
Čiastočne tento problém bol odstrá-
nený namontovaním ďalších článkov 
radiátorov, ako aj systému Hydropol. 
V roku 2016 sa presťahovali príslušníci 
MsP do priestoru na poschodí a vyho-
tovili nové šatňové skrinky.
V roku 2016 Mestská polícia dispono-
vala dvomi osobnými motorovými 
vozidlami, jedným vozidlom Hyunday 
Getz a vozidlom Peugeot Bipper. Vo-
zidlo Peugeot Bipper bolo zakúpené 
v 7/2011. Vzniká požiadavka vybaviť 
tieto dve vozidla systémom GPS pre 
kontrolu používania, resp. prípadného 
zneužívania služobných vozidiel, ako 
aj zlepšenie kontroly výkonu služby.
Príslušníci MsP pri výkone služby pou-
žívajú celkom 14 služobných zbraní, 6 
revolverov a 8 pištoli, z toho 6 vz. ČZ 85 
a 2 vz. ČZ P-09. Na tento početný stav 
boli v roku 2016 zakúpene dve zbrane.
MsP používa jednu stacionárnu rá-
diostanicu, dve rádiostanice sú inšta-
lované vo vozidlách a 4 rádiostanice 
prenosné s dosahom v služobnom 
obvode mesta Púchov. Pre zlepšenie 
komunikácie medzi občanmi a hliad-
kou MsP príslušníci MsP používajú slu-
žobný telefón 0903 132 333. Služobná 
linka je zavedená v budove sídla MsP, 
na ktorú je možno volať cez linku 159 
alebo cez linku 042/4631 720.
Vzniká potreba prebudovať systém 
spojenia s motorovými vozidlami, pre-
tože v niektorých oblastiach mesta Pú-
chov a prímestských časti je nedosta-
točný signál na spojenie rádiostaníc.
Mestská polícia používa pri svojej čin-

nosti monitorovací kamerový systém, 
jednotlivé kamery sú osadené na ulici 
F. Urbánka - Royová, Moravská, na by-
tovkách 1621 a 1657, a na pešej zóne 
a Župnom dome - celkom 6 kamier. 
Montáž týchto kamier začala v roku 
2005 - 2006. V súčasnej dobe sa začí-
na prejavovať poruchovosť systému. 
Ovládanie kamerového systému bolo 
nainštalované v miestnosti stálej služ-
by. Týmto došlo k zvýšeniu možnosti 
sledovania monitorov aj ostatnými 
policajtmi, ktorí práve nie sú v teréne. 
Výstupy z tohto kamerového systému 
využívajú pri objasňovaní priestupkov 
príslušníkmi MsP ale aj štátnej polície. 
Kamerový systém monitoruje nepretr-
žite, avšak vzhľadom na nedostatočné 
personálne obsadenie MsP nie je mož-
no pravidelne plánovať výkon služby 
tak, aby bol tento kamerový systém 
obsluhovaný nepretržite. 
V roku 2016 boli získané finančné pro-
striedky zo štátneho rozpočtu na roz-
šírenie kamerového systému v meste 
v celkovej výške 16.000  €. Okrem 
týchto prostriedkov boli použité ďal-
šie finančné prostriedky z rozpočtu 
MsP, celkové náklady dosiahli čiastku 
26.289  €. V projekte bolo zrealizova-
ných v spolupráci s mestom 8 miest s 
umiestnením nových kamier v meste. 

Činnosť mestskej polície
Mestská polícia v roku 2016 riešila 
spolu 2.275 priestupkov, z toho bolo 
v blokovom konaní riešených 1.250 
priestupkov (1.222 pokút bolo za-
platených na mieste, v 28 prípadoch 
bol páchateľovi priestupku vydaný 
Blok na pokutu nezaplatenú na mies-
te (šek). Blokové pokuty uložené na 
mieste 14.320 €. Pokuty nezaplatené 
na mieste boli uložené v sume 680 €. 
Spolu bolo uložených v blokovom ko-
naní 15.000 €. Napomenutím bolo vy-
bavených celkom 1.025 priestupkov.
MsP riešila 21 priestupkov za ne-
dodržanie zatváracích hodín, 25 
priestupkov verejné pohoršovanie, 41 
priestupkov znečisťovanie verejného 
priestranstva, 6 priestupkov obťažova-
nie okolia hlukom, 91 priestupkov ru-
šenie nočného kľudu, 25 priestupkov 
nepovolenej činnosti - nepovolený 
predaj, 13 priestupkov proti majetku, 
11 priestupkov na úseku občianske-
ho spolunažívania, 51 priestupky za 
nedodržiavanie poriadku v okolí smet-
ných nádob, 160 priestupkov na úseku 
predaja a podania alkoholu a cigariet 

mladistvým, požívanie alkoholu na ve-
rejnom priestranstve, fajčenie na zaká-
zanom mieste, 85 prípadov vykázania 
z areálov škôl a iných areálov.
V doprave sa riešilo v rámci parkova-
nia a dodržiavania zákona o cestnej 
premávke 467 priestupkov, 1.200 
priestupkov o dočasnom parkovaní na 
území mesta (parkovacie karty).
V rámci služby príslušníci MsP vykoná-
vali aj odchyt túlavých psov (33), z toho 
bolo 22 psov vrátených majiteľom a 11 
bolo odovzdaných do OZ Hafkáči v Po-
važskej Bystrici. 43 osôb bolo predve-
dených na oddelenie mestskej polície, 
55 nájdených a odovzdaných vecí od 
občanov na MsP, s toho 41 vecí bolo 
vrátených majiteľom. Príslušníci mest-
skej polície doručili 85 písomností ad-
resátom na základe žiadostí súdov a 
exekútorských úradov a 21 písomností 
vrátili ako nedoručené. 
V celom období roka 2016 boli použi-

V Mestskej polícii Púchov (MsP) v uplynulom roku pracovalo celkom 19 osôb, z  toho 16 
zamestnancov bolo zaradených do priameho výkonu služby. V novembri došlo k zrušeniu 
funkcie stáleho zástupcu náčelníka. V  tomto roku vzniká potreba doplniť stav za dvoch 
dlhodobo práceneschopných príslušníkov MsP.

Správa o činnosti Mestskej polície Púchov za rok 2016

té donucovacie prostriedky v 6 prípa-
doch. Prípad použitia donucovacieho 
prostriedku bol vyhodnotený ako v 
súlade so zákonom. Technický pros-
triedok na zabránenie odjazdu moto-
rového vozidla bol použitý 709 krát. 
Služobná zbraň nebola v súvislosti s 
plnením úloh mestskej polície použitá 
ani v jednom prípade.
Mestská polícia mesta Púchov tiež in-
tenzívne pracuje na úseku prevencie. 
Zvýšená pozornosť sa venuje pri za-
bezpečení frekventovaných priecho-
dov pre chodcov - kadiaľ prechádzajú 
žiaci do škôl. V triedach základných 
škôl bolo vykonaných viacero besied, 
ktorých sa zúčastnilo približne tisíc 
žiakov. Príslušníci MsP zabezpečovali 
dopravu a verejný poriadok v rámci 
kultúrnych a iných podujatí v meste 
Púchov.
Mgr. Jozef Čuraj, náčelník MsP Púchov

(redakčne upravené a krátené)

Aj v roku 2017 dopĺňa Mestská polícia 
v Púchove personálny stav - vzhľa-
dom na dlhodobú práceneschopnosť 
dvoch príslušníkov MsP. Minimálne 
požadované vzdelanie a kvalifikačné 
predpoklady hovoria o úplnom stre-
doškolskom vzdelaní s maturitou. Od-
borná spôsobilosť príslušníka obecnej 
polície získaná  zmysle § 25 zákona č. 
564/1991 Z. z. O obecnej polícii v znení 
neskorších zmien a doplnkov je výho-
dou. Uchádzači by mali mať znalosti a 
prehľad o platných právnych predpi-
soch vzťahujúcich sa na činnosť mest-
skej polície a samosprávy, užívateľskú 
úroveň znalosti programov Microsoft 

Word a Excel. Ďalej vodičský preukaz 
skupiny B, zbrojný preukaz typu C je 
výhodou. Uchádzač alebo uchádzač-
ka musí byť tarší ako 21 rokov, bez-
úhonný, zdravotne, telesne a duševne 
spôsobilý na výkon takejto funkcie. 
Žiadosti a požadované doklady treba 
doručiť tak, aby boli najneskôr 2. mar-
ca 2017 do 12.00 hod. zaevidované 
v  podateľni MsÚ Púchov na adrese: 
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 
821/21, 020 01  Púchov. Zn.:  „Výberové 
konanie Príslušník MsP Púchov“ Neo-
tvárať. 
Viac informácií na www.puchov.sk 
alebo priamo na MsP Púchov.

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie 
na 2 pracovné miesta príslušníkov MsP Púchov
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mať vplyv na výsledok verejného 
obstarávania.

JUDr. Anton Školek nám odpovedal 
na otázku, ako MŠK Púchov s. r. o. 
naložilo s výsledkom kontroly a ako 
celá kauza ďalej prebieha:
„MŠK Púchov s. r. o. vedie na 
Okresnom súde v Považskej Bys-
trici dve samostatné konania proti 
Ing. Kataríne Bradáčovej, bývalej 
konateľke MŠK Púchov o náhradu 
škody. Protokol ÚVO som v týchto 
konaniach predložil ako dôkaz o 
tom, že Ing. Katarína Bradáčová 
nepostupovala vo svojej práci ko-
nateľky s odbornou starostlivos-
ťou v zmysle § 135 a Obchodného 
zákonníka. V týchto konaniach vy-
stupujú svedkovia, navrhnutí Ing. 
Bradáčovou (Mgr. Michalec, Mgr. 
Varga, Mgr. Šulcová, p. Baštuga a 
ďalší), ktorí na súdnych pojedná-
vaniach vykresľujú prácu Ing. Bra-
dáčovej ako bezchybnú, vysoko 
odbornú a profesionálnu. Kontrol-
né orgány NKÚ SR a ÚVO ale zistili 
v činnosti konateľky MŠK Púchov 
množstvo pochybení, preto je nut-
né ich zverejňovať a v konaniach 
na ne poukazovať.
Svedecké výpovede vyššie uve-
dených svedkov som v konaniach 
namietal a listinnými dôkazmi pre-
ukazujem, že nehovoria pravdu. 
Sú to ľudia, ktorí boli v minulosti 
vo vedení mesta, poslancami MsZ,  

Aj pri obstarávaní rekonštrukcie detského bazénu 
porušila konateľka MŠK Ing. Katarína Bradáčová zákon

Podľa zákona o verejnom obstará-
vaní je podlimitná zákazka na usku-
točnenie stavebných prác zadávaná 
verejným obstarávateľom tá, ktorej 
predpokladaná hodnota je v priebe-
hu kalendárneho roka aspoň 30-tisíc 
eur. MŠK si objednal stavebné práce 
na detskom bazéne celkovej hod-
note 30.876 eur bez DPH, čo pre-
kračovalo finančný limit uvedený v 
zákone. MŠK pri obstarávaní rekon-
štrukcie detského bazénu pravde-
podobne preto rozdelil obstaráva-
nie na tri časti: 
1. Dňa 18. 3. 2014 obstaral rekon-
štrukciu detského bazénu - staveb-
né práce vo výške 9.400 eur (bez 
DPH). 
2. Dňa 19. 3. 2014 uzatvoril zmluvu 
rekonštrukciu detského bazénu - 
úprava povrchov a technológie v 
cene 20.489 eur (bez DPH).
3. Dňa 30. 4. 2014 vo výške 987 eur 
(bez DPH) úprava a montáž antiko-
rových rebríkov a madiel bazénu.
Posúdenie, či ide o protizákonné 
rozdelenie zákazky je potrebné od-
vodzovať od konkrétnych okolností 
daného prípadu. Je potrebné zo-
hľadniť najmä časovú, miestnu a ve-
cnú súvislosť jednotlivých zákaziek. 
Časová súvislosť znamená rovna-
ké, prípadne časovo blízke obdobie 
vyhlásenia zadávania zákaziek, uza-
vretia zmluvy, či rovnakú alebo po-
dobnú lehotu plnenia zákazky. MŠK 
odoslal vybraným záujemcom výzvy 
10. 3. a 11. 3. 2014. Stanovil, že prá-
ce sa uskutočnia v rovnakom čase a 
zároveň stanovil aj totožnú lehotu 
na predkladanie ponúk (14. 3. 2014). 
Ponuky v rámci zákazky č. 1 a č. 2 
vyhodnocovala trojčlenná komisia 
v rovnaký deň s časovým odstupom 

Právny zástupca MŠK Púchov JUDr. Anton Školek, poskytol redakcii Púchovských novín 
protokol Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o výsledku kontroly dodržiavania zákona 
o verejnom obstarávaní zo dňa 29. 9. 2016. Skupina kontrolórov tohto úradu kontrolovala 
priebeh verejného obstarávania rekonštrukcie detského bazénu.

polhodiny. Miestna súvislosť je 
zrejmá, pretože miestom plnenia v 
prípade všetkých troch zákaziek je 
areál letného kúpaliska, v ktorom 
sa nachádza detský bazén. Kont-
rola konštatovala aj vecnú, resp. 
funkčnú súvislosť zadávania po-
sudzovaných zákaziek, keďže išlo 
o tri zákazky zadávané za jedným a 
tým istým účelom – rekonštrukcie 
detského bazénu.
Kontrolná skupina dospela k záve-
ru, že MŠK samostatným zadáva-
ním troch zákaziek sa vyhol prísnej-
šiemu postupu zadávania zákazky. 
Mohol týmto postupom podstatne 
ovplyvniť výber najvýhodnejšej po-
nuky, keďže v dôsledku obstarania 
daných zákaziek na stavebné prá-
ce sa postupovalo menej prísne a 
menej transparentným postupom. 
Kontrolná skupina konštatuje, že 
takéto konanie mohlo mať vplyv na 
výsledok verejného obstarávania.

ZÁVER KONTROLY
Vykonanou kontrolou nad dodrži-
avaním zákona o verejnom obsta-
rávaní bolo z predloženej doku-
mentácie zistené, že MŠK svojím 
postupom konal v rozpore so zá-
konom o verejnom obstarávaní, 
nakoľko porušil ustanovenia: 
- § 5 ods. 12 zákona o verejnom 
obstarávaní, keď rozdelil pod-
limitnú zákazku na tri zákazky 
zadávané postupom podľa § 9 
ods. 9 zákona, čím znížil jej pred-
pokladanú hodnotu pod finanč-
ný limit podľa tohto zákona, čím 
zároveň postupoval v rozpore s § 
9 ods. 1 a § 9 ods. 3 zákona o ve-
rejnom obstarávaní, pričom uve-
dené porušenie zákona mohlo 
mať vplyv na výsledok verejného 
obstarávania
- § 9 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní, konkrétne princí-
pom nediskriminácie uchádza-
čov alebo záujemcov a princí-
pom rovnakého zaobchádzania, 
pričom uvedené porušenie záko-
na mohlo mať vplyv na výsledok 
verejného obstarávania
- § 9 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní, konkrétne princí-
pom transparentnosti, čo mohlo 

dokonca je medzi svedkami aj 
súčasná poslankyňa MsZ, napriek 
tomu uprednostňujú záujmy ža-
lovanej pred záujmami mesta a 
jeho občanov, vďaka ktorým svoje 
posty zastávali a v súčasnosti za-
stávajú.“
Situácia v Púchove vzhľadom na 
udalosti okolo podpálenia auta 
poslanca L. Ranika je napätá. Vidí-
te nejakú súvislosť s týmito kona-
niami?
„Ing. Ranik je predsedom Dozornej 
rady MŠK Púchov s. r. o. a preto sa 
zaujíma o výsledky kontrol vyko-
naných v MŠK. Viem, že asi pred 
troma týždňami podal podnet na 
Úrad pre verejné obstarávanie 
vo veci oplotenia kúpaliska, lebo 
podľa jeho názoru bol porušený zá-
kon o verejnom obstarávaní. One-
dlho nato mu zhorelo jeho moto-
rové vozidlo, pričom sa preukázalo 
cudzie zavinenie. Či toto rituálne 
vyhrážanie súvisí s jeho aktivitou 
a uvedenými konaniami ponechá-
vam na vyhodnotenie čitateľom. 
Treba však poznamenať aj to, že 
motorové vozidlo zhorelo aj Ing. 
E. Kvocerovej a poškodené boli 
aj motorové vozidlá Ľ. Luhového,  
Ing. M. Svobodu a Ing. V. Karasa, 
teda ľuďom, ktorí nejakým spôso-
bom poukázali na nezákonné ko-
nanie bývalého vedenia mesta.“

Slavomír Flimmel
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Dlhodobá uzávierka cesty z Púchova 
do Pov. Bystrice začala 13. februára

Kvôli modernizácii železničnej trate Púchov - Žilina 
budú prebiehať na ceste z Púchova do Považskej 
Bystrice (II/507) v kilometri 180 - 181 (za Kúpeľmi 
Nimnica) stavebné práce, ktoré sa nezaobídu bez 
čiastočnej a aj úplnej uzávierky tejto štátnej cesty.
Začiatok čiastočnej uzávierky je naplánovaný na 13. 
februára 2017 a potrvá až do septembra. Pri čias-
točnej uzávierke cesty bude prejazdný jeden jazdný 
pruh riadený signalizačnými svetlami.
Každý druhý víkend v mesiacoch marec, apríl 
a máj bude spomínaná štátna cesta uzavretá v 
oboch pruhoch úplne. Prvý víkend, kedy bude 

Šoféri, ktorí pravidelne smerujú autom do Považskej Bystrice 
po starej ceste cez Nimnicu popri priehrade, musia od 13. fe-
bruára počítať s niekoľkomesačnou čiastočnou aj úplnou uzá-
vierkou, ktorá potrvá až do septembra.  

