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Belušania a chlapci z Lazov na strieborných priečkach

Športovotechnická komisia
1. ŠTK žiada všetky FO, FK a TJ ObFZ 

PB, ktoré chcú požiadať respektíve po-
tvrdiť výnimky z hracích dní a časov v 
jarnej časti súťažného ročníka 2016/
2017, aby tak urobili v termíne do 7. 
marca 2017 (utorok). 

ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané 
prostredníctvom ISSF. Výnimky sa 
schvaľujú podľa RS čl. A bod 2.6 - samo-
statne pre jesennú časť a samostatne 
pre jarnú časť súťažného ročníka. Pred 
jarnou časťou musí FO, FK a TJ o výnim-
ku znovu požiadať. Žiadosti doručené 
ŠTK do tohto termínu  budú bezplatné. 
Po tomto termíne budú všetky žiadosti 
spoplatnené v súlade s RS 2016/2017 
čl. B bod 10.2.7.

2. ŠTK na základe UZN. 44/12/16 VV 
ObFZ súhlasí s doplnením RS ObFZ:

Doplnenie RS/B 3. Podmienky štartu 
3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ 
Považská Bystrica na vlastnú zodpo-
vednosť.

3. ŠTK na základe UZN. 45/12/16 
VV ObFZ súhlasí s úpravou Smernice 
ObFZ Považská Bystrica pre bezhoto-
vostný platobný styk...RS 5. Hospodár-
ske náležitosti bod 5.9.2:

a)  Úprava smernice ObFZ v bode 5.9. 
- Povinnosti delegovaných osôb „Vyúč-
tovať objektívne a pravdivo na prísluš-

nom mesačnom zúčtovacom tlačive 
(príloha smernice č.1) výšku finančnej
náhrady voči FK v súlade s ich výškou 
schválenou orgánmi ObFZ Považská 
Bystrica a doručiť do 10. dňa po skon-
čení mesiaca na sekretariát ObFZ.

b) Doplnenie RS/A bod 5.9.3;
ObFZ dáva TJ, FK súhlas vykonať 

úhrady aj v dvoch splátkach v súťaž-
nom ročníku a to prvé dve splátky 
(jesenná časť súťaží) v termíne do 1. 9. 
a ďalšie dve splátky (jarná časť) najne-
skôr v termíne do 1. 4. v súťažnom roč-
níku. Žiadame kluby, aby na sekretariát 
nahlásili spôsob úhrady jarnej splátky 
za DO (jedna alebo dve časti) - v termí-
ne do 10. 3. 2017.

4. ŠTK na základe US Odvolacej komi-
sie č.1 zo dňa 13. 12. 2016 a SP čl. 82/f 

kontumuje MFS 8. liga dospelých 9. 
kolo TJ Nové Považie Prejta - TJ Partizán 
Vrchteplá a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 
body a skóre 3:0 v prospech TJ Partizán 
Vrchteplá.

5. ŠTK na základe US Odvolacej ko-
misie č. 1 zo dňa 13. 12. 2016 a SP čl. 
82/f kontumuje MFS 8. liga dospelých 
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce - TJ 
Nové Považie Prejta a podľa SP čl. 11/2 
priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech 
TJ Družstevník Mikušovce.

ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ

Mladí futbalisti Košece a Ladiec sa 
stali víťazmi 6. ročníka halového futba-
lového turnaja O pohár predsedu Ob-
lastného futbalového zväzu Považská 

Bystrica. Usporiadal ho ObFZ v mest-
skej športovej volejbalovej hale v Pú-
chove. Z kvarteta družstiev z Púchov-
ského okresu skončili mladí Belušania 
a chlapci z Lazov pod Makytou zhodne 
na druhých miestach. Belušania získali 

rovnaký počet bodov ako víťazná Ko-
šeca. O ich druhom mieste pri remíze 
vo vzájomnom zápase rozhodlo horšie 
celkové skóre...