Mesto Púchov vyhlásilo dve výbe-
rové konania na obsadenie funkcie 
riaditeľa alebo riaditeľky dvoch mest-
ských materských škôl: MŠ Mládež-
nícka 13 a MŠ Požiarna 1292/5.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre ma-
terské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.  
o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov v znení neskorších 
predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie,
- bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, fle-
xibilita, komunikatívnosť,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR 
SR č. 317/2009 Z. z., 
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť 
problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekono-
mických vzťahov.

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

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súla-
de s kvalifikačnými predpokladmi a požiadav-
kami doručte osobne do podateľne Mestského 
úradu Púchov alebo poštou na adresu: Mestský 
úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Pú-
chov v zalepenej obálke označenej nápisom 
„Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Mládež-
nícka 13, 020 01 Púchov “ alebo  „Neotvárať – VK 
– riaditeľ/riaditeľka MŠ Požiarna 1292/5, 020 01 
Púchov “ do  3. marca  2017 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi 
výberová komisia prihláseným uchádzačom, 
spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberové-
ho konania najmenej sedem dní pred výbero-
vým konaním.

Zdroj: MsÚ Púchov

Výberové konania na obsadenie 
funkcie riaditeľa/riaditeľky 
Materskej školy Mládežnícka a 
Materskej školy Požiarna 1292/5

cesta úplne uzavretá, má byť v termíne od 10. 
do 13. marca. Počas úplných víkendových uzá-
vierok bude cca kilometrový úsek cesty z Pú-
chova do Považskej Bystrice plne uzavretý vždy  
v piatok od cca 23.00 hod. do pondelka cca 4.00 
hod. Náhradné trasy v čase úplných uzávierok ces-
ty II/507 sú dve: z Púchova do Považskej Bystrice po 
diaľnici alebo po starej ceste cez Visolaje a Sverepec.
O uzávierke informovalo Združenie Nimnica na čele 
so spoločnosťou Doprastav, a. s., ktoré modernizá-
ciu železničného traťového úseku Púchov - Žilina 
realizuje.                                                                              -tm-

Našli historické priestory starého Púchova, 
pivnice už neexistujúcej reštaurácie SOR
Z dôvodu havarijného stavu a nebezpečenstva úra-
zu pracovníci Podniku technických služieb mesta 
riešili včera (v stredu 9. februára) vzniknutú dieru v 
zemi pri Obchodnom dome Lachovec. Nachádzala 
sa v zelenom páse trávy medzi priľahlým parko-
viskom a Moravskou ulicou. „Prepadnutú časť klen-
by sme otvorili a na naše prekvapenie sa odokryli 
veľké priestory starých pivníc, ktoré sú vyložené 
kameňom,“ informuje konateľ Technických služieb 
mesta Púchov (PTSMP) Miloš Svoboda.

Ide zrejme o pozostatky pivníc zariadenia bývalej 
reštaurácie SOR, ktorú si staršie ročníky Púchovča-
nov určite pamätajú. Keďže v blízkosti prepadu sa 
nachádza vodovodné potrubie, dieru pracovníci 
PTSMP vyplnili štrkom a hlinou, aby nedošlo k jej 
poškodeniu.
-r-
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Premiér na pracovnom výjazde v Púchove

V pondelok bolo prvou zastávkou premiéra Gymná-
zium v Púchove, kde dopoludnia absolvoval pred-
nášku pre študentov na tému Slovensko a Európska 
únia. Pri návšteve ho sprevádzal župan Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Poobede 
navštívil akciovú spoločnosť Koval Systems v Beluši. 
Nasledovala prehliadka výroby púchovskej spoloč-
nosti EMT Púchov. V  obidvoch firmách absolvoval 
rozhovory s vedením spoločností, ako aj so zamest-
nancami. 
V ďalšom bode programu bola návšteva stavby 
„Modernizácia železničného úseku Púchov – Považ-
ská Bystrica – Považská Teplá pre rýchlosť 160 km“  
v mestskej časti Nosice. Táto stavba patrí k najväčším 
investíciám na Slovensku. Vybudujú sa dva tunely, 
14 železničných mostov (vrátane zrekonštruova-
ných) a šesť cestných mostov a nadjazdov. Celková 

hodnota zákazky je 368 miliónov eur a celá stavba 
má byť dokončená do januára 2020. 
Pracovný výjazd v púchovskom okrese premiér Ró-
bert Fico zavŕšil návštevou obce Dohňany, kde roko-
val so starostom obce Milanom Panáčkom a primá-
torom Púchova Rastislavom Henekom. V pamätnej 
izbe sa na záver návštevy konala spoločná tlačová 
konferencia o  celodennom programe premiéra. 
R. Fico okrem iného povedal, že aj v našom okrese 
sa stretáva s problémom nie ako riešiť problém ne-
zamestnanosti, ale naopak – problém nedostatku 
pracovníkov. Aj firmy z púchovského okresu hlásia, 
že majú problém nájsť zamestnancov, ktorí by boli 
schopní a ochotní sa u nich zamestnať. Podľa neho 
zamestnávatelia budú musieť začať zvyšovať mzdy, 
aby získali pracovníkov z konkurenčných firiem.  
                                                                                                             -sf-

V pondelok 13. februára predseda vlády SR Róber Fico navštívil 
v rámci pracovného výjazdu púchovský okres. 6. februára 2017 bol na Regionálnu veterinárnu 

a potravinovú správu Púchov (RVPS) nahlásený 
nález dvoch uhynutých labutí v  koryte rieky Váh 
v Horných Kočkovciach. Inšpektori RVPS vykonali 
obhliadku na mieste, labute sa nachádzali v ľado-
vých kryhách cca 15 metrov od brehu. S pomocou 
hasičov a ich člna odobrali vzorky uhynutých vtá-
kov, ktoré zaslali do Národného referenčného labo-
ratória (NRL) pre aviárnu influenzu Veterinárneho 
ústavu Zvolen. 
Dva dni po náleze labutí NRL potvrdilo pozitívny 
výsledok testovanej vzorky na vírus vtáčej chrípky 
(subtyp H5N8).

Na základe potvrdenia vtáčej chrípky, ktorá 
môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre 
zdravie zvierat a  ľudí, RVPS Púchov nariaďuje 
vykonať nasledovné opatrenia v monitorova-
cej oblasti tri kilometre od miesta nálezu (kat. 
územie mesta Púchov a mestských častí Horné 
Kočkovce, Nosice a Vieska – Bezdedov, obce 
Dolné Kočkovce a Streženice):
- MsÚ Púchov, ObÚ Dolné Kočkovce a Streženice 
vykonať do 17. 2. 2017 súpis všetkých chovov hydi-
ny holubov a iných vtákov chovaných zajatí. 
- Poľovníckej organizácii Ostrenec - Dúbrava a Hra-
disko Púchov, MO Slovenského rybárskeho zväzu 
Púchov zvýšený dohľad nad populáciami voľne 
žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, 
následne vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých 
vtákov, v prípade potreby v spolupráci s ornitolo-
gickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, 
oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušné-
mu orgánu RVPS.
- Všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva 
chovaného v zajatí v monitorovanej oblasti 
zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť, 
predovšetkým: 
a) dezinfekciu pri vstupoch a východov z priesto-
rov v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované 
v zajatí, 
b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu 
chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predo-
všetkým s vodnými druhmi), 
c) voda používaná na napájanie chovaného vtác-
tva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových 
vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu, 
d) oznamovať na RVPS (042/4641315, 
0918371587) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky 
u hydiny, holubov a iných vtákov. 

Zákazy uplatňované v monitorované oblasti:
1. Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky 
chované v zajatí z monitorovacej oblasti bez povo-
lenia RVPS Púchov.
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtá-
kov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výsta-
vách alebo iných podujatiach.
3. Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v mo-
nitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Púchov.
4. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva, ako aj zákaz 
iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem 
prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na 
osobitné účely.
5. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej 
prírody.
Tieto opatrenia platia až do odvolania.

Labute vo Váhu uhynuli 
na vtáčiu chrípku

Parkovné možno platiť 
od 16. februára aj esemeskou 

Mestský úrad týmto vychádza v ústrety najmä ob-
časným návštevníkom mesta, ktorým tento spôsob 
úhrady parkovného prináša vyšší komfort, rýchlosť 
a jednoduchosť, ktorú už poznajú z mnohých iných 
slovenských miest. Cena parkovného na 60 minút 
pri úhrade SMS správou je stanovená na 0,70 eur. 
Súčasne so spustením novej formy úhrady parkov-
ného pribudnú postupne v meste Púchov nové 
informačné tabule s návodom na zaplatenie SMS 
parkovacieho lístka hneď, ako to bude dovoľovať 
vhodné počasie. Medzitým budú informácie o SMS 
parkovacích lístkoch umiestnené na parkovacích 

automatoch, na oficiálnej webstránke mesta Pú-
chov a tiež v Púchovských novinách, kde prinesi-
eme podrobnejšie informácie už v nasledujúcom 
vydaní.

-bz-

Mesto Púchov, v súvislosti so schvá- 
leným dodatkom č. 3 k VZN č. 8/2012 
o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzenom území mes- 
ta Púchov, zavádza od 16. februára  
2017 nový spôsob úhrady parkovné- 
ho formou SMS parkovacieho lístka. 
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Chorobnosť klesla, stále je však veľmi vysoká

Mestská polícia

Päť dopravných nehôd na cestách okresu 
Púchov si vyžiadalo dve ľahké zranenia 

Polícia informuje

Prepadla sa zem...
Púchovskí mestskí policajti zasahovali po te-

lefonickom oznámení na Moravskej ulici, kde sa 
vedľa parkoviska pri obchodnom dome Lachovec 
na trávnatej ploche prepadla zemina a vytvoril sa 
jama s priemerom asi pol metra. Išlo o starú pivni-
cu, hlbokú asi 3,5 metra. Mestskí policajti oznámili 
prípad ako mimoriadnu udalosť Podniku technic-
kých služieb Mesta Púchov, miesto označili pás-
kou a počkali pri nebezpečnej jame až do prícho-
du pracovníkov TSMP.  

Prasklo potrubie
Púchovskí mestskí policajti riešili v utorok ráno 

haváriu vodovodného potrubia na Námestí slo-
body. Na poškodené vodovodné potrubie upo-
zornila políciu žena z Púchova. Hliadka zistila, že z 
poškodeného potrubia vytekala voda na cestu, a 
keďže mrzlo, vzápätí primŕzala. Mestskí policajti o 
prípade informoval vedenie Podniku technických 
služieb mesta Púchov. 

Obišiel bez pokuty...
Hliadka mestskej polície zasahovala po telefo-

nickom upozornení na Moravskej ulici, kde bolo 
za bytovkou zaparkované osobné motorové vo-
zidlo tak, že bránilo v prejazde ostatným vozid-
lám. Mestskí policajti zistili, že majiteľom vozidla 
je muž z Lazov pod Makytou. Hliadka ho poučila, 
že svojim konaním sa dopustil priestupku. Vyhol 
sa však pokute, mestskí policajti prípad vyriešili 
napomenutím. 

Vajcami na auto...
Na oddelenie mestskej polície prišiel oznámiť 

muž z Púchova, že na Ulici za cintorínom mu na 
služobné vozidlo hodila neznáma osoba vajcia. 
Hliadka našla na Ulici za cintorínom automobil 
značky Citroen Jumper combi bielej farby s mar-
tinským evidenčným číslom. Jedno vajce bolo 
rozbité na prednom skle, ďalšie do pravého boku 
automobilu, škrupina bola za pravým predným 
kolesom. Muž policajtov informoval, že nechce 
podať oznámenie, no má podozrenie na konkrét-
nu osobu. Preto chcel, aby sa prípad zdokumen-
toval keďže mal obavu, že automobil mu niekto 
zapáli. Hliadka na mieste vyhotovila fotodoku-
mentáciu.  

Bezdomovec skočil pod vlak
Na púchovských mestských policajtov sa obráti-

li príslušníci železničnej polície, ktorí žiadali o ur-
čenie totožnosti muža, ktorý v stredu 8. februára 
spáchal samovraždu skokom pod idúci vlak na že-
lezničnej zastávke Staré Nosice. Mestskí policajti 
samovraha spoznali, išlo o 76-ročného púchov-
ského bezdomovca.   

Zavadzal pred herňou...
Majiteľ jednej z púchovských herní sa obrátil na 

mestskú políciu s tým, že pred jeho podnikom 
na parkovisku stojí už dlhší čas dodávka bez evi-
denčného čísla. Mestskí policajti zistili majiteľa 
automobilu, telefonicky sa s ním skontaktovali. 
Bol však v zahraničí, sľúbil, že na druhý deň, keď 
sa vráti, automobil z parkoviska odstráni. 

Nepovolené plagáty...
Na kontrolu znečistenia verejného priestranstva 

nepovolenými plagátmi sa zamerali púchovskí 
mestskí policajti v stredu 8. februára vo večer-
ných hodinách. Na Ulici 1.mája našli hneď tri ne-
povolené plagáty. Jeden bol avízom podujatia vo 
Visolajoch, druhý pozýval na zabíjačku na snehu v 
Hornej Marikovej a tretí bol pozvánkou na fašian-
gy v Hornej Breznici. Vo všetkých troch prípadoch 
došlo k priestupku voči VZN mesta.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese v minulom týždni klesla v priemer 
o takmer 800 ochorení na 100.000 obyvateľov a do- 
siahla hodnotu 3549 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. Chorbnosť na akútne respiračné ochorenia tak 
bola v okrese Púchov minulý týždeň druhá najvyššia 
v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týž-
dni 11.046 akútnych respiračných ochorení, čo pred-
stavovalo priemernú chorobnosť 2922 ochorení na 
100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom sa chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia znížila o 12.03 percenta. 

Z celkového počtu ochorení bolo 2438 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť klesla v Trenčian-
skom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
o 9,37 percenta. Chrípkové ochorenia v minulom týž-
dni najviac trápili mládež od 15 do 19 rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-

renia bola v Trenčianskom kraji minulý týždeň v 
okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 5271 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 2036 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Par-
tizánske. 

Pre chrípku museli v minulom týždni v Trenčian-
skom kraji prerušiť školskú dochádzku v siedmich 
základných školách, troch materských školách a jed-
nej strednej škole. Ani jedna z nich nebola v okrese 
Púchov. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčí-
ne odporúča, aby riaditelia zdravotníckych zariadení 
v okresoch s najvyšším výskytom ochorení zabezpe-
čili zákaz návštev do odvolania. Odporúčajú tiež, aby 
riaditelia ostatných zdravotníckych zariadení, sociál-
nych a školských zariadení upozornili zamestnancov 
a žiakov, že v prípade akútneho respiračného ocho-
renia nie je vhodné chodiť do práce a do školy. 

(pok)   

Na cestách Púchovského okresu sa v piatom kalen-
dárnom týždni stalo päť dopravných nehôd. Nikto pri 
nich nezomrel, ani neutrpel ťažké zranenie, ľahko sa 
zranili dvaja ľudia.  

Ešte v stredu 1. februára zavčasu ráno sa stala do-
pravná nehoda na ceste III/1951 mimo obec v kata-
strálnom území obce Horná Breznica. Vodička viedla 
osobné motorové vozidlo Daewoo Matiz po ceste v 
smere od Zubáka do Lednických Rovní. V dôsledku 
neprispôsobenia rýchlosti jazdy poveternostným 
podmienkam, stavu a povahe vozovky (kašovitá vrst-
va snehu na vozovke) a svojim schopnostiam dostala 
s vozidlom do šmyku, prešla s vozidlom do protisme-
ru, kde sa zrazila s protiidúcim automobilom Citröen 
Jumper. Pri nehode došlo k ľahkému zraneniu vodič-
ky vozidla Daewoo, alkohol nebol zistený.

V rovnaký deň predpoludním sa stala dopravná 
nehoda na ceste I/49 v Púchove. Vodič BMW jazdil v 
smere od Púchova do Dohnian, pričom v dôsledku 
nedodržania bezpečnej vzdialenosti narazil do mo-
torového vozidla Fiat Ducato. Po náraze vodič s vozi-
dlom BMW zišiel vpravo mimo cestu, kde zostal stáť 
v krovinách. Pri nehode sa ľahko zranil vodič BMW, 
alkohol nebol zistený. 

Ďalšia nehoda sa stala na Mo-
ravskej ulici ráno 3. februára. 
Neznámy vodič pri vedení ne-
zisteného motorového vozidla 
z parkoviska pri spoločnosti 
COOP Jednota pravdepodob-
ne v dôsledku nevenovania 
sa plne vedeniu vozidla a ne-
sledovania situácie v CP, pri 
odbočovaní na Moravskú ulicu  
poškodil osobné motorové vo-
zidlo značky Mercedes. Pri ne-
hode sa nikto nezranil, vodič 
nezisteného vozidla si po tom-
to nesplnil základné povinnos-
ti vodiča a účastníka nehody, 
z miesta ušiel bez ohlásenia 
nehody polícii. 

V rovnaký deň krátko po-
poludní došlo k dopravnej 
nehode na účelovej komuni-

kácii v katastrálnom území obce Beluša - Belušské 
Slatiny. Vodič viedol vozidlo Škoda - Felicia po úče-
lovej komunikácii vedúcej popri školiacom zariade-
ní Slovenskej pošty smerom k oddychovému areálu 
Rodinkovo. V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti 
jazdy poveternostným podmienkam, stavu a povahe 
vozovky (ujazdená vrstva snehu na vozovke) a svojim 
schopnostiam sa dostal s vozidlom do šmyku, prešiel 
do protismeru mimo cestu, kde po odrazení od priľa-
hlého svahu jeho vozidlo narazilo do protiidúceho 
vozidla Citröen Berlingo. Pri DN k zraneniam osôb 
nedošlo, alkohol nebol zistený.

Posledná dopravná nehoda v piatom kalendárnom 
týždni sa stala v nedeľu 5. februára večer na ceste 
III/1942 v Púchove. Nezistený vodič viedol osobné 
motorové vozidlo Mercedes od Nosíc ku križovatke s 
cestou I/49, pričom pri prejazde pravotočivej zákruty 
v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu a 
povahe vozovky a svojim schopnostiam prešiel vľavo 
cez protismer mimo cestu, kde narazil do ochranné-
ho betónového zvodidla. Pri DN k zraneniam osôb 
nedošlo, alkohol nebol zistený. 

KR PZ Trenčín

Zradné cesty s vrstvou snehu, no najmä nepozornosť vodičov sa podpísali pod 
väčšinu dopravných nehôd, ktoré sa stali na cestách Púchovského okresu. Vy- ži-
adali si, našťastie, iba ľahké zranenia.               Ilustračné FOTO: KR PZ Trenčín 
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223
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Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

MAJKA  FASHION

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

   POZOR, MIMORIADNA AKCIA!

   NA VŠETOK TOVAR -20 %

OTVORILI SME 5. 12. 2016

TEŠÍME SA NA VÁS

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

spravodajstvo6 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Chorobnosť klesla, stále je však veľmi vysoká

Mestská polícia

Päť dopravných nehôd na cestách okresu 
Púchov si vyžiadalo dve ľahké zranenia 

Polícia informuje

Prepadla sa zem...
Púchovskí mestskí policajti zasahovali po te-

lefonickom oznámení na Moravskej ulici, kde sa 
vedľa parkoviska pri obchodnom dome Lachovec 
na trávnatej ploche prepadla zemina a vytvoril sa 
jama s priemerom asi pol metra. Išlo o starú pivni-
cu, hlbokú asi 3,5 metra. Mestskí policajti oznámili 
prípad ako mimoriadnu udalosť Podniku technic-
kých služieb Mesta Púchov, miesto označili pás-
kou a počkali pri nebezpečnej jame až do prícho-
du pracovníkov TSMP.  

Prasklo potrubie
Púchovskí mestskí policajti riešili v utorok ráno 

haváriu vodovodného potrubia na Námestí slo-
body. Na poškodené vodovodné potrubie upo-
zornila políciu žena z Púchova. Hliadka zistila, že z 
poškodeného potrubia vytekala voda na cestu, a 
keďže mrzlo, vzápätí primŕzala. Mestskí policajti o 
prípade informoval vedenie Podniku technických 
služieb mesta Púchov. 

Obišiel bez pokuty...
Hliadka mestskej polície zasahovala po telefo-

nickom upozornení na Moravskej ulici, kde bolo 
za bytovkou zaparkované osobné motorové vo-
zidlo tak, že bránilo v prejazde ostatným vozid-
lám. Mestskí policajti zistili, že majiteľom vozidla 
je muž z Lazov pod Makytou. Hliadka ho poučila, 
že svojim konaním sa dopustil priestupku. Vyhol 
sa však pokute, mestskí policajti prípad vyriešili 
napomenutím. 

Vajcami na auto...
Na oddelenie mestskej polície prišiel oznámiť 

muž z Púchova, že na Ulici za cintorínom mu na 
služobné vozidlo hodila neznáma osoba vajcia. 
Hliadka našla na Ulici za cintorínom automobil 
značky Citroen Jumper combi bielej farby s mar-
tinským evidenčným číslom. Jedno vajce bolo 
rozbité na prednom skle, ďalšie do pravého boku 
automobilu, škrupina bola za pravým predným 
kolesom. Muž policajtov informoval, že nechce 
podať oznámenie, no má podozrenie na konkrét-
nu osobu. Preto chcel, aby sa prípad zdokumen-
toval keďže mal obavu, že automobil mu niekto 
zapáli. Hliadka na mieste vyhotovila fotodoku-
mentáciu.  

Bezdomovec skočil pod vlak
Na púchovských mestských policajtov sa obráti-

li príslušníci železničnej polície, ktorí žiadali o ur-
čenie totožnosti muža, ktorý v stredu 8. februára 
spáchal samovraždu skokom pod idúci vlak na že-
lezničnej zastávke Staré Nosice. Mestskí policajti 
samovraha spoznali, išlo o 76-ročného púchov-
ského bezdomovca.   

Zavadzal pred herňou...
Majiteľ jednej z púchovských herní sa obrátil na 

mestskú políciu s tým, že pred jeho podnikom 
na parkovisku stojí už dlhší čas dodávka bez evi-
denčného čísla. Mestskí policajti zistili majiteľa 
automobilu, telefonicky sa s ním skontaktovali. 
Bol však v zahraničí, sľúbil, že na druhý deň, keď 
sa vráti, automobil z parkoviska odstráni. 

Nepovolené plagáty...
Na kontrolu znečistenia verejného priestranstva 

nepovolenými plagátmi sa zamerali púchovskí 
mestskí policajti v stredu 8. februára vo večer-
ných hodinách. Na Ulici 1.mája našli hneď tri ne-
povolené plagáty. Jeden bol avízom podujatia vo 
Visolajoch, druhý pozýval na zabíjačku na snehu v 
Hornej Marikovej a tretí bol pozvánkou na fašian-
gy v Hornej Breznici. Vo všetkých troch prípadoch 
došlo k priestupku voči VZN mesta.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese v minulom týždni klesla v priemer 
o takmer 800 ochorení na 100.000 obyvateľov a do- 
siahla hodnotu 3549 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. Chorbnosť na akútne respiračné ochorenia tak 
bola v okrese Púchov minulý týždeň druhá najvyššia 
v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týž-
dni 11.046 akútnych respiračných ochorení, čo pred-
stavovalo priemernú chorobnosť 2922 ochorení na 
100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom sa chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia znížila o 12.03 percenta. 

Z celkového počtu ochorení bolo 2438 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť klesla v Trenčian-
skom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
o 9,37 percenta. Chrípkové ochorenia v minulom týž-
dni najviac trápili mládež od 15 do 19 rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-

renia bola v Trenčianskom kraji minulý týždeň v 
okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 5271 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 2036 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Par-
tizánske. 

Pre chrípku museli v minulom týždni v Trenčian-
skom kraji prerušiť školskú dochádzku v siedmich 
základných školách, troch materských školách a jed-
nej strednej škole. Ani jedna z nich nebola v okrese 
Púchov. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčí-
ne odporúča, aby riaditelia zdravotníckych zariadení 
v okresoch s najvyšším výskytom ochorení zabezpe-
čili zákaz návštev do odvolania. Odporúčajú tiež, aby 
riaditelia ostatných zdravotníckych zariadení, sociál-
nych a školských zariadení upozornili zamestnancov 
a žiakov, že v prípade akútneho respiračného ocho-
renia nie je vhodné chodiť do práce a do školy. 

(pok)   

Na cestách Púchovského okresu sa v piatom kalen-
dárnom týždni stalo päť dopravných nehôd. Nikto pri 
nich nezomrel, ani neutrpel ťažké zranenie, ľahko sa 
zranili dvaja ľudia.  

Ešte v stredu 1. februára zavčasu ráno sa stala do-
pravná nehoda na ceste III/1951 mimo obec v kata-
strálnom území obce Horná Breznica. Vodička viedla 
osobné motorové vozidlo Daewoo Matiz po ceste v 
smere od Zubáka do Lednických Rovní. V dôsledku 
neprispôsobenia rýchlosti jazdy poveternostným 
podmienkam, stavu a povahe vozovky (kašovitá vrst-
va snehu na vozovke) a svojim schopnostiam dostala 
s vozidlom do šmyku, prešla s vozidlom do protisme-
ru, kde sa zrazila s protiidúcim automobilom Citröen 
Jumper. Pri nehode došlo k ľahkému zraneniu vodič-
ky vozidla Daewoo, alkohol nebol zistený.

V rovnaký deň predpoludním sa stala dopravná 
nehoda na ceste I/49 v Púchove. Vodič BMW jazdil v 
smere od Púchova do Dohnian, pričom v dôsledku 
nedodržania bezpečnej vzdialenosti narazil do mo-
torového vozidla Fiat Ducato. Po náraze vodič s vozi-
dlom BMW zišiel vpravo mimo cestu, kde zostal stáť 
v krovinách. Pri nehode sa ľahko zranil vodič BMW, 
alkohol nebol zistený. 

Ďalšia nehoda sa stala na Mo-
ravskej ulici ráno 3. februára. 
Neznámy vodič pri vedení ne-
zisteného motorového vozidla 
z parkoviska pri spoločnosti 
COOP Jednota pravdepodob-
ne v dôsledku nevenovania 
sa plne vedeniu vozidla a ne-
sledovania situácie v CP, pri 
odbočovaní na Moravskú ulicu  
poškodil osobné motorové vo-
zidlo značky Mercedes. Pri ne-
hode sa nikto nezranil, vodič 
nezisteného vozidla si po tom-
to nesplnil základné povinnos-
ti vodiča a účastníka nehody, 
z miesta ušiel bez ohlásenia 
nehody polícii. 

V rovnaký deň krátko po-
poludní došlo k dopravnej 
nehode na účelovej komuni-

kácii v katastrálnom území obce Beluša - Belušské 
Slatiny. Vodič viedol vozidlo Škoda - Felicia po úče-
lovej komunikácii vedúcej popri školiacom zariade-
ní Slovenskej pošty smerom k oddychovému areálu 
Rodinkovo. V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti 
jazdy poveternostným podmienkam, stavu a povahe 
vozovky (ujazdená vrstva snehu na vozovke) a svojim 
schopnostiam sa dostal s vozidlom do šmyku, prešiel 
do protismeru mimo cestu, kde po odrazení od priľa-
hlého svahu jeho vozidlo narazilo do protiidúceho 
vozidla Citröen Berlingo. Pri DN k zraneniam osôb 
nedošlo, alkohol nebol zistený.

Posledná dopravná nehoda v piatom kalendárnom 
týždni sa stala v nedeľu 5. februára večer na ceste 
III/1942 v Púchove. Nezistený vodič viedol osobné 
motorové vozidlo Mercedes od Nosíc ku križovatke s 
cestou I/49, pričom pri prejazde pravotočivej zákruty 
v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu a 
povahe vozovky a svojim schopnostiam prešiel vľavo 
cez protismer mimo cestu, kde narazil do ochranné-
ho betónového zvodidla. Pri DN k zraneniam osôb 
nedošlo, alkohol nebol zistený. 

KR PZ Trenčín

Zradné cesty s vrstvou snehu, no najmä nepozornosť vodičov sa podpísali pod 
väčšinu dopravných nehôd, ktoré sa stali na cestách Púchovského okresu. Vy- ži-
adali si, našťastie, iba ľahké zranenia.               Ilustračné FOTO: KR PZ Trenčín 
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Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

STAVINTEL s.r.o.
združenie stavebných remeselníkov

Moravská 682/3
020 01  Púchov 

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

- pri autobusovej zastávke na ul. Hollého (oproti Rybičkám) 

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Lanza
prach na pranie 

4,5 kg  
60 PD

8,90 

5,29  €

Nivea 
sprchový gél
dámsky/ 
pánsky
250 ml  
2,95

1,59 €

Wellaflex   
lak na vlasy 
250 ml 

3,39 

2,59 €

Dove
vianočné 
darčekové 
kazety
za SUPER 
NÍZKE CENY

od 4,19 €
Vanish 
na tepovanie
kobercov 
500 ml
3,89

1,99 €

 v skle ANJEL 
100 g
2,30 

1,59 €

Vianočná 
sviečka

 v skle 
115 g

    2,85   

    1,89 €

Vianočná 
sviečka

SUPER CENA
    Lenor

aviváž 
45/52/57 praní 

3,99   

2,59 € 

Perwoll                               
tekutý gél 
na pranie
3 l
9,90
4,89 €

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Nivea
pánsky, 
dámsky 

sprchový gél 
250 ml

 2,95   

1,55 €

Elmex
zubná pasta 
DUO balenie 
2x75 ml 

 6,95 

4,69 €
Bref 
WC čistič   
750 ml

1,89  

1,19 €

2,95 

1,59 €

Schauma
šampón na vlasy
(vybrané druhy)
400 ml

    Silan
aviváž 

rôzne druhy
2 l 
  

 4,19 

2,59 € 

Persil                       
prášok/tekutý gél 
1,4 kg/l 
20 praní 

 6,65 

3,89 €

Palette   
farba na vlasy  
rôzne odtiene

3,35 

2,39 €

Bref 
power aktiv  
gulička do WC

 
 2,30   

0,99 €

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

Sanytol 
dezinfekčný 
prostriedok    
500 ml 

3,79  

2,59 €

Wellaflex
lak na vlasy 

250 ml

3,19  

2,29  €

Wellaflex
penové tužidlo
200 ml

3,19 

2,29  €

Dove
telové mlieko     
400 ml 

4,99 

3,79 €

TENTO  
economy 
toaletný papier    
68 m 

0,59 

0,45 €
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MŠ Mládežnícka: Čo sme stihli a čo nás čaká v druhom polroku
Školský rok sa prehupol do dru-
hej polovice a koncom januára 
sme ukončili jeho prvú polovicu. 
Čo všetko sme za to obdobie stihli 
uskutočniť? 
Začiatok školského roka je vždy nároč-
ný. Nové deti, noví rodičia, všetko sa 
musí dostať do svojich koľají, aby sme 
mohli pracovať v plnom nasadení. 
Jeseň priniesla súťaž v zhotovova-
ní šarkanov. Príjemnou udalosťou v 
októbri bolo stretnutie bývalých ko-
legýň, ktoré sú už na dôchodku pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším 
ľuďom. Pripravili sme pre ne program 
s najstaršími deťmi, malé občerstvenie 
a drobné darčeky, aby im pripomínali 
naše spoločne strávené chvíle. 
Najstaršie deti sa predstavili s pekným 
programom aj v penzióne Chmelinec, 
kde pri spomínanom Mesiaci úcty k 
starším ukázali prácu folklórneho kr-
úžku pod vedením Hanky Loduhovej 
a potom sa deti z ďalšej triedy predsta-
vili s nacvičeným moderným tancom, 
ktorý pripravila pani zástupkyňa Ze-

manová. Vo chvíľach osamelosti sta-
rých ľudí,  ktorí tu trávia svoje dni, im 
príde takéto rozptýlenie spestrením 
bežných dní.
S deťmi sme pre ľudí z tohto penziónu 
pripravili vystúpenie aj na Mikuláša, 
ktoré starkí ocenili potleskom.
Spestrením pobytu detí v materskej 
škole sú aj divadelné a hudobné pred-
stavenia, ktoré oživujú pravidelný 
režim školy. A tak bežné edukačné 
aktivity sú deťom ponúknuté inou for-
mou. Sú pre ne prínosom, nakoľko sa 
v nich nachádza aj veľa poučného do 
života. Také bolo predstavenie Pyšná 
princezná, Pokazené hodiny a Mikuláš 
je tu.
Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže 
Púchovské čarbanice, kde porota 
ohodnotila šesť výtvarných prác a deti 
si odmeny prevzali v Marczibányiho 
reštaurácii. Potom sa už chystali prí-
pravy na Mikuláša a Mikulášsky jar-
mok. Predchádzala  tomu výzdoba ce-

lej školy, jednotlivých tried a príprava 
programu. Mikuláš zavítal aj s čertom 
a vtedy sa aj tí „veľkí hrdinovia“ báli. 
Strach vystriedala radosť zo sladkých 
balíčkov, ktoré Mikuláš rozdal všetkým 
deťom. Primátor mesta priniesol de-
ťom tiež sladkosti, čomu sa všetky deti 
potešili.
Keď skončil Mikuláš, aj „Lucie“ z folklór-
neho krúžku povymetali všetky kúty,   
chystali sa besiedky pri stromčeku, 
kde sme rodičom detí pripravili pestrý 
vianočný program. Spoločné posede-
nia s rodičmi prinášajú lepšie zblíženia 
a je tu viac času na spoločné rozhovo-
ry na rôzne témy. Po spoločne stráve-
ných chvíľach v rodinách na Vianoce, 
sme sa po Novom roku opäť stretli v 
materskej škole. Zanedlho sme sa zú-
častnili korčuliarskeho výcviku, kde 
deti počas piatich dní získali základy 
korčuľovania. Na tejto akcii boli prí-
tomní rodičia i starí rodičia, ktorí svoje 
deti sprevádzali.
O všetkých akciách rodičov informu-
jeme aj prostredníctvom školského 

časopisu Hviezdička, ktorého tri čísla 
vydávame za jeden školský rok. V ňom 
si deti nájdu stránky pre vykresľova-
nie, cvičenie si hlások, logické riešenia 
úloh, súťaže a rodičia si môžu prečítať 
nejaké zaujímavosti, nájdu si tam vždy 
aj nejaký recept na dobrú maškrtu.