Výsledky:
1. turnaj: Domaniža – Beluša 1:2, 

Dánek – Kujaník, Štefún, Hradčan Led-
nica – Košeca 1:1, Bátora – Kolesányi, 
Beluša – Udiča 0:0, Domaniža – Hrad-
čan Lednica 3:4, Dánek 2, Denis Marko 

– Bátora 2, Matúš, Adrián Hochla, Udi-
ča – Košeca 1:3, L. Trško – Žilka 2, Ko-
lesányi, Hradčan Lednica – Beluša 0:1 
(na snímke vpravo), Masár, Domaniža 
– Udiča 0:3, L. Trško, Kaniak, Humpolík, 
Beluša – Košeca 0:0 (na snímke vľavo), 
Udiča – Hradčan Lednica 2:0, L. Trško 
2, Košeca – Domaniža 6:0, Kolesányi 3, 
Žilka 2, Rafaj.
1. Košeca 4 2 2 0 10:2 8
2. Beluša 4 2 2 0 3:1 8
3. Udiča 4 2 1 1 6:3 7
4. Lednica 4 1 1 2 5:7 4
5. Domaniža 4 0 0 4 4:15 0          

Najlepším strelcom turnaja 
sa stal s piatimi gólmi Koše-
čan Kolesányi. 

2. turnaj: 
Ladce – D. Mariková 9:0, 

Bratina 3, Adamec 2, T. Kováč 
2, Češko, K. Kováč, Plevník 
– Dohňany 1:0, Prášek, D. Ma-
riková – Lazy 0:1, T. Janíček, 
Ladce – Plevník 5:0, Češko, 
Jesenský, Tesárik, Adamec, 
Petráš, Lazy – Dohňany 2:0, 
Ondrička 2, Plevník – D. Mari-
ková 2:1, Gaňa 2 – Šikulinec, 
Ladce – Lazy 3:1, Gavlák, Pet-

ráš, Bratina – T. Janíček, 
D. Mariková – Dohňany 1:4, Juríková 

– Ivaniš 3, Cíbik, Lazy – Plevník 4:1, T. 
Janíček, Ľ. Štefánik, Pončík, D. Štefánik 
- Kremeň, Dohňany – Ladce 0:2, Petráš, 
Jesenský.. 
1. Ladce 4 4 0 0 19:1 12
2. Lazy 4 3 0 1 8:4 9
3. Plevník 4 2 0 2 4:10 6
4. Dohňany 4 1 0 3 4:6 3
5. D. Mariková 4 0 0 4 2:16 0

Najlepší strelec - Bratina (Ladce) – 4 
góly.

(pok)

O výnimky z hracích časov je treba 
požiadať aj pred jarnou časťou
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Bývalý konateľ MsBP žiada 
o vyplatenie 450 tisíc eur

Odkúpi mesto 
starý „kulturák“? 



Pre osvieženie mysle sa vráťme o nie-
koľko rokov späť. Niekoľkokrát sa me-
nili podiely na zisku. Prelomový však 
môžeme považovať dátum 5. 12. 2002, 
kedy sa konalo mimoriadne zasadnu-
tie valného zhromaždenia Mestského 
bytového podniku. Od tohto dátumu 
začalo mesto navyšovať svoj majetko-
vý podiel v spoločnosti. Majetok spo-
ločnosti vo výške 2.127.000 Sk (70.603 
eur) bol rozdelený nasledovne: 
 

Bez vedomia a  súhlasu Mestského 
zastupiteľstva, navrhol bývalý pri-
mátor M. Michalec zmenu v odstavci 
XII – zmena vyporiadacieho podielu 
spoločnosti na čistom obchodnom 
imaní spoločnosti nasledovne: 
 

Za túto zmenu hlasovali všetci spoloč-
níci kladne. Týmto činom získali mino-
ritní spoločníci osobitné výhody. To 
nebolo všetko. Proces navyšovania zá-
kladného imania zo strany mesta po-
kračoval do tej miery, že základné ima-
nie Mestského bytového podniku k 31. 
12. 2014 bolo už v sume: 1.817.999 eur 
(54 miliónov Sk). Od roku 2002 až do-
teraz jedine mesto Púchov vkladalo 
svoj majetok do MsBP a dvaja spoloč-
níci (Ing. Motúz a Ing. Šamánek) nevlo-
žili do majetku nič a preto ich majet-
kový podiel klesol na 0,055 %. Napriek 
tejto skutočnosti väčšinový vlastník 