Čo nás čaká v druhom polroku? 
Je toho naplánovaného veľa. Snáď na-
jobľúbenejším bude karneval, na kto-
rý sa už všetci nesmierne tešia. Veríme, 
že masky budú zaujímavé a krásne, 
že zábava bude výnimočná a tanec 
a hudba budú mať v ten deň zelenú. 
Potom nás čaká Veľkonočný jarmok. 
Aprílový Deň Zeme budú sprevádzať 
rôzne akcie, aby už malí vedeli pocho-
piť, že si Zem musíme chrániť pre ďal-
šie generácie.
Na  Deň matiek nebude chýbať pro-
gram detí určený ich mamám. A aby 
na tento deň nezabudli, pripravíme 
im darčeky na pamiatku, ktoré spolu  

s kvetmi k tomuto sviatku určite patria.
Jedným z príjemných dní v materskej 
škole bude aj MDD, kedy hry a súťaže 
budú prebiehať v celej materskej ško-
le. 
Súťaž v speve má už u nás svoju tra-
díciu.  Každá trieda vyšle na súťaž na-
jšikovnejších spevákov a tí dostanú 
medaile za najlepšie vystúpenia, ktoré 
zhodnotí porota.
Aby sa z detí stali dobrí plavci, navští-
vime krytú plaváreň a počas týždňa 
plaveckého výcviku sa najstaršie deti 
budú učiť plávať.
Veríme, že aj divadelné predstavenia 
spestria deťom niektoré dni a DJ Jan-
ko pripraví opäť diskotéku na
 školskom dvore pre všetky deti na 
rozlúčku so školským rokom. Aby deti 
nezabudli, že súčasťou prírody sú aj 
vtáci, na MDD bude vystúpenie s drav-
cami – sokolmi, sovami, orlami.
Rozlúčka s materskou školou býva 
smutná. Najstaršie deti odchádzajú, 
lúčime sa s nimi, pripravíme pre ne 
rozlúčkový deň. Dostanú na pamiatku 
knižky s venovaním, šerpy s nápisom a 
osvedčenia o ukončení predprimárne-

ho vzdelávania.
Počas celého školského roka budeme 
pripravovať deti, najmä predškolákov, 
na vstup do základnej školy, zúčastní-
me sa zápisu v základnej škole, spo-
lupracovať budeme s učiteľkami zo 
susednej  školy tak, ako doteraz. Ná-
vštevou prvákov uľahčujeme predsta-
vu detí o škole a ich následný vstup do 
primárneho vzdelávania, aby dosaho-
vali dobré výsledky a naša práca mala 
dobrú spätnú väzbu. Preto preferuje-
me oblasť predčitateľskej gramotnosti 
u predškolákov, aby príprava na školu 
bola čo najkvalitnejšia.
Jediným cieľom všetkých zamestnan-
cov je, aby sa deti cítili v materskej 
škole dobre, aby boli rodičia spokojní 
a my sme mali dobrý pocit z dobre 
vykonanej práce. Radosť v očiach detí, 
ich úsmevy sú pre nás najlepšou od-
menou. A to sa dá dokázať len v spo-
lupráci so všetkými zamestnancami, 
ktorí sa podieľajú na dobrých výsled-
koch práce.

Daniela Valentínyová, 
riaditeľka MŠ Mládežnícka



okno do minulosti10 PÚCHOVSKÉ NOVINY

História mužského volejbalu v Púchove (1970 - 1993)

1975 
Družstvo mužov sa umiestňuje na 
4. mieste. Kvalitnou prácou si oddiel 
vyslúžil dôveru nadriadených orgá-
nov SFV a ČSZTV a je poverený or-
ganizovaním viacerých celoštátnych 
športových akcií, ako napr. finále 
mužov vo volejbale ČSSR. Postu-
pom času narastá  členská základňa 
a oddiel má 135 členov. Vzniká celok 
žien a pod vedením M. Ondrišíkovej 
a M. Prekopa vyhráva okresnú súťaž, 
v ktorej štartuje ďalšie tri ročníky. Po 
rozhodnutí výboru VO o zrušení žen-
skej zložky prechádza na rekreačný 
volejbal a postupne zaniká. 

1976 - 1979
Družstvo mužov pod vedením Š. Ga-
špara a  F.  Láncoša sa umiestňuje na 
8.  a  11. mieste. Mladší dorast začína 
účinkovanie na volejbalovej scéne 

Chlapcov si pod patronát vzal J. Kro-
šlák a  dievčatá začala trénovať L. 
Eliášová. K popularite volejbalu v Pú-
chove prispeli i  výborné výsledky 
existujúceho celku mužov. Dievčatá 
však po štyroch rokoch so svojou 
činnosťou končia. Dorastenci pracujú 
naďalej, a  to hlavne vďaka Milanovi 
Strmenskému, ktorý sa ich ujíma na 
púchovskom gymnáziu. 

1972
V tomto roku sa rozširuje výbor volej-
balového oddielu (VO) a novým pred-
sedom je zvolený Ing.  Ján Kaššovic. 
Členmi výboru sa stávajú J.  Hachli-
nec, I. Štefko, J. Mazák, V. Jelčic, V. Ada-
mec, M. Strmenský, Ing. M. Kudla, Ing. 
F. Láncoš, L. Sobolič, L. Kalma, M. Haj-
ský, O. Drobný, D. Lipták, A. Panáček, 
P. Vidan, J.  Bôžik a  J.  Jelčic. Družstvo 
mužov sa umiestňuje na 3. mieste.

1973 - 1974 
Družstvo mužov v r. 1973 postupuje 
do krajského preboru, kde pôsobí až 
do roku 1979. V  nasledujúcom roku 
sa umiestňuje na 3.  mieste v  kraji. 
Rozbieha sa naplno spolupráca s mlá-
dežou a výberom mladých chlapcov. 
Vzniká perspektívne žiacke družstvo: 
M.  Kvasnica, F.  Láncoš, Ľ.  Zbudila, 
M. Pastorek, P. Rosina, T. Crkoň, P. Ku-
čík, K.  Moško, L.  Karas, S.  Flimmel, 
L. Dvorský, V. Marko a ďalší. Družstvo 
pracuje pod vedením trénera I.  Šte-
fku, asistenta V.  Žiaka a  vedúceho 
Ľ. Soboliča. Viacerí hráči neskôr tvorili 
chrbtovú kosť celku družstva Púcho-
va, účastníka 1. slov. národnej ligy. 

pod vedením F.  Láncoša, Záleského 
a  Strapku. Volejbalový oddiel bol 
v r. 1977 poverený organizáciou kvali-
fikácie do Majstrovstiev ČSSR. Mladší 
žiaci pod vedením trénera Š.  Eliáša 
v r. 1978 získavajú 1. miesto na Majs-
trovstvách Slovenskej republiky.

1980
Družstvo sa zúčastňuje kvalifikácie 
o postup do II.  ligy. V  tomto období 
reprezentujú hráči prevážne domáci 
odchovanci: F. Jurovčík, J. Šulc, L. Ga-
lánek, F. Řezníček, J. Čibenka, R. Vata, 
D.  Záleský, M.  Makovič, P.  Bobík, 
J. Guniš, V. Veteška, J. Zehnal, J. Feča-
nin, J. Fialka, V. Žiak, M. Haver, J. Nahál-
ka, J. Gajda, V. Lezsay, P. Pospíšil, P. Ba-
ránek, J. Martiš, M. Gabčo, a P. Gabčo.

1981
Po víťazstve v II. Lige muži hrajú prvú 

V roku 1970 Mesto Púchov oslavova-
lo 50. výročie vzniku organizovaného 
športu. Záujem o  šport v  meste sa 
v  tomto čase sústreďoval hlavne na 
futbal. Šport v Púchove riadila v tom 
čase Telovýchovná jednota Gumárne 
Púchov (TJ G1M). Celý šport financo-
val materský podnik Gumárne 1. mája 
Púchov. Keďže Telovýchovná jednota 
vytvárala veľmi dobré podmienky pre 
šport, bolo len na športovcoch, ako 
sa dokázali zorganizovať a  so svojim 
športom začleniť pod TJ G1M. Takto 
vznikol i volejbalový oddiel. Rozhodla 
sa ho založiť skupinka amatérskych 
volejbalistov na oslave narodenín Iva-
na Štefku 10. marca 1970.

1970
Prvým predsedom volejbalového 
oddielu sa stal František Jurovčík. Vte-
dajší káder tvorili: hrajúci tréner I. Šte-
fko, F. Jurovčík, J. Mazák, D. Krošlák, V. 
Galánek, J. Šulc, J. Klementík a vedúci 
družstva J. Hachlinec.
Družstvo mužov dosahovalo už 
v úvode svojej činnosti dobré výsled-
ky, čo značne napomohlo propagácii 
volejbalu. Družstvo mužov pod vede-
ním trénera I. Štefku štartuje v r. 1970 
v Župnom majstrovstve, ktoré vyhrá-
va a postupuje do krajskej súťaže, kde 
pôsobí do roku 1973. 

1971 
Postupne sa členská základňa rozší-
rila a  oddiel zakladá i  ženskú zložku. 
Časom bolo treba omladiť oddiel, 
preto sa začalo pracovať s mládežou 
a vznikajú družstvá staršieho dorastu. 

Volejbal patrí 
v našom meste 
spolu s futbalom 
a hokejom k naj- 
obľúbenejším špor-
tom. Púchovskí  vo-
lejbalisti sa zaslúžili 
svojimi úspechmi 
a majstrovskými ti-
tulmi o šírenie dob-
rého mena Púchova 
po celom Slovensku 
a aj za jeho 
hranicami.
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na ŠK Matadora zároveň vzniká sa-
mostatná Slovenská súťaž – Extrali-
ga. V  roku 1993 postupuje družstvo 
dorastencov pod vedením trénera 
P. Baránka do II. ligy. O rok neskôr už 
družstvo postupuje do I. ligy. K tomu-
to úspechu ich doviedol tréner Š. Ma-
rinič a vedúci družstva Ľ. Sobolič. 

Volejbalový oddiel od vzniku trénoval 
a hral súťaže na antukových ihriskách. 
Koncom 70-tych rokov vybudoval 
oddiel tri tréningové antukové ihriská 
vedľa tenisových kurtov, čo pozitívne 
ovplyvnilo tréningový proces a  vý-
sledky v  súťažiach. Po postupe do I. 
SNL začali muži hrať majstrovské sú-
ťaže v športovej hale, ktorej kapacita 
bola 435 miest na sedenie. Na majs-
trovské zápasy bola hala vždy vypre-
daná, keď na ne chodilo 500 až 600 
divákov.
Takmer celé toto 23-ročné obdobie 
pracovali vo vedení mužského vo-
lejbalu tí istí ľudia: predseda oddielu 
J. Kaššovic, tréner I.  Štefko a  vedúci 
oddielu J. Hachlinec. Za celé obdobie 
družstvo mužov šesťkrát postúpilo 
do vyššej súťaže a ani raz nevypadlo 
do nižšej súťaže. Odchovanci pú-
chovského volejbalu pôsobili a  stále 
pôsobia aj v iných mestách, ako i v re-
prezentácii SR vo všetkých kategó- 
riách. Poďakovanie za úspešné vý-
sledky v  tomto období si zaslúžia 
okrem realizačného tímu a  hráčov 
aj ich fanúšikovia a  hlavný sponzor 
Gumárne Púchov. Vďaka nemalým 
finančným prostriedkom, ktoré Gu-
márne poskytli na rozvoj volejbalu, sa 
položili dobré základy jeho ďalšieho 
rozvoja, ktorý vyvrcholil tromi titulmi 
majstrov SR a úspešným pôsobením 
v  európskych súťažiach. To už však 
bolo v ďalšej etape – v ére ŠK Mata-
dor Púchov.

Spracoval Slavomír Flimmel
Foto: archív  Ivan Štefko

SNL, kde skončia tretí. Družstvo v 80-
tych rokoch pracuje pod vedením tré-
nera I.  Štefku za asistencie postupne 
viacerých asistentov Gašpar, Láncoš, 
Vojnar. Predsedom oddielu J.  Kaššo-
vic, vedúcim družstva bol J. Hachlinec 
a masérom K. Moško. Družstvo tvorili 
hráči: J.  Vágner, V.  Vojnar, F.  Božok, 
I.  Kolařík, J. Vlk, K.  Švácha, M.  Kováč, 
L.  Halanda (dnešný prezident SVF), 
J. Tandler, J. Kováčik, M. Crkoň, D. Balá-
žik, P. Moravčík, V. Meszároš, D. Nébus, 
Z. Cikrdle, Š. Richtárik, S. Gabčo, J. Ber-
nátek, R.  Krcho, L.  Kudroň, I.  Fuljer, 
R. Chocholák, L. Váša, T. Ballay.

1982 - 1990
V  80-tych rokoch sa výbor posilňuje 
o  ďalších funkcionárov: S.  Panvica, 
V. Žiak, V. Veteška, J. Guniš, J. Körmen-
di, K. König, F. Calpaš a F. Čerňanský. 
Mužstvo skončí na medailových mies-
tach v  rokoch 1985 (bronz) a  1987 
(striebro). Medzi úspechy dorasten-
cov možno prirátať postup do 1. do-
rasteneckej ligy v  roku 1984, o čo sa 
pričinili Štefan Marinič a neskôr Ladi-
slav Dvorský.
V 1. SNL pôsobia muži 11 rokov a ligu 
konečne vyhrávajú v  rokoch 1988 
a 1990, ale nedarí sa im postúpiť cez 
silných českých súperov do vyššej sú-
ťaže. V  roku 1988 nepostúpili cez VŠ 
Praha a v  roku 1990 cez TJ Vítkovice. 
V  tomto období začína pracovať „B“ 
družstvo mužov, ktorí štartujú v II. lige. 

1991
Muži opäť vyhrávajú I.  SNL a  postu-
pujú priamo do I. Federálnej ligy. 
Ako nováčik pôsobia veľmi úspešne, 
keď obsadzujú 7. a  6. miesto a  záro-
veň dvakrát 2. miesto v  Slovenskom 
pohári. TJ Gumárne reprezentovali: 
P.  Bella, R.  Dvoran, J.  Kováčik, R.  Kr-
cho, M. Kvasnica, Z. Haver, P. Tandler, 
L. Kudroň, L. Váša, I. Fuljer, R. Chocho-
lák,E. Gábor, D. Čelko, S. Sereda (Ukra-
jina), R.  Paljonis (Litva), M.  Capcara, 
T.  Ballay. Predsedom Volejbalového 
oddielu bol J.  Kaššovic, trénerom 
I.  Štefko, asistentom F.  Božok, vedú-
cim J.  Hachlinec a  masérom K.  Mo-
ško. Okrem ligových povinností sa 
družstvo mužov zúčastňuje význam-
ných zahraničných akcií. Medzi naj-
výraznejšie úspechy patrí prvé miesto 
na turnaji v Portugalsku, kde štartuje 
pod hlavičkou ČSSR B, kde postupne 
víťazí nad reprezentáciami Izraela, 
Švédska B a  domáceho Portugalska 
a získava pohár Portugalskej televízie.

1993
V  ročníku 1992/93 obsadzuje druž-
stvo mužov 2.  miesto v  SR a  zabez-
pečuje si historicky prvé vystúpenie 
v európskej lige Pohára víťazov pohá-
rov proti družstvu Kyjeva. Rozpadom 
federácie sa mení názov TJ Gumárne 
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• Administratívny pracovník (2) - DIPLOMATIC,  
s. r. o. (Novonosická 502/3, Púchov, 020 01), kontakt: 
(tel.: 0905972506, e-mail: director@diplomatic.sk)
• Asistent obch. oddelenia (1) - UNI-TECH, s. r. o. 
(Kpt. Jaroša 1893/47, Púchov, 020 01), kontakt: Ing. 
Michaela Horečná (tel.: 042/4711576, e-mail: micha-
ela.horecna@unitech99.co.kr)
• Asistent predaja (1) - Monika Krížová (Okružná  
1927, Púchov, 020 01), kontakt: Monika Krížová (tel.: 
0910906806, e-mail: okay_134@oakysk.eu)
• Bezpečnostný pracovník (1) - SECURITAS SK, s. r. 
o., Púchov, kontakt: Jaroslav Pekár (tel.: 0903899233, 
e-mail: jaroslav.pekar@securitas.sk)
• CNC sústružník - vhodnejšie pre absolventa 
(2) - DA Servis, s. r. o. (Svätoplukova 1734, Púchov, 
020 01), kontakt: Ing. Lenka Hachlincová (tel.: 
042/4635180, e-mail: hachlincova@daservis.sk)
• Čašník (2) - Milena Fedorová (Ferka Urbánka 805, 
Púchov, 020 01), kontakt: Milena Fedorová (tel.: 
0911260056, e-mail: milenafedorova@azet.sk)
• Čašník, čašníčka (1) - ALEXANDRA HOTEL,  
s. r. o. (Dvory 581, Púchov, 020 01), kontakt: (tel.: 
042/4666000, e-mail: hotel@alexandrahotel.sk)
• Čašník, čašníčka (1) - Rastislav Urbančok (Morav-
ská 1882/48, Púchov, 020 01), kontakt: Ing. Anna 
Trokanová (tel.: 0908211363, e-mail: anicka.troka-
nova@gmail.com)
• Čašník, servírka (2) - Realdealforestphile s. r. o. 
(Horský rezort Jasoň Kohútka, Lazy pod Maky-
tou, 020 55), kontakt: Mgr. Lenka Jaslovská (tel.: 
0904701308, e-mail: lenka.jaslovska@rdcp.biz)
• Dojička dojníc (1) - Poľnohospodárske družstvo 
Mestečko (Dohňany 1, Dohňany, 020 51), kontakt: 
Dorota Mrníková (tel.: 0903458890, e-mail: dorka.
mrnikova@pdmestecko.sk)
• Elektromechanik (1) - MAKYTA, a. s. (l. mája 
882/46, Púchov, 020 25), kontakt: Marta Duháčková 
(tel.: 0915496590, marta.duhackova@makyta.sk)
• Elektromontér (2) - BISON, s. r. o. (Moravská 4312, 
Púchov, 020 01), kontakt: (tel.: 0905404547, e-mail: 
bison@mail.t-com.sk)
• Chyžná/upratovačka (2) - Marián Chovanec (Ná-
brežie slobody 1926/4, Púchov, 020 01), kontakt: 
Mgr. Alžbeta Labantová (tel.: 0948636315, e-mail: 
marketing@odema.sk)
• Inštalatér (1) - Jozef Galbavý JG – mont (M. Ku-
kučína 817, Beluša, 018 61), kontakt: Jozef Galbavý 
(tel.: 0948321408, e-mail: jgmont@azet.sk)
• Kaderník (1) - Bc. Petra Provazníková - Petra - 
dámske a pánske kaderníctvo (Moyzesova 1744, 
Púchov, 020 01), kontakt: (tel.: 0903849889)
• Konštruktér foriem (3) - Continental Matador 
Rubber, s. r. o. (Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 
01), kontakt: Ing. Martina Tvrdá (tel.: 042/4612890, 
e-mail: martina.tvrda@conti.sk)
• Kontrolór kvality (1) - KOVAL SYSTEMS, a. s. (Kríž-
na 950/10, Beluša, 018 61), kontakt: PhDr. Helena Lu-
hová (tel.: 0918087947, praca@kovalsystems.com)
• Krajčír (2) - Poľnohospodárske družstvo Mestečko 
(Mestečko, 020 52), kontakt: Dorota Mrníková (tel.: 
0903458890, fax: 042/4692051, e-mail: dorka.mrni-
kova@pdmestecko.sk)
• Krajčírka – žehliarka (1) - CONTI-eco s. r. o. (Mo-
ravská 1633/15, Púchov, 020 01), kontakt: Ing. Jozef 
Buček (tel.: 042/4635026, interconti@t-zones.sk)
• Krajčírka (5) - Jolana Lachká – JOKA (Slatinská uli-

ca 46/27, Beluša, 018 61), kontakt: Ladislav Lachký 
(tel.: 0905193718, e-mail: info@joka-belusa.sk)
• Kuchár/kuchárka (2) - Marián Chovanec (Nábre-
žie slobody 1926/4, Púchov, 020 01), kontakt: Mgr. 
Alžbeta Labantová (tel.: 0948636315, e-mail: marke-
ting@odema.sk)
• Kuchár (1) - ALEXANDRA HOTEL, s. r. o. (DVORY 
581/14B, Púchov, 020 01), kontakt: Zdena Sláviková 
(tel.: 042/4666000, e-mail: zdena.slavikova@alexan-
drahotel.sk)
• Kuchár (2) - Michal Hajský – AMANTE (Požiarna 
ulica 1645/8, Púchov, 020 01), kontakt: Michal Krčík 
(tel.: 0908757165, e-mail: michalkrcik@amante.sk)
• Kuchárka, kuchár (1) - Kúpele Nimnica, a. s. 
(Nimnica, 020 71), kontakt: František Zemánek (tel.: 
042/4608607, e-mail: manazer@kupelenimnica.sk)
• Lekár (všeobecné lekárstvo) (1) - Kúpele Nimni-
ca, a. s. (Nimnica, 020 71), kontakt: Mgr. Martin Pavlík 
(tel.: 042/4608295, nimnica@kupelenimnica.sk)
• Manipulačný pracovník/lepenie krabíc (1) - Ras-
tislav Kališ (Podhorie 2165, Beluša, 018 61), kontakt: 
(tel.: 0911807836, e-mail: rastislavkls80@gmail.com)
• Masérka pre thajský masážny salón (1) - KA-
ROLÍNA, s. r. o. (Dvory  1933/20, Púchov, 020 01), 
kontakt: Stanislava Gombárová (tel.: 0903943991, 
e-mail: karolina@karolinapuchov.sk)
• Montážny pracovník (1) - ETOP WHEELS ASSEM-
BLING, s. r. o. (Logistický park ETOP, Horovce, 020 62), 
kontakt: (tel.: 0907845607, e-mail: svitek@etop.sk)
• Murár (2) - KOMPLET STAV s. r. o. (Horné Kočkovce 
13, Púchov, 020 01), kontakt: Ing. Jozef Lukajka (tel.: 
0905851314, e-mail: lukajka@kompletstav.sk)
• Obsluha CNC - ohraňovací stroj (1) - METALL-
FORM, s. r. o. (Továrenská 422, Beluša, 018 61), 
kontakt: Ing. Monika Šupáková (tel.: 0905830495, 
e-mail: supakova@metallform.sk)
• Obslužný pracovník čistiaceho stroja (2) - ŠK LR 
CRYSTAL, s. r. o. (Schreiberova 365, Lednické Rovne, 
020 61), kontakt: (tel.: 042/4601129)
• Odborný predajca (1) - SLÁDEK a syn - Elektroin-
štalácie, s. r. o. (Nám. slobody 1900/64, Púchov, 020 
01), kontakt: Ing. Jozef Sládek (tel.: 0903802993, e-
-mail: sladekasyn@sladekasyn.sk)
• Pekár, pomocník pekára, skladník, technológ, 
vedúci smeny (8) - KOPEK plus s. r. o. (Bernoláko-
va 46, Dolné Kočkovce, 020 01), kontakt: Ing. Viliam 
Gerbel (tel.: 0905655119, e-mail: kopek@kopek.sk)
• Pomocná sila v kuchyni (1) – EWELL (Športovcov  
902, Púchov, 020 01), kontakt: (tel.: 0903198777)
• Pomocný pracovník v odevnej výrobe (10) - 
MAKYTA, a. s. (1. mája 882/46, Púchov, 020 25), kon-
takt: Marta Duháčková (tel.: 0915496590, e-mail: 
marta.duhackova@makyta.sk)
• Pomocný stavebný robotník (2) - KOMPLET 
STAV s. r. o. (Horné Kočkovce 13, Púchov, 020 01), 
kontakt: Ing. Jozef Lukajka (tel.: 0905851314, e-mail: 
lukajka@kompletstav.sk)
• Pracovník na pásovú pílu (1) - DREPAS s. r. o. 
(Vieska Bezdedov 113, Púchov, 020 01), kontakt: Ing. 
Emília Hajdīková (0903419777, drepas@drepas.sk)
• Pracovník SBS v Púchove (2) - Guarding s. r. o. 
(Nimnická 47, Púchov, 020 01), kontakt: Václav Pa-
pala (tel.: 0948219522, vaclav.papala@guarding.sk)
• Právny asistent (1) - EZmluva.sk, s. r. o. (Dvo-
ry 18, Púchov, 020 01), kontakt: Peter Kucej (tel.: 
0911174666, e-mail: office@ezmluva.sk)

• Predavač v chovprodukte (1) - MINI ZOO, s. r. o. 
(Hollého 844, Púchov, 020 01), kontakt: (tel.: 
0905321426, e-mail: kralik@minizoo.sk)
• Predavač/ka mäsa a mäsových výrobkov (1) 
- MAKOVEC, s. r. o. (Nimnická cesta 47, Púchov, 020 
01), kontakt: Roman Gulár (tel.: 0948534518, e-mail: 
office@makovec.sk)
• Predavačka s hračkami, kočíkmi a detským 
sortimentom (1) - Mimmi, s. r. o. (Moravská  682/3, 
Púchov, 020 01), kontakt: Ing. Michal Tamajka (tel.: 
0917188192, e-mail: mimmi.sro@gmail.com)
• Prevádzkar hotela (1) - ALEXANDRA HOTEL, s. r. o. 
(Dvory, 581, 020 01, Púchov), kontakt: (tel.: 
042/466000, zdena.slavikova@alexandrahotel.sk)
• Realitný maklér (3) - Fun Real, s. r. o. (Dvory 18, Pú-
chov, 020 01), kontakt: Milan Veľký (tel.: 0911174666)
• Recepčná - fitness centrum (1) - Peter Marcina 
(Dvory 1933/20, Púchov, 020 01), kontakt: Peter Mar-
cina (tel.: 0948108700, petermarcina24@gmail.com)
• Sekretárka s nemeckým jazykom (1) - DREVO-LÍŠ-
KA PLUS, s. r. o. (Čertov 642, Lazy pod Makytou, 020 
55), kontakt: (tel.: 0905216542, e-mail: 0905904053)
• Sestra (1) - Centrum sociálnych služieb - Lednic-
ké Rovne (Medňanská 80, Lednické Rovne, 020 61), 
kontakt: Ing. Janka Ježová (tel.: 0901918573, e-mail: 
janka.jezova@csslednicke.sk)
• Stajník/ošetrovateľ hovädzieho dobytka (1), 
traktorista (1) - AGRODOLINA, spol. s r. o. (Horná 
Breznica 197, Lednické Rovne, 020 61), kontakt: (tel.: 
0907551567)
• Stavebný robotník (1) - KOMPLET STAV s. r. o. (Hor-
né Kočkovce 13, Púchov, 020 01), kontakt: Ing. Jozef 
Lukajka (tel.: 0905851314, lukajka@kompletstav.sk)
• Stolár (2) - Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. 
kontraktor (Púchovská cesta  313, Púchov, 020 01), 
kontakt: Ing. Lenka Kuricová (tel.: 0903580551, e-
-mail: kuricova@vk-sok.sk)
• Sústružník (1) - PU-KOV, s. r. o. (Streženická 1023, 
Púchov, 020 01), kontakt: (tel.: 0903487856, e-mail: 
zpotocna@azet.sk)
• Účtovník/-čka (1) - DIPLOMATIC, s. r. o. (Novonosic-
ká 502/3, Púchov, 020 01), kontakt: (tel.: 0905972506, 
e-mail: director@diplomatic.sk)
• Upratovačka, chyžná (2) - Kúpele Nimnica, a. s. 
(Nimnica, 020 71), kontakt: František Zemánek (tel.: 
042/4608607, e-mail: manazer@kupelenimnica.sk)
• Veterinárny lekár (1) - Regionálna veterinárna a 
potravinová správa v Púchove (Moravská 1343/29), 
kontakt: (tel.: 0918371587, riaditel.pu@svps.sk)
• Vodič dopravno-zdravotnej služby (1) - Zdra-
votná doprava Púchov, spol. s r. o. (Pod Lachovcom 
1727/55), kontakt: Mgr. Ľubomíra Karasová (tel.: 
042/4710504, e-mail: lubomira.karasova@zdp.sk)
• Zvárač (2) - PU-KOV, s. r. o. (Streženická 1023, Pú-
chov, 020 01), kontakt: (tel.: 0903487856, e-mail: zpo-
tocna@azet.sk)

Aktuálne voľné pracovné miesta v okrese Púchov
lekár

masér

inštalatérkrajčírka

účtovníčka

kuchár
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PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

február 2017 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

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

Piatok 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 MAMIČIEKKINO
       

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
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KLUB ZDRAVIA
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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
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O 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 3,90 Є 
Utorok: 14. 2.
Polievka: Slepačí vývar s rezancami 
1. Pečené kurča v alobale so slaninkou, 
zeleninou a zemiakmi
2. Bravčové karé na zelenom korení, 
dusená ryža, šalát
3. Pizza Quattro Formaggi s brokoli-
cou a cesnakom 

Streda: 15. 2.
Polievka: Šošovicová s párkami, chlieb
1. Vyprážané kuracie nugetky, zemia-
kové hranolky, americký dressing 
2. Maďarský bravčový paprikáš s 
kyslou smotanou, domáce halušky 
3. Zeleninový šalát s tuniakom, vajíč-
kom a dressingom, bagetka 

Štvrtok: 16. 2.
Polievka: Tekvicová hokkaido s cesna-
kovými krutónmi
1. Kuracie prsia s hráškovým pyré, 
varené zemiaky s maslom
2. Pečená hovädzia roláda na hubách, 
dusená ryža, čalamáda 
3. Bryndzové pirohy s kyslou smota-
nou a údeným oštiepkom 

Piatok: 17. 2.
Polievka: Sedliacka zeleninová s 
krúpami
1. Morčací steak s barbecue omáčkou, 
pečené zemiaky, šalát
2. Bravčový prírodný rezeň, zeleninová 
ryža, čalamáda 
3. Čučoriedkové buchtičky s karame-
lovým krémom

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 14. 2.
Šošovicová na kyslo so zemiakmi, 
chlieb 
Hov. vývar s cestovinou a zeleninou 
1. Marinovaný kurací steak 
s lahôd. kukuricou, ryža, zel. obloha 
2. Brav. rolka so slaninkou a sušenými 
slivkami, pučené zemiaky, čalamáda 
3. Špagety „Aglio Olio Peperoncino 
(cesnak, čili, paradajky, olivový olej), 
parmezán 

Streda: 15. 2.
Fazuľová polievka s údeným mäsom 
Slepačia polievka s rezancami 
1. Vyprážaný kurací rezeň v sezame, 
zemiakové pyré, kyslá uhorka 
2. Hovädzia roštenka na slaninke, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
3. Granatiersky pochod., kyslá uhorka 

Štvrtok: 16. 2.
Sedliacka polievka s krúpami, chlieb 
Hov. vývar s fridátovými rezancami 
1. Kurací plátok „Havaj“ (ananás, 
šunka, syr), ryža, zel. obloha
2. Poľovnícky divinový guláš, domáca 
knedľa

3. Zeleninový šalát s tuniakom, pečivo

Piatok: 17. 2.
Frankfurtská s párkom, chlieb 
Divinový vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Morčacie kocky na kari korení, 
varená cestovina 
2. Belehradský bravčový rezeň, varené 
zemiaky, zeleninové obloženie 
3. Zemiaková baba s údeným mäsom 
a krúpami, kyslé mlieko 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 14. 2.
1. Teľací rezeň s opekanými zemiakmi 
2. Špagety s cuketou a sušenými 
rajčinami 
3. Pizza s ančovičkami a olivami 

Streda: 15. 2.
1. Kalamári s kaparami a olivami  
v rajčinovej omáčke s rizotom 
2. Penne štyri druhy syra
3. Pizza s rajčinovými plátkami 
a parmezánom 

Štvrtok: 16. 2.
1. Kuracie kúsky v smotanovo-hríbo-
vej omáčke s basmati ryžou 
2. Hráškové rizoto s parmezánom
3. Pizza s baklažánom a cesnakom 

Piatok: 17. 2.
1. Šalát nizza – s tuniakom, vareným 
vajcom, fazuľou a olivami 
2. Gnocchi v smotanovo-hríbovej 
omáčke 
3. Pizza salami s cibuľou a čili 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 14. 2.
Francúzska 
1. Vyprážaný „Gordon blue“, zemiako-
vá kaša, šalát 
2. Bolóňska pizza s mäskom a syrom 
3. Zelerový šalát s kuracím mäsom, 
pečivo 

Streda: 15. 2.
Debrecínska fazuľová 
1. Španielsky vtáčik, ryža, uhorka 
2. Zabíjačkový tanier, opekané zemia-
ky, baranie rohy 
3. Granadiersky pochod, zelen. šalát 

Štvrtok: 16. 2.
Sedliacka 
1. Bravčové výpečky, hlávková kapus-
ta, knedľa
2. Hovädzie dusené na šampiňónoch, 
tarhoňa, uhorka 
3. Vlašský šalát + feferónový šalát 

Piatok: 17. 2.
Brokolicová krémová 
1. Srbské ražniči, varené zemiaky
2. Kuracie rizoto so zeleninou, para-
dajkový šalát

3. Tvarohová žemľovka s ovocím

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 14. 2.
Kapustová s mletým mäsom
1. Bačovský bravčový rezeň, štuchané 
zemiaky, kyslá uhorka 
2. Španielsky vtáčik, dusená ryža 
3. Restovaná kačacia pečeň, lokša

Streda: 15. 2.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Hovädzí  „Rumpsteak“, pfeffer 
omáčka, pečené zemiaky 
2. Bravčové soté „Stroganov“, ryža
3. Tvarohovo-jablková žemľovka 

Štvrtok: 16. 2.
Kapustová s klobásou, rožok
1. Kuracie placky so zelerom a kari, 
zemiakové pyré, šalát 
2. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa
3. Tekvicové rizoto s parmezánom 

Piatok: 17. 2.
Brokolicová krémová 
1. Kuracia rolka so sušenou paradaj-
kou, fetou a cuketou, basmati ryža 
2. Vyprážaný oštiepok, varené zemia-
ky, tatárska omáčka 
3. Špagety Aglio Oli Peperoncino 
s parmezánom 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Cícerová s údeným a zeleninou 
Domáca držková 
Paradajková s cestovinou
 
1. Zapekané cestoviny so šunkou 
a mozzarellou, strúhaná cvikla s 
chrenom 
2. Ryžový nákyp s broskyňami, šalát 
z čerstvého ovocia
3. Vypráž. kurací špíz, listový šalát so 
smot. dressingom, opekané baby 
zemiaky
4. Bravčové pliecko na rasci, zemiako-
vá kaša, domáca čalamáda
5. Morčacie horné stehno plátok, 
fetuchine cestoviny s baby špenátom 
a smotanou 
6. Baby kuriatko plnené žemľovou 
plnkou (polovica), tarhoňa, kompót
7. Husacie stehno, čer. kapusta, lokše 

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 14. 2.
Hríbová s mrveničkou 
1. Údené stehno, kapusta, knedľa
2. Kur. prsia s broskyňou a syrom, ryža 

Streda: 15.  2.
Karotková na kyslo 

1. Zapekaná fajná krkovička, zemiaky, 
obedový šalát 
2.Teľací perkelt, cestovina 

Štvrtok: 16. 2.
Hrachová s párkom 
1. Vyprážaný kurací rezeň plnený 
vajíčkovo-syrovou plnkou, zemiaková 
kaša, uhorka 
2. Morčacie prsia s brokolicou, bulgur 

Piatok: 17. 2.
Jarná – zeleninová 
1. Sedliacka bravčová panenka, puče-
né zemiaky so slaninkou 
2. Kuracie prsia po gemersky, ryža 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 14. 2.
Cesnaková so šunkou a syrom
1. Kuracie prsia vo vínnom cestíčku, 
varené zemiaky, zeleninové obloženie
2. Bravčový pivovarský tokáň, tarhoňa, 
čalamáda 
3. Cézar šalát s pančetou a vajíčkom 
Dezert: Ovocná taštička 

Streda: 15. 2.
Gulášová 
1. Morčacie kocky na smotane, cesto-
vina, zeleninové obloženie
2. Domáca sekaná, zemiakový 
prívarok
3. Tvarohovo-jablková žemľovka 
Dezert: Medové rezy 