Stanovisko predsedu súčasnej dozornej rady MsBP, s. r. o. Ing. Daniela Laka
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ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, 
s. r. o. so sídlom v Púchove zastupuj-
úca Ing.  Šamánka listom oznamuje, 
že jej klient považuje návrh mesta 
Púchov na odkúpenie jeho ob-
chodného podielu spoločnosti 
za sumu 2.504 eur za neakcepto-
vateľný. Ponúkaná odplata podľa 
neho v  žiadnom prípade nekore-
šponduje s jeho trhovou hodnotou. 
Ing.  Šamánek je ochotný pristúpiť  
k odpredaju svojho obchodného po-
dielu v spoločnosti za predpokladu, 
že ponúknutá odplata za prevod bude 
ekvivalentná jeho všeobecnej trhovej 
hodnote. Keďže podľa neho navrhova-
ná cena toto kritérium v žiadnom prí-
pade nespĺňa, návrh mesta odmieta.
Ing. Šamánek sa ďalej obracia na MsBP 
vo veci informovania o zámere predať 
svoj vlastnícky podiel. Spoločníci mes-
to Púchov a Ing. Vladimír Motúz majú 
podľa spoločenskej zmluvy pred-
kupné právo. Ak je na strane mesta 
Púchov záujem na odkúpenie jeho 

obchodného podielu, Ing. Šamánek 
je ochotný rokovať o odpredaji svoj-
ho obchodného podielu za cenu 
450.000 eur. V  prípade, ak zo strany 
mesta Púchov nebude záujem na od-
kúpenie obchodného podielu za túto 
cenu, bude nútený domáhať sa zruše-
nia svojej účasti v spoločnosti. Ako dô-
vod uvádza permanentne zlé vnútorné 
vzťahy spoločníkov spoločnosti, keď 
majoritný spoločník mesto Púchov 
nekoná v záujme naplnenia účelu 
spoločnosti (dosiahnutia čo možno 
najvyššieho zisku), ale naopak sleduje 
svoje záujmy vyplývajúce z jeho posta-
venia ako verejnoprávneho subjektu, 
čiže koná v prospech občanov. Pričom 
vraj zneužíva svoje väčšinové postave-
nie v spoločnosti na úkor minoritných 
spoločníkov a naviac MsBP údajne 
znemožňuje Ing.  Šamánkovi ako spo-
ločníkovi uplatniť jeho právo podieľať 
sa na obchodnom vedení spoločnosti. 
Z týchto dôvodov je pripravený domá-
hať sa zrušenia svojej účasti v spoloč-

nosti na príslušnom súde.
Ak spoločníkovi jeho účasť spoloč-
nosti zruší súd, vzniká mu právo na 
vyrovnací podiel. Podľa vyjadrenia 
ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE ŠTRBÁŇ  
v zmysle spoločenskej zmluvy pred-
stavuje jeho vyrovnací podiel hodno-
tu 10 percent z  čistého obchodného 
imania spoločnosti. Pre účely vyplate-
nia tohto podielu je rozhodujúca výš-
ka čistého obchodného imania podľa 
riadnej účtovnej uzávierky za rok,  
v ktorom účasť Ing. Šamánka zanikla. 
Za týchto okolností považuje za pri-
merané vychádzať z aktuálnej hod-
noty čistého obchodného imania 
spoločnosti stanoveného na základe 
poslednej schválenej účtovnej uzá-
vierky (za rok 2015), ktorá predstavuje 
hodnotu 4.465.163 eur. Vychádzajúc z 
tohto výpočtu Ing.  Šamánek stanovil 
svoju ponukovú cenu za prevod svoj-
ho obchodného podielu na mesto vo 
výške 450.000 eur.

Spracoval a foto: S. Flimmel

Koncom roka 2016 bolo spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. doručené vyjadrenie 
spoločníka a bývalého konateľa Ing. Andreja Šamánka k návrhu na odkúpenie obchodné-
ho podielu spoločnosti a ponuka na uplatnenie predkupného práva.

Bývalý konateľ MsBP, s. r. o. Andrej Šamánek 
žiada o vyplatenie 450 tisíc eur

majetku, mesto Púchov, v  zastúpení 
bývalého primátora Michalca, nijako 
nezmenil podiely Ing. Motúza a Ing. Ša-
mánka na zisku a vyrovnacích právach.  
Prečo?
Vďaka hlasovaniu dňa 5. 12. 2002 
o  zmene spoločenskej zmluvy a  do-
terajším vkladom mesta Púchov do 
MsBP vznikol dnešný stav:
 