Štvrtok: 16. 2.
Slepačí vývar s vaječnou sadlinou 
1. Kačacie stehno pečené, dusená 
červená kapusta, varená knedľa
2. Bravčová diabolská pochúťka na 
vajíčkovom chlebe 
3.Ragú z hlivy, krupicové halušky 
Dezert: Medový krémeš

Piatok: 17. 2.
Zemiaková s kôprom 
1. Kuracie soté so slaninou a šampiňó-
nmi, dusená ryža, zele. obloha 
2. Brav. kotleta so slivkovou omáčkou, 
pučené sladké zemiaky, zel. obloha 
3. Listový šalát s Gravlax lososom 
Dezert: Jahodové želatínové rezy 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 14. 2.
Rajčinová
1. Záhorácky závitok, zemiaky 
2. Šošovicový prívarok, vajce, chlieb
 
Streda: 15. 2.
Zeleninová
1. Obrátené rezne, ryža s kukuričkou
2. Penne s nivovou omáčkou a 
slaninkou 

Štvrtok: 16. 2.
Hŕstková 
1. Ražniči, zemiaky

2. Palacinky s ovocím a čokoládou 

Piatok: 17. 2.
Tekvicová 
1. Pečený bôčik, červená kapusta, 
zemiaková knedľa
2. Francúzske zemiaky, cvikla 

Reštaurácia Váh
Cena menu od 4,00 Є 
Utorok: 14. 2.
Pórová „Vichyssiose“
Frankfurtská s párkom 
1. Bravčové rezančeky po sečuánsky 
(zelenina, zázvor), ryža, hranolky
2. Vyprážané morčacie prsia v kukurič-
ných lupienkoch s medom a vločkami, 
varené zemiaky, mix šalát
3. Pečené kuracie stehno so syrovou 
kôrkou, dusená ryža, mix kompót
4. Bryndzové halušky so slaninkou/
bez (výber), zakysanka 

Streda: 15. 2. 
Morčací vývar s mäsom a cestovinou
Feniklová so šafránom 
1. Zbojnícka krkovička s hubami, 
dusená ryža, hranolky
2. Pošírované kuracie prsia s kvakovo-
-zemiakovým pyré 
3. Grilovaný plnený encián, americké 
zemiaky, tatárska omáčka 
4. Domáce parené buchty s grankom 

Štvrtok: 16. 2.
Kapustová s klobásou 
Zeleninová vývarová s mrvenicou 
1. Kurací steak so šunkou a špargľou, 
dusená ryža, hranolky
2. Grécky sendvič s pita chlebom „Gy-
ros“, (prsia, ľad. šalát, rajči.) a tzatzikmi 
3. Pečené bravčové koleno, zemiaková 
kaša, feferóny, kyslá uhorka, horčica
4. Zapekané tvarohové palacinky 

Piatok: 17. 2.
Kurací krém so zeleninou a hráškom 
Minestrone 
1. Exotické kuracie medajlónky s gril. 
ananásom, dusená ryža, hranolky
2. Brav. pečený mletý rezeň s cesnako-
vo-chrenovou šťavou, zemiaková kaša
3. Opečený losos, var. baby zemiaky, 
špen. listy so smotanou 
4. Tarhoňové rizoto s Bambinom, 
kukuricou a obložené brokolicou 

SECOND HAND, ul. Štefánikova
                       (vchod z Požiarnej) Vás pozýva na

TOTÁLNY  VÝPREDAJ 
ceny 1 €; 1,50 € LIKVIDÁCIA 

PREDAJNE
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po 20 minút a ani únava neprekona-
la ich húževnatosť. Cez prestávku si 
deti dopĺňali sily a energiu aj malým 
sladkým občerstvením, ktoré im ve-
noval Hokejový klub MŠK Púchov.
V priebehu celého dopoludnia sa 
malým hokejistom obetavo veno-
vali tréneri púchovského hokeja: Z. 
Pokorný, R. Gálik, T. Matocha pod ve-
dením organizátora hokejovej akcie 
a trénera Miroslava Sivého, ktorý bol 
pre deti autoritou v rozhodcovskom 
oblečení. Menovaní páni ukázali, 
že majú veľké srdce pre šport a tiež 
pre vedenie mládeže ku športu. Za 
ich profesionálny prístup a vôbec 
za zorganizovanie skvelej, hokejovej 
akcie im chceme veľmi poďakovať.
Šampiónom sa však mohlo stať len 
jedno mužstvo. Nakoniec s pomer-

9. februára 2017 naše mesto v 
spolupráci s Hokejovým klubom a 
ZŠ J. A. Komenského, usporiadalo 
v rámci poskytnutia bezplatných 
korčuliarskych výcvikov, hokejový 
turnaj pre žiakov prvých a druhých 
ročníkov základných škôl v meste 
Púchov.
Svoj hokejový talent si prišli overiť 
nielen chlapci, ale aj dievčatá. Po 
celý čas hokejového turnaja bola vý-
borná atmosféra, zabávali sa nielen 
deti, ale aj rodičia, ktorí svoje rato-
lesti povzbudzovali k úspechu. „Veľ-
kí“ malí hráči boli motivovaní nielen 
túžbou byť najlepší, ale tiež túžbou 
získať pre svoju školu víťazný po-
hár a pre každého hráča bola podľa 
umiestnenia pripravená medaila. 
Súperi hrali hokejový zápas dvakrát 

Hokejová súťaž detí prvého 
stupňa základných škôl

VOLEJBAL - regionálne kolo žiakov základných škôl

ningovom procese v rámci športových 
tried na ZŠ Gorazdova.
Po víťazstve 25:10 a 25:7 nad ZŠ Ne-
mocničnou z Považskej Bystrice a rov-
nako hladkým víťazstvom 25:7 a 25:5 
nad ZŠ Vážskou z Ladiec postúpila ZŠ 
Gorazdova do krajského kola, ktoré sa 
uskutoční 17. februára v Trenčíne.
„Veľmi rád by som pochválil chlap-
cov za ich výkon a tiež sa vzájomnú 
spoluprácu, keďže sa naše školské 
družstvo skladá z hráčov družstva 
starších a mladších žiakov,“ spokojne 
konštatuje Ivan Štefko ml.

ZŠ Gorazdova reprezentova-
li: Pusztay Alex, Turčáni Matej, Cí-
bik Stanko, Pišoja Oliver, Kučík 
Mário, Kvasnica Rišo, Kopp Samo, 
Maslák Alexej, Jurovčík Jakub, 
Medňanský Tobias a Mazák Má- 
rio.                                                                    -r-

8. februára sa vo volejbalovej špor-
tovej hale MŠK Púchov odohralo 
regionálne kolo vo volejbale  žiakov 
základných škôl. 
Chlapci zo Základnej školy na Go-
razdovej ulici sem postúpili keď v 
okresnom kole, ktoré sa konalo 18. 
januára, zdolali ZŠ Mládežnícku a ZŠ 
Komenského.
Súpermi mladých Púchvčanov v re-
gionálnom kole boli družstvá zo ZŠ 
Vážska Ladce, ktorá je každoročný kva-
lifikant a ZŠ Nemocničná z Považskej 
Bystrice. Chlapci z týchto škôl, podali 
veľmi bojovný výkon, avšak rozdiel v 
kvalite herných činností jednotlivca 
bol evidentný a prejavil sa aj na jedno-
značných výsledkoch zápasov v pro-
spech hráčov Gorazdovky. Dôvodom 
je nielen absolvovanie tréningov v 
rámci volejbalového oddielu pod hla-
vičkou MŠK Púchov, ale aj účasť na tré-

Žiaci zo ZŠ Gorazdova víťazne v regionálnom kole vo volejbale žiakov

Víťazné družstvo žiakov ZŠ Gorazdova s trénerom I. Štefkom ml. 

seba, mali v sebe túžbu reprezento-
vať svoju školu a vyhrať.
Myslím, že za všetkých zúčastne-
ných môžem vyjadriť spokojnosť, 
vďaku a želanie si viacero takýchto 
športových podujatí pre naše deti.

Mgr. Lenka Putalová, ZŠ Gorazdova

ne tesným výsledkom, rozdielom 
dvoch gólov (8:6), prvé miesto vyh-
rali deti zo ZŠ Komenského. Deti ZŠ 
Gorazdova sa umiestnili na krásnom 
druhom mieste. Základné školy na 
pamiatku tohto super hokejového 
zážitku získali víťazné poháre, pre-
tože mnohé z detí prekonali sami 

do oválu, na ktorú sme neboli pri-
pravení. Doposiaľ sa tieto štafety 
konali vždy s preberaním prúdnice 
v protismere. Nakoniec sme to ako-
-tak zvládli. Škoda, že usporiadateľ 
dal na dve disciplíny nové hadice, 
ktoré sa malým deťom ťažko spájali, 
za čo dostávali trestné body. Uspori-
adateľ si to dosť neskoro uvedomil, 
nakoľko s usporadúvaním súťaží 
ešte len začína. Nakoniec to však 
pre naše nové zloženie družstva 
dobre dopadlo a vieme, kde máme 
slabiny. 

4. februára sa pre púchovskú mlá-
dež začal ročník 2017 súťažou  
v Banskej Bystrici a to Pohronskou li-
gou na pôde športového gymnázia, 
kde celá športová hala bola pokrytá 
tartanovým povrchom. Naše deti 
si ráno museli privstať i s rodičmi, 
aby sme sa presunuli na podujatie v 
novom zložením. Súťaž sa skladala  
z troch základných disciplín, štafe-
ta 5 x 30 m, štafeta dvojíc, viazaní 
uzlov a v súťaži jednotlivcov vo via- 
zaní uzlov. Po príchode do haly sme 
ostali zaskočení, že štafeta sa koná 

Púchovská hasičská omladina začala sezónu 2017
S umiestnením na 8. mieste v druž-
stvách, s prvým miestom Simony 
Kucejovej v jednotlivcoch, 9. mies-
tom Simony Sečkárovej, 17. mies-
tom Simony Zboranovej, 2. mies-
tom Tomáša Kuceja i  8. miestom 
Alexandra Ridzika sme veľmi spo-
kojní. 
DHZ Púchov reprezentovali: To-
máš Kucej, Alexander Ridzik, Simo-
na Kucejová, Simona Sečkárová a 
Simona Zboranová. 

Jozef Ridzik, DHZ Púchov
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PREDSTAVUJEME DRUŽSTVÁ FUTBALOVÉHO KLUBU MŠK PÚCHOV - STARŠIA PRÍPRAVKA U11

Hlavným cieľom je príprava chlapcov na prvú ligu
Na stránkach Púchovských novín budeme od dneš-

ného čísla predstavovať družstvá futbalového klubu 
MŠK Púchov vo všetkých vekových kategóriách. Pú-
chovský futbal reprezentuje na rôznych úrovniach 
a v rôznych vekových kategóriách tucet družstiev. 
Predstavovanie začíname dnes družstvom staršej 
prípravky U11, ktorá hráva 1. ligu skupina západ.  

S výkonmi chlapcov vládne spokojnosť
Podľa hlavného trénera Petra Mičicu vládne v rea-

lizačnom tíme až na malé výnimky v jesennej časti 
súťaže veľká spokojnosť. Jedenásťroční reprezentan-
ti MŠK Púchov podľa neho odohrali v jesennej časti 
veľa výborných zápasov, častokrát bol sám prekvape-
ný kvalitou hry svojich zverencov. „Keďže pracujem v 
jedenásťročnými chlapcami, nie sú dôležité výsledky 
a môžeme sa vyslovene sústrediť na výkonnostnú 
stránku družstva. Za jednoznačne najvydarenejší 
považujem paradoxne zápas v Trenčíne, ktorý sme 
prehrali 4:6. Tento zápas však na základe hodnotení 
zúčastnených trénerov a manažérov spĺňal všetky 
kritéria prvej ligy žiakov. Odohrali sme absolútne vy-
rovnanú partiu a mali viac gólových príležitostí proti 
mužstvu, ktoré patrí medzi užšiu špičku na Sloven-
sku. Na druhej strane sme počas jesene nemali neja-
ký extra nevydarený zápas, čo ma mimoriadne teší. 
Výnimkou je snáď posledný zápas v Senici, v ktorom 
sme prehrali 12:19. Ani výkon nebol podľa mojich 
predstáv a nezopakovali sme náš prvý vzájomný zá-
pas, v ktorom sme Senicu porazili jasne 21:6,“ pove-
dal pre Púchovské noviny Mačica.

Prístup k tréningom limituje vek chlapcov
Hlavný tréner staršej prípravky si pochvaľuje účasť 

svojich zverencov na tréningovom procese. Týžden-
ne absolvujú tri tréningové jednotky, dochádzka je u 
každého hráča individuálna, mnoho hráčov dochád-
za na tréningy z okolitých dedín. V globále sa však 
účasť na tréningoch pohybuje na úrovni 80 percent, 
čo je podľa trénera solídne. „S prístupom k tréningo-
vému procesu je to vzhľadom na vek chlapcov kom-
plikovanejšie. U niektorých som veľmi spokojný a u 
iných by som si prial väčšiu živelnosť či sústredenosť,“ 
doplnil tréner. 

Chýba umelá tráva
Achillovou pätou nielen prípravky, ale v podstate 

celého púchovského futbalu je absencia umelej tráv-
natej plochy. „Z hľadiska tréningových podmienok 
najmä v zimnom období musím byť dosť kritický. 

Bohužiaľ, v klube sa vystriedalo mnoho majiteľov, 
ale nikomu sa nepodarilo postaviť v dnešnej dobe 
to najpodstatnejšie - umelú trávu. Keďže futbal má 
momentálne v rukách mesto, verím, že dotyční ľudia, 
ktorí by s týmto stavom mohli niečo urobiť, vedia, že 
chýbajúcou umelou trávou, odtrénujeme v zimnom 
období (pre prípravku to je päť mesiacov) o niekoľko 
stoviek  tréningových hodín menej, ako okolité kluby 
s umelou trávou,“ posťažoval si tréner.  

Chlapcov čaká dlhá cesta...
Podobne ako každý futbalový kolektív, aj medzi 

staršími prípravkármi je niekoľko „ťahúňov“. Nemyslí 
si však, že by bolo vhodné ich menovať. Všetci to-
tiž majú pred sebou ešte veľmi dlhú cestu k tomu, 
aby sa stali výbornými futbalistami. „Momentálne 
– v zimnom období, trénujeme pre absenciu ume-
lej trávnatej plochy trikrát do týždňa v hale, aj to s 
okliešteným počtom odtrénovaných hodín. Keďže 
v poslednej dobe sme mali problém s veľkou cho-
robnosťou v družstve, prvý prípravný halový turnaj 
sme odohrali až 5. februára v Břeclavi a následne ešte 

11. februára v Púchove v STC aréne. O týždeň 18. 2. 
Druhý odohráme turnaj v Akadémii Žilina a 25. 2. v 
Senici,“ skonštatoval Mačica. 

Cieľom je pripraviť chlapcov na budúcoročnú 
prvú ligu

Ciele v jarnej časti súťažného ročníka sú podľa 
neho úplne jasné - zdokonaliť chlapcov vo všetkých 
činnostiach tak, aby boli od novej sezóny pripravení 
hrať najvyššiu žiacku súťaž - 1. ligu. Tréner by tiež rád 
doplnil káder ešte o dvoch – troch hráčov.  

Káder MŠK Púchov U11: 
Brankári: Dominik Haladej, Peter Chovanec
Obrancovia: Marek Vrábel, Lukáš Galko, Peter Bod-

zik, Jakub Papučiar, Tadeáš Paliesek,  Ľuboš Staňo, 
Samuel Jurík, Lukáš Sapák, Timotej Vavrík

Útočníci: Alexej Kušík, Sebastián Baláž, Peter Vri-
čan, Samuel Držka, Samuel  Ďurovec, Richard Miko, 
Jakub  Čmelo, Daniel Jánovský

Realizačný tím: Peter Mičica - hlavný tréner, Martin 
Papučiar - asistent trénera, Peter Sapák - vedúci muž-
stva, Martin Leško - tréner brankárov.                    (pok)

Chlapci zo staršej prípravky na jeseň trénera príjemne prekvapili.                         FOTO. Archív Petra Mičicu

Výborné tretie miesto si vybojovali jedenásťročné 
futbalové talenty MŠK Púchov na kvalitne obsade-

nom medzinárodnom halovom futbalovom turnaji. 
V športovej hale sTC si mladí Púchovčania poradili 

s Třincom, Zlínom i 
Karvinou a uhrali ne-
rozhodný výsledok s 
Trenčínom. Víťazom 
sa stala bez prehry 
Nitra. 

Výsledky: Trenčín 
– Zlín 8:2, Púchov -  
Třinec 4:0 (na sním-
ke), Baláž 3, Vavrík, 
Ružomberok – Nitra 
2:2, Trenčín – Karviná 
9:2, Púchov – Zlín 
8:3, Vavrík 4, Vričan 
2, Baláž 2, Třinec – Ru-
žomberok 1:1, Karviná 

– Nitra 1:10, Púchov – Trenčín 4:4, Vavrík 2, Vričan, 
Baláž, Ružomberok – Zlín 3:4, Třinec – Karviná 8:3, 
Trenčín – Nitra 1:4, Púchov – Ružomberok 2:5, Já-
novský, Vavrík, Zlín – Karviná 2:3, Nitra – Třinec 5:1, 
Ružomberok – Trenčín 2:4, Púchov – Karviná 5:3, 
Vavrík 3, Staňo, Vričan, Zlín – Nitra 2:8, Třinec – Tren-
čín 1:8, Ružomberok – Karviná 8:1, Púchov – Nitra 
1:8, Staňo, Třinec – Zlín 3:4, 
1. Nitra 6 5 1 0 37:8 16 
2. Trenčín 6 4 1 1 34:15 13 
3. MŠK Púchov 6 3 1 2 24:23 10 
4. Ružomberok 6 2 2 2 21:14 8 
5. Zlín 6 2 0 4 17:33 6 
6. Třinec 6 1 1 4 14:25 4 
7. Karviná 6 1 0 5 13:42 3

Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Timoteja Va-
vríka z  MŠK Púchov.

(r)

Žiaci MŠK Púchov U11 dosiahli doma na bronzovú priečku 
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WWW.ZUPNYDOM.SK

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

23. 2. /štvrtok/  SAMČO, BRAT DÁŽĎOVIEK (koncert a prednáška)
Charizmatický a osobitý performer, folkový spevák, víťaz Radio Head Awards  
v kat. experimentálna hudba, divadelný herec, literárny publicista, no najmä po-
predná osobnosť košického undergroundu. To všetko je Samuel Szabó, alias Samčo 
Brat Dážďoviek. V Púchove po prvýkrát predstaví svoju komediálno-vzdelávaciu 
show/prednášku BIZARDNÝ VÝCHOD spolu s koncertom, 20:00

26. 2. /štvrtok/  FILMOVO: Premietanie klasických diel svetovej kinemato-
grafie so sprievodným lektorským úvodom, 18:00
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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 
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● vytvárame priestory pre sebarealizáciu detí 
● projektové dni spestrujú našu výučbu

 15.februára od 9.00 do 13.00 Vás 
očakávajú naši žiaci a pedagógovia, aby 

Vás previedli po škole a zodpovedali 
všetky Vaše otázky.

Deň otvorených dverí pre všetkých rodičov, ktorí majú doma predškoláka. 

● vyučujeme metódou CLIL (zakomponovanie                          
a anglického jazyka do Prírodovedy a Prvouky)

● sa o Vaše deti postaráme aj po vyučovaní -                  a  v 
školskom klube

● rozvíjame osobnosť a samostatné myslenie detí
● poskytujeme plnohodnotné vzdelanie 

● zapájame deti do rôznych súťaží

● vaše deti vyučujú kvalifikovaní pedagógovia
● anglický jazyk je samozrejmosťou už od prvej triedy
● využívame interaktívne tabule a počítačovú techniku

 15.februára od 9.00 do 13.00 Vás 
očakávajú naši žiaci a pedagógovia, aby 

Vás previedli po škole a zodpovedali 
všetky Vaše otázky.

www.zsmladeznicka.edupage.org

 15.februára od 9.00 do 13.00 Vás 
očakávajú naši žiaci a pedagógovia, aby 

Vás previedli po škole a zodpovedali 
všetky Vaše otázky.

Naša škola je miesto, 
kde 

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
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M. Drahuta: Päť mesiacov sú z nás futsalisti
I keď futbal sa aj v žiackych kategóriách hrá najmä 

pre výsledky a postavenie v tabuľke, pre realizač-
ný tím futbalového výberu MŠK Púchov U13 nie je 
umiestnenie to najdôležitejšie. Pre malé púchovské 
talenty, ktoré hrávajú svoje majstrovské stretnutia na 
šírku ihriska, je podľa hlavného trénera Martina Dra-
hutu dôležitejšie niečo iné. „Umiestnenie v tabuľke 
nie je pre túto vekovú kategóriu (U13) podstatné. Sa-
mozrejme, že chlapci idú do každého zápasu s cieľom 
vyhrať, no nie vždy sa to podarilo. Pre nás trénerov 
je prvoradé to, aby chlapci napredovali od zápasu k 
zápasu. Aby do zápasu prenášali veci, ktoré sa učíme 
na tréningu. Na to, aby sme sa priblížili k najlepším 
mužstvám v lige, potrebujeme vyrovnanosť výkonov 
a hlavne mať kde v zime trénovať! Toto je dlhodobý 
problém nielen mládežníckych mužstiev v Púchove. 
S jesennou časťou futbalových súťaží napriek tomu 
prevláda spokojnosť,“ povedal Drahuta pre Púchov-
ské noviny. 

Ako dodal, trénujú štyrikrát do týždňa. Na jar, v lete 
či na jeseň nie je s tréningom problém, horšie je to 
podľa neho v zimnom období, priestorov na tréno-
vanie je málo. Vysoko vyzdvihuje záujem chlapcov 
a jedného dievčaťa, ktoré v družstve majú, o tréno-
vanie. „Účasť na tréningoch je veľmi dobrá. Pokiaľ sú 
chlapci zdraví a vyhýbajú sa im zranenia, tak sú na 
tréningu. To nás samozrejme veľmi teší. S prístupom 
nie je absolútne žiadny problém. Občas síce treba 
zvýšiť hlas, ale je to v norme,“ doplnil tréner. 

Drahuta si pochvaľuje aj materiálne podmienky, 
ktoré sa najmä v poslednom čase výrazne zlepšili. „V 
tomto smere nevidím žiadny problém. No oveľa hor-
šie je to s podmienkami na trénovanie. V Púchove sa 
už veľmi dlho rozpráva o vybudovaní umelej trávy. 
Škoda, že len rozpráva. My počas zimy absolútne ne-
máme kde trénovať. V podstate sa na tri až štyri me-
siace stávame futsalistami. Všetko sa to odzrkadľuje 
na začiatku jarnej časti prípravy, kedy nás súperi pre-
hrávajú v prípravných zápasoch. Všetci totiž trénujú 
prevažne vonku a do haly chodia len sporadicky. Je 
to škoda. Pokiaľ tu umelá tráva nebude, len ťažko sa 
budeme môcť posunúť ďalej. Ale v tomto smere som 

optimista. Verím, že tento rok sa jej v Púchove dočká-
me,“ vyjadril nádej Drahuta. 

V jesennej časti prvej ligy podľa neho medzi naj-
vydarenejšie zápasy patrili víťazstvá nad Levicami, 
Myjavou a Petržalkou. Za vydarené považuje aj stret-
nutia s Karlovou Vsou a Interom Bratislava. Naopak, 
najradšej by zabudol na majstrovské stretnutie s 
Dunajskou Stredou, proti ktorej podľa neho neho 
podali jeho zverenci katastrofálny výkon a výsledok, 
ktorý radšej ani nechcel uviesť. „Medzi najväčšie 
opory mužstva patria hráči, ktorí sú v mužstve už od 
samého začiatku. Mám na mysli najmenšiu príprav-
ku, kedy sa toto mužstvo začalo dávať dokopy. Sú 
to M. Mynář, J. Mozsi, E. Porubčan, M. Obšivan, ale i 
brankár S. Drahuta. V kádri máme aj veľmi šikovné 
dievča – M. Jurenkovú, ktorá už zaujala aj trénerov 

z Trenčína, Žiliny i Trnavy. Všetko kluby, ktoré majú aj 
diev- čenské tímy. No postupne sa k nim pridávajú 
ďalší hráči, ktorí robia pokrok. Zmeny v kádri smerom 
von neplánujeme, no radi by sme mužstvo doplnili 
o talentovaných hráčov z blízkeho okolia. Naposledy 
k nám prišli z Lednických Rovní E. Drahuta, M. Tuček 
a z Hornej Poruby T. Staňo. Všetci v krátkom čase do 
mužstvá výborne zapadli a stali sa oporami mužstva,“ 
skonštatoval tréner.

Ako dodal zimná príprava prebieha tak, ako každý 
rok. Telocvičňu strieda hala a podobne. Občas sa po-
darí vybaviť malé ihrisko s umelou trávou v Ladcoch, 
no to je podľa neho strašne málo. „Tých tréningo-
vých jednotiek vonku by malo byť v tomto období 
prípravy oveľa viac. Snažíme sa to nahradiť častými 
prípravnými zápasmi vonku u súperov, ktorý majú 
umelú trávu. Začali sme prehrami v Martine (1:3), v 
Ružomberku (0:4), v Zlíne (0:4). Všetko súperi, ktorí 
trénujú počas zimy vonku. Na ihrisku to bolo po-
znať. My sme vďační za tieto prípravné zápasy, lebo 
inak by sme sa von asi nedostali. V pláne máme ešte 
prípravné zápasy s českými mužstvami v Opave, vo 
Valašskom Meziřičí a s Baníkom Ostrava. Využiť by 
sme chceli i susedov z Považskej Bystrice a Dubnice. 
Cieľom mužstva v jarnej časti súťažného ročníka je 
zlepšiť herný prejav  a pripraviť chlapcov pre vekovú 
kategóriu U14, kde už budú hrať zápasy na celé ihris-
ko,“ uzavrel tréner púchovských „trinástkárov“, ktoré 
počas uplynulej soboty zohrali dva prípravné zápasy  
v Karvinej, kde zdolali Baník Ostrava 3:0 (Porubčan 2, 
Sieklik) a MFK Karviná 2:1 (Hošták, Porubčan)

Káder U13:
Brankári: Samuel Drahuta, Martin Martiš
Obrancovia: Erik Drahuta, Lukáš Fedor, Daniel Kraj-

čík, Andrej Mušák, Matej Obšivan, Daniel Rybanský, 
Marek Tuček, Lukáš Zlocha

Záložníci: Václav Baláž, Matúš Híreš, Oliver Hošták, 
Ján Moszi, Michal Mynář

Útočníci: Michaela Jurenková, Erik Porubčan, Se-
bastián Sieklik, Tomáš Staňo

Realizačný tím: Martin Drahuta – tréner, Luboš 
Obšivan – asistent trénera, Ladislav Zlocha – vedúci 
mužstva.

(pok)

PREDSTAVUJEME DRUŽSTVÁ FUTBALOVÉHO KLUBU MŠK PÚCHOV - U13

Všetky mládežnícke futbalové družstvá v Púchove sú počas zimy odkázané najmä na tréningy v telocvični či v 
hale. Nie inak je tomu aj v prípade výberu MŠK Púchov U13.          FOTO: Milan Podmaník

Tréner Martin Drahuta (na snímke vpravo) so svojimi zverencami pred tréningom v telocvični ZŠ Gorazdova v 
Púchove.               FOTO: Milan Podmaník 
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HOKEJ 

Uragán v tretej tretine priniesol dvojcifernú výhru 

Ústrednou postavou prvého stretnutia druhej fázy o záverečné umiestnenie v druhej hokejovej lige bol v stretnutí 
s Bardejovom Lukáš Zemko. Štyrmi gólmi a dvomi asistenciami si obohatil svoju štatistiku o šesť bodov.   
                                                     FOTO: Miroslav Mikáč

Kto s kým na ľade

2. liga
Hokejisti ŠHK Púchov vstúpili do druhej fázy série 

o konečné umiestnenie v druhej lige dvojciferným 
víťazstvom nad Bardejovom. Dlho to však nevyzera-
lo, že by Púchovčania mohli uspieť, najmä keď v po-
lovici stretnutia prehrávali 0:4. V záverečnej tretine 
však predviedli domáci doslova uragán, vyhrali ju 8:1 
a pred víkendovou odvetou v Bardejove si napravili 
chuť. V stretnutí exceloval najmä Púchovčan Lukáš 
Zemko, ktorý svoje individuálne štatistiky obohatil o 
štyri góly a dve asistencie. 

II. fáza o umiestnenie
ŠHK Púchov – HK Bardejov 10:6 (0:2, 2:3, 8:1), 

stav série 1:0
Góly ŠHK: 30. Zemko, 34. Dobiaš (Viedenský, Zem-

ko), 42. Zemko (Dobiaš), 44. Slávik (Lukáč, Furo), 47. 
Zemko (Bajtala, Viedenský), 51. Viedenský (Bajtala, 
Zemko), 53. Zemko (Teska, Dobiaš), 57. Teska, 59. 
Furo (Slávik, Panáček)

Strely na bránku: 57:35, Vylúčení: 5:9, Presilovky: 
2:0, Oslabenia: 0:0

Rozhodovali Krist, Rehák a Pleško, 110 divákov
I keď v prvej tretine bol pomer striel na bránku 20:9 

v prospech Púchovčanov, boli to hostia z východu, 
ktorí sa tešili z dvojgólového vedenie po presných 
zásahoch Fellegiho a Česelku. Keď v prvej polovici 
druhého dejstva pridal hosťujúci Špirko ďalšie dva 
góly, zdalo sa, že Púchovčania sa ani v ďalšom stret-
nutí nedočkajú víťazstva. V polovici stretnutia síce 
Zemko znížil na 1:4 a o tri minúty Dobiaš na 2:4, no 
gól do šatne 16  sekúnd pred koncom tretiny opäť 
postavil na koňa Bardejovčanov. Do záverečnej treti-
ny však nastúpili domáci ako vymenení, hneď v úvo-
de tretiny využili dve presilovky a v priebehu dvaná-
stich minút nastrieľali šesť gólov, keď sa do streleckej 
listiny zapísal trikrát Zemko, po jednom góle pridali 
Slávik, Panáček a Viedenský. Bardejovčania síce ešte 
na chvíľu zdvihli hlavy, keď Forgáč v 55. minúte znížil 
na 8:6, rozbehnutí domáci však gólmi Tesku a Fura 
spečatili víťazstvo. Za uragán v záverečnej tretine si 
ho rozhodne zaslúžili.  

Zostava ŠHK Púchov: Kučík, Ninis – Dobiaš, Fla-
šík, Kuchta, Lukáč, Matušú, Teska – Bajtala, Dvorský, 
Faktor, Furo, Panáček, Plavecký, Slávik, Viedenský, 
Zemko

V druhom zápase skupiny o umiestnenie podľahla 
Senica doma Budapešti 0:5. 

I. liga starší žiaci
8. HT: 
27. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 

7:4 (2:1, 5:1, 0:2)
Góly MŠK: 13. L. Halušková (Mišák), 17. Šmigura 

(Hajas, Putala), 25. Hajas (Putala, R. Halušková), 32. 
Bubela (Mišák, Moravanský), 33. L. Halušková (Puta-
la), 36. L. Halušková (Hajas), 40. L. Halušková (R. Ha-
lušková, Putala)

Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 5:6, Žilina 
– Zvolen 0:4, Brezno – Lučenec 2:0, Martin mal voľno
1. MŠK Púchov  24  19  3  2  151:61  41 
2. Martin 23  15  0  8  120:81  30 
3. Zvolen  24  15  0  9  121:105  30 
4. L. Mikuláš 24  11  4  9  135:114  26 
5. B. Bystrica 24  10  5  9  125:97  25 
6. P. Bystrica  23  10  2  11  105:121  22 
7. Žilina  24  9  3  12  82:85  21 
8. Brezno  24  7  2  15  117:135  16 
9. Lučenec  24  1  1  22  30:187  3
 7. HT:

27. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 
5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Góly MŠK: 13. Ondrášik (Žemla), 25. Veteška (Svin-
čák), 36. Veteška, 37. Krajčoviech, 58. Veteška

Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 8:3, Žilina 
– Zvolen 0:4, Brezno – Lučenec 3:4, Martin mal voľno
1. Martin 23  20  0  3  149:43  40 
2. MŠK Púchov  24  18  1  5  139:47  37 
3. Zvolen  24  17  2  5  163:63  36 
4. Brezno  24  15  0  9  143:80  30 
5. Žilina  23  10  1  12  96:100  21 
6. Lučenec  23  10  0  13  112:150  20 
7. L. Mikuláš 24  6  1  17  89:143  13 
8. B. Bystrica 24  5  2  17  54:137  12 
9. P. Bystrica 23  1  1  21  50:232  3 
I. liga mladší žiaci
6. HT:
27. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
2:2 (1:0, 1:1, 0:1)
Góly MŠK: 21. Hajas (Vráblik), 52. Kováčik (Urban)
Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 5:4, Zvolen – Žili-
na 4:0, Lučenec – Brezno 3:16, Martin mal voľno
1. Martin 23 17 0 6 147:89 34
2. Žilina  24  15  1  7  134:90  33
3. MŠK Púchov  23  15 2  6 119:55  32
4. Zvolen  23 14  4  5  171:90  32
5. P. Bystrica 23  10  3 10 140:127 24
6. B. Bystrica  24  10 3  10  104:86  22
7. L. Mikuláš  23  8  5  11  92:83  21
8. Lučenec  24  4  0  20  71:223  8
9. Brezno  23  1  2  20  66:228  4
5. HT:
27. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov 
1:10 (0:5, 0:1, 1:4)
Góly MŠK: 6. Pobežal, 13. Ťapko (Pobežal, Palan), 
14. Ťapko (Pobežal, Palan), 17. Hromada, 19. Pobežal 
(Palan), 27. Hazala (Koncový), 49. Koncový (Hazala), 
57. Ťapko, 58. Pobežal (Ťapko), 60. Ťapko (Pobežal, 
Palan)
Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 6:6, Zvolen – Žili-
na 5:12, Lučenec – Brezno 4:6, Martin mal voľno
1. MŠK Púchov  24  21  2  1  276:94  44
2. B. Bystrica  23  18  2 3  198:86  38
3. Žilina  24  17  1  6  185:128  35

4. Martin  23  12  1  10  146:125  25
5. Zvolen  24  8 2  14  147:158  18
6. L. Mikuláš  23  8  3  12  118:155  19
7. P. Bystrica  23 5  3 16  88:140  13
8. Brezno  23 5  3  15  93:167  13
9. Lučenec  24  3  1  20  96:240  7

2. liga muži - 2. zápas o umiestnenie
Sobota 18. 2. o 17.30 
HK Bardejov – ŠHK Púchov
Nedeľa 19. 2. o 17.30 
HK Bardejov – ŠHK Púchov
I. liga juniori
Sobota 18. 2. o 14.00 hodine
MŠK Púchov – HK Havrani Piešťany
Nedeľa 19. 2. o 10.30
MŠK Púchov – HOBA Bratislava
I. liga dorast - play–off - štvrťfinále
Sobota 18. 2. o 17.00
MŠK Púchov – HOBA Bratislava
Nedeľa 19. 2. o 13.00
MŠK Púchov – HOBA Bratislava
Streda 22. 2. o 12.30
HOBA Bratislava – MŠK Púchov
Štvrtok 23. 2. o 12.30
HOBA Bratislava – MŠK Púchov
KADETI - Sobota 18. 2. o 17.00
MsHKM Žilina – MŠK Púchov
Nedeľa 19. 2. o 12.30
MsHKM Žilina – MŠK Púchov
I. liga starší žiaci
8. HT - sobota 18. 2. o 9.00
MŠK Púchov – MHA Martin 
7. HT - sobota 18. 2. o 11.30
MŠK Púchov – MHA Martin 
I. liga mladší žiaci
6. HT - sobota 18. 2. o 10.00
MHA Martin – MŠK Púchov
5. HT - sobota 18. 2. o 11.30
MHA Martin - MŠK Púchov
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Zostupový treťoligový ľad sa pod D. Kočkovcami roztápa
Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže

Kto s kým za stolmi

3. liga
Stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce cestovali v 

sobotu na oblastné derby III. ligy mužov do Ladiec 
a Novej Dubnice. Najmä stretnutie v Novej Dubni-
ci mohlo ešte vykresať stále slabšie tlejúcu iskierku 
nádeje na záchranu Dolnokočkovanov v súťaži. No-
vodubničania však postavili to najsilnejšie čím dis-
ponujú, hladko zvíťazili, a tak sa nádej na záchranu 
Dolných Kočkoviec dostáva do teoretickej roviny. 
Pred sebou síce majú ešte osem stretnutí, no ťažko 
predpokladať, že by dokázali poraziť mužstvá z hor-
nej polovice tabuľky. 

Výsledky: 
19. kolo: Cementáreň Ladce - Slovan Dolné Koč-

kovce 12:6 (Tomanica 3, Jurč 3, Jankovský ml. 2, 
Galanská 3, štvorhra – Blaško 2, Janiš 2, Michalec 1, 
štvorhra), Stará Turá – Drietoma 9:9, Nová Dubnica 
B – Považská Bystrica 5:13, Trenčín B – Veľké Uhrece 
B 10:8, Lazany – Karpatia Prievidza 8:10, Bystričany 
– STK Prievidza 15:3

20. kolo: MKST Nová Dubnica B – Slovan Dolné 
Kočkovce 12:6 (Pšenka 3, Višenka 3, Frohn 3, Prekop 
1, 2x štvorhra – Blaško 3, Janiš 2, Michalec 1), Lad-
ce – Považská Bystrica 4:14, Trenčín B – Partizánske 
B 13:5, Bystričany – Karpatia Prievidza 14:4, Lazany 
– STK Prievidza 9:9
1. Bystričany A  19 19 0 0 272:70 57
2. P. Bystrica  18 17 0 1 259:65 52
3. Trenčín B  19 13 1 5 199:143 46
4. Ladce  19 10 4 5 183:159 43
5. Karpatia PD 18 11 1 5 160:164 40
6. Lazany   19 7 7 5 176:166 40
7. Drietoma   18 6 4 8 156:168 34
8. STK PD  18 5 5 8 142:182 33
9. Bošany B  17 6 3 8 150:156 32
10. Partizánske B  18 5 1 12 120:204 29
11. N. Dubnica B  19 4 1 14 119:223 28
12. V. Uherce B  18 2 6 10 141:183 28
13. Stará Turá   18 3 3 12 120:204 27
14. D. Kočkovce   18 2 0 16 107:217 22

5. SATES liga
Šláger piatej ligy madzi druhou Považskou Byst-
ricou a treťou Lysou sa napokon zmenil v totálnu 
exhibíciu Považskobystričanov. Tí postavili proti 
Lysanom dvoch treťoligových hráčov a extrali-
govú ženu, a tak Lysá utrpela najvyššiu prehru 
v tomto ročníku. Uhrala jediný bod... Dolné Koč-
kovce B nestačili na Novodubničanov a stále sú 
na chvoste tabuľky. 
15. kolo: N. Dubnica C – Dol. Kočkovce B 14:4, 
Frohn 4, Garaj, Oravec, Janiga po 3, 1 štv. – J. Škrabko 
3, 1 štv., Pruské A – Ladce B 15:3, Joz. Šatka, Kopač-
ka po 4, Jaro Šatka, Ondruška po 2, Ľ. Šatka 1, 2 štv. 
– I. Hrevuš 2, V. Popelka 1, Pruské B – Slovan PB A 
7:11, Černej,  Cibík po 2, Burdej, Beránek po 1, 1 štv. 
– Tománek 4, Šuba 3, P. Gálik 2, J. Gálik 1, 1 štv.,  TTC 
PB C – Lysá 17:1, Gaduš, J. Bačík, Zemanová po 4, 
Ďurana 3, 2x štvorhra – Schulcz 1, Pružina A – Me-
deko PB 10:8, Sádecký 3, Ďurajka, Krupa, Behro po 
2, 1 štv. – Lipa 4, Filípek 2, Lauš 1, 1 štv., Dubnica – N. 
Dubnica D 9:9, Gereg 3, Eckert, Palček po 2, Bezecný 
1, 1 štv. – Pšenková 3, Lászlová, Košík po 2, J. Pšenka 
1, 1 štv.
1. TTC PB C  15 12 1 2 176:94 40
2. Ladce B  15 11 1 3 165:105 38
3. Lysá   15 9 3 3 156:114 36
4. Pruské A  15 8 4 3 166:104 35
5. Slovan PB   15 7 2 6 131:139 31
6. N. Dubnica C  15 7 1 7 127:143 30
7. Medeko PB   15 5 4 6 136:134 29
8. Dubnica   15 4 5 6 135:135 28
9. Pružina   15 4 5 6 120:150 28
10. N. Dubnica D  15 2 4 9 112:158 23
11. Pruské B  15 3 1 11 91:179 22
12. D. Kočkovce B  15 2 1 12 105:165 20
6. REKONT liga
Dohňanci cestovali pod Manín s víťaznými am-
bíciami a tie aj potvrdili, keď si s Považskou Bys-
tricou C poradili 11:7. Stále sú tak v hre o tretiu 
priečku tabuľky. 
15. kolo: Nozdrovice A – Červ. Kameň 12:6, J. Let-
ko, Otruba po 3, Koštialik, Češko po 2, Didek 1, 1 štv. 
– Jakúbek 3, Ľ. Dohňanský 2, 1 štv., Dol. Mariková 
– Šebešťanová 7:11, Žiačik, Striženec po 3, Kňažko 
1 – Mitaš 4, Zaukolec, K. Petrík st. po 2, Šesták 1, 2 
štv., Zliechov – Slovan PB B 10:8, M. Vicen, M. Vicen 
po 4, D. Mišík st. 1, 1 štv. – Jurčík, Tabaček, Babušík 
po 2, Cedzo 1, 1 štv.,  TTC PB D – Dohňany 7:11, M. 
Konrád 4, Lieskovský, Martaus po 1, 1 štv. – M. Baška, 
Hološko po 3, R. Baška, Junga po 2, 1 štv. , Milochov 
A – Sedmerovec B 6:12, Kunovský 2, Benko, Hojdík, 
Lutišan po 1, 1 štv. – M. Šelinga st., M. Šelinga ml. po 
4, Štefanec 3, 1 štv., Ladce C – Dol. Moštenec 5:13, 
Sňahničan, Kvasnica po 2, V. Letko 1 – Bírošík, Baláž 
po 4, I. Melicherík 2, Dokupil 1, 2 štv.
1. D. Moštenec   15 13 1 1 187:83 42
2. Sedmerovec B  15 11 1 3 162:108 38
3. Slovan PB B  15 10 1 4 159:111 36
4. Dohňany   15 10 1 4 155:115 36
5. Zliechov   15 8 3 4 150:120 34
6. D. Mariková   15 5 4 6 122:148 29
7. Ladce C  15 6 1 8 130:140 28
8. Nozdrovice   15 5 3 7 122:148 28
9. TTC PB D  15 5 2 8 130:140 27
10. Č.Kameň   15 4 0 11 115:155 23
11. Milochov   15 2 1 12 105:165 20
12. Šebešťanová   15 2 0 13 83:187 19
7. liga
V 19. kole siedmej ligy sa o prekvapenie postarali 
hráči prvého mužstva Púchova, ktorí dokázali za 
domácimi stolmi poraziť rezervu Nozdrovíc a v ta-

5. SATES liga
16. kolo – 17. 2.
Dolné Kočkovce B – Dubnica (16. 2.), Nová Dubnica 

D – Pružina, Medeko Považská Bystrica – TTC Považ-
ská Bystrica C, Lysá – Pruské B, Slovan Považská Byst-
rica – Pruské A, Ladce B – Nová Dubnica C

6. REKONT liga
16. kolo – 17. 2.
Červený Kameň – Ladce C, Dolný Moštenec – Mi-

lochov, Sedmerovec B – TTC Považská Bystrica D, 
Dohňany – Zliechov, Slovan Považská Bystrica B 
– Dolná Mariková, Šebešťanová – Nozdrovice

7. liga 
20. kolo – 17. 2.
TTC Považská Bystrica E – Nová Dubnica E, Udiča 

– Púchov A, Nozdrovice B – Milochov B, JoLa Dubnica 
– Miracles Dubnica, Pružina B – Sedmerovec C, 3. ZŠ 
Dubnica – Dolné Kočkovce C, Púchov B má voľno 

Dominik Panáček (Lysá pod Makytou) patrí k najlep-
ším hráčom 5. SATES ligy, do piatku mal na svojom kon-
te z 54 zápasov iba šesť prehier. V Považskej Bystrici však 
proti treťoligovej zostave domácich vyšiel naprázdno a 
pripísal si štyri prehry.                  FOTO: Milan Podmaník 

buľke im patrí ôsma priečka.  
19. kolo: Dol. Kočkovce C – TTC PB E 7:11, Crkoň 3, 
Hudec, Gombár po 1, 2 štv. – Kulichová 4, Wallenfel-
sová 3, Hrubo 2, Dujsíková 2, Sedmerovec C – 3. ZŠ 
Dubnica 15:3, Galko, Mazán po 4, Miloš Šelinga 3, 
Minárik 2, 2 štv. – Trenčan 2, Schmiedl 1, Pružina B 
– voľno, Miracles Dubnica – Púchov B 17:1, P. Fatr-
sík, Halgoš 4 po 4, M. Dohňanský 3, Heštera, Jakuš po 
2, 2 štv. – Mikulčík 1, Milochov B – JoLa Dubnaica 
12:6, B. Mihálik 4, Hojdík 3, Horečný 2, Gazdík 1, 2 štv. 
– Kminiak 3, Hebr 2, Zajac 1,  Púchov A – Nozdrovice 
B 11:7, Ochotnický 4, Sitár, Juriga st. po 2, T. Letko 1, 
2 štv. – Blažíček, Zemanovič po 3, Raček 1, N. Dubni-
ca E – Udiča 5:13, Vinczeová 3, Kulina 1, 1 štv. – Igná-
cik ml. 4, M. Vaňko, Šuška po 3, Turiak 2, 1 štv.
1. JoLa DCA   18 16 1 1 229:95 51
2. Sedmerovec C  17 14 1 2 196:110 46
3. Milochov B  18 12 2 4 183:141 44
4. Nozdrovice B  18 10 3 5 184:140 41
5. Udiča   18 10 0 8 176:148 38
6. TTC PB E  17 9 1 7 164:142 36
7. Pružina B  17 8 3 6 173:133 36
8. Púchov A  18 6 3 9 146:178 33
9. Miracles DCA   17 7 2 8 168:138 33
10. D. Kočkovce C  17 6 1 10 161:145 30
11. N. Dubnica E  18 4 2 12 123:201 28
12. ZŠ Dubnica   17 2 1 14 100:206 22
13. Púchov B  18 0 0 18 49:275 18

M. Baška prispel k výhre Dohnian nad Považskou 
Bystricou tromi bodmi.  
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KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predáme pozemok v Púchove-Vieska /sady/,  
3267 m², extravilán, rovinatý v blízkosti vodného 
toku, na hranici pozemku voda, plyn, kanalizácia, el. 
prípojka 150 - 200 m, prístupová komunikácia, cena 
20 €/m². tel. 0948 278 107.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izb. byt, aspoň čiastočne prerobený.  
Tel. 0944 106 750.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Ponúkame na prenájom zariadený, kompletne 
zrekonštruovaný 3 izbový byt o výmere 67m2 v Pú-
chove na ulici Mojmírovej 1161/2 . Cena dohodou.
Tel. 0905 452 582.

PREDAJ RÔZNE 
• Predám 200 l el. bojler 3 roky v prevádzke. Dôvod 
predaja – prechod na fotovoltaické panely.  Cena 
dohodou. Tel. 0905 899 060.
• 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 zasklené vchodové dvere v kombinácii jo-
kel a hliník. Rozmer 200 x 85 cm, vrátane zárubne.  
Cena dohodou. Tel. 0905 899 060.

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.                                   
• Strechy. Tel. 0903 751 886. 
Email: jm.klampiarstvo@gmail.com

• Maľby , stierky, protiplesňový systém. Tel. 0918 467 
478.
• Odborná masáž – odblok. bolesti. 0908 183 215.  
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, 
kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových schodíšť, 
maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
• Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• ADVOKÁT Mgr. Michaela URBANOVÁ, právne služ-
by online i osobne, www.advokatka-online.sk, 0903 
689 941.

PONUKA PRÁCE
• HAPPY FOTO Slovensko spol. s r. o., Ferka Urbánka 
1892/ 6A, Púchov ponúka voľné pracovné miesto na 
pozíciu administratívny pracovník. Pracovný pomer 
prvý rok na dobu určitú, potom na dobu neurčitú. 
Ide o plný pracovný úväzok (40 hod/týždeň). Ná-
stupná mzda 500 €. Minimálne dosiahnuté vzdela-
nie maturita, práca na PC, príjemné vystupovanie, 
odolnosť voči stresu, ochota učiť sa nové veci, zá-
kladná znalosť NJ výhodou. V prípade záujmu zašlite 
životopis na sekretariat@happyfoto.sk.

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.                                      

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319

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

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

SPOMIENKA
dňa 15. 2. 2017 si pri-
pomíname 5 rokov, čo 
nás navždy opustila  
p. Eugénia OZIMÁ, 
r. Bojko Galaktiovna.
S láskou a úctou spo-
mínajú nevesta emília, 
vnučka iveta, vnuk mi- 
roslav s manželkou danielou, pravnúčatá mi- 
chaela, miloslava, dominik s manželkou adria-
nou, Kristián a mário. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.                                   Ďakujeme.

SPOMIENKA
dňa 13. 2. 2017 uplynul 
jeden rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, babka, prababka 
Cecília PAPUČIAROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

Spomínajú dcéra milada s rodinou, 
syn miroslav s rodinou a syn Jaroslav. 

SMÚTOČNÉ  POĎAKOVANIE 
Stíchlo srdce, stíchol hlas, 
mal  si rád  život a všetkých 
nás. dňa 26. 1. 2017 vo 
veku  81 rokov nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, dedko a praded-
ko Rudolf POLACKÝ 
z Nosíc.   
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslednej 
rozlúčke, aj za kvetinové dary a prejavy sústras-
ti.                                                          Smútiaca rodina.

pokrač. na vedľ. strane

POĎAKOVANIE
„mal som vás všetkých 
veľmi rád, chcel som 
ešte žiť, ale prišla chvíľa, 
keď musím do večnosti 
ísť.“
úprimne ďakujeme na-
šej rodine, priateľom, 
známym a bývalým ko-
legom, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho 
milovaného manžela a otca Paľka FARKAŠA dňa 
27. 1. 2017.
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Naša vďaka patrí aj pohrebnej službe advent za dô- 
stojnú rozlúčku. „v našich srdciach zostaneš navždy.“

manželka s dcérami

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo 
vzal. Zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ.
Dňa 10. februára uply-
nulo 11 rokov od smrti 
nášho drahého manžela, 
otca a dedka Antona 
CRKOŇA.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku 
ďakujú manželka a dcéry s rodinami.

POĎAKOVANIE
úprimne z celého srdca 
ďakujeme celej našej 
rodine, príbuzným, zná- 
mym a kamarátom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 
na poslednej ceste s na-
šou milovanou matkou, 
babkou a prababkou   
Máriou MARMANOVOU dňa 3. 2. 2017.  
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary, zmiernenie 
nášho veľkého žiaľu a prejavy sústrasti. Naša vďaka 
patrí pohrebnej službe adveNT za dôstojnú roz- 
lúčku a zariadeniu pre seniorov hUBerTUS za vy-
nikajúcu starostlivosť  a opateru.

v mene celej rodiny.

SPOMIENKA
dňa 13. 2. si pripomí- 
name nedožité 70.  naro- 
deniny našej mamičky, 
babičky, sestry a švagri-
ny  Margity ZBORA-
NOVEJ z Púchova. 
Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosíme vás, 
tichú spomienku a modlitbu. 

S láskou a úctou jej deti iveta, Ľubica a Ľuboš 
s deťmi, rodiny Zboranová a macušíková
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•  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 Pú-
chove.  Tešíme sa na Vašu účasť.  
•  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 priniesť už existujúce podklady.

STRATY A NÁLEZY
•  Našiel sa telefón zn. MyPhone v Púchove pri OD 
Lachovec. Uložený je na MsÚ, info v Kanc. prvého 
kontaktu.
•  Našli sa kľúče v Púchove na hlavnom parkovisku. 
Uložené sú na MsÚ, info v Kanc. prvého kontaktu.

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.

súčiniteľ tepelnej vodivos� súčiniteľ tepelnej vodivos� súčiniteľ tepelnej vodivos�

Púchov 0948 404 474
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

AKCIA DO 19.2.2017λD=0,036 Wm-1K-1 λD=0,039 Wm-1K-1λD=0,033 Wm-1K-1

UNIROL
PROFI

DOMOUNIROL
PLUS

1 + 1 ZADARMO
kúp jednu a druhú dostaneš zdarma
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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.