Uvedené kroky napadol pri kontrole 
aj Najvyšší kontrolný úrad. V protokole 
NKÚ (je zverejnený aj na internete) sa 
konštatuje, že toto rozdelenie (80 % 

podiel mesta a  po 10 % fyzické oso-
by) je v  neprospech mesta Púchov. 
Pri nakladaní s  majetkom mesta ako 
subjektu verejného práva bol zástup-
ca mesta povinný dodržiavať príslušné 
ustanovenia zákona č.138/1991 Zb. 
o  majetku obcí a  zásady hospodáre-
nia a  nakladania s  majetkom mesta. 
Uvedeným konaním majoritný vlastník 

a súčasne subjekt verejnej správy (mes-
to Púchov zastupoval M.  Michalec) 
znehodnotil majetok mesta vložený 
do obchodnej spoločnosti v prospech 

Mesto PÚCHOV

Ing. MOTÚZ

Ing. ŠAMÁNEK

80 %
10 %
10 %

Mesto PÚCHOV
2.067.000 Sk 
(68.611 eur) 97,18 %

Ing. MOTÚZ
30.000 Sk    
(996 eur) 1,41 %

Ing. ŠAMÁNEK
30.000 Sk    
(996 eur) 1,41 %

Mesto PÚCHOV

Ing. MOTÚZ

Ing. ŠAMÁNEK

99,89 %

0,055 %

0,055 %

  vlastnícky 
podiel 

spoločníkov  

12,3472 mm

podiel na zisku 
a vyrovnacích 

právach
 80 % (namiesto 

99,89 %)
 10 % (namiesto 

0,055 %)

 10 % (namiesto 
0,055 %)
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a prevádzkovať takéto priestory. Veľkú 
váhu pri rozhodovaní poslancov bude 
mať aj cena, ktorú si za budovu vypý-
ta terajší majiteľ a cena nutnej rekon-
štrukcie objektu. 
V ďalších číslach PN si pripomenieme 
históriu starého domu kultúry. Bude-
me hľadať odpovede na otázky, prečo 
bývalé vedenie mesta pod vedením 
primátora M.  Michalca nekúpilo za 
mimoriadne výhodnú cenu starý dom 
kultúry od Makyty a. s. Prečo radšej za-
dlžilo mesto úvermi a minulo milióny 
eur kvôli výstavbe nového Divadla, 

Odkúpi mesto Púchov starý „kulturák“?
Primátor mesta Rastislav Henek pozval vo štvrtok 16. februára  
poslancov MsZ a pracovníkov stavebného úradu, aby sa zoznámili 
s reálnym stavom starého domu kultúry. Majiteľ objektu Miroslav Do-
kupil vyjadril ochotu rokovať o predaji stavby s majiteľom pozemku 
pod stavbou, teda mestom Púchov.

Keďže o kúpe nehnuteľností do ma-
jetku mesta rozhodujú poslanci, je 
potrebné, aby mali čo najlepšie in-
formácie predtým, ako budú o kúpe 
hlasovať. Primátor mesta vyslovil svo-
je presvedčenie, že mesto by vedelo 
stavbu zrekonštruovať do stavu, aby 
mohla slúžiť verejnoprospešnému 
účelu pre občanov mesta. Poslanci 
si prešli všetky miestnosti od suteré-
nu, cez estrádnu sálu, veľkú a  malú 
kinosálu, až po bývalú reštauráciu 
na poschodí. V  objekte sa nachádza 
množstvo väčších a menších miest-
ností, ktoré by sa dali využiť pre po-
treby mesta. 
Do starého domu kultúry by sa moh-
lo presťahovať celé Centrum voľného 
času Včielka, Mestská polícia, Mest-
ská knižnica, výchovné a vzdelávacie 
kurzy, folklórne súbory, rôzne kluby 
mládeže, kluby dôchodcov a  zdra-
votne postihnutých. Práve pre CVČ 
by staronové priestory znamenali 
veľký prínos. Už by nemali problém 
s  priestormi na trénovanie, vzdelá-
vanie a zábavu. Po uvoľnení súčasné-
ho objektu CVČ, by konečne vznikli 
dôstojné priestory pre šatne mládež-
níckych oddielov hokejistov a futba-
listov. Kúpou starého domu kultúry 
by sa uvoľnili priestory v  mestskom 
objekte SOV na Námestí slobody (kde 
sídli napr. cukráreň Azalka, Kočkovská 
pekáreň). Tento objekt by mesto nad-
stavilo a  vybudovalo nájomné byty, 
o ktoré je v meste veľký záujem. 
O  kúpe starého domu kultúry roz-
hodne nielen potreba mesta vlastniť 

ktoré kapacitne nevyhovuje potre-
bám mesta? Určite bude občanov 
mesta zaujímať, prečo bývalé vedenie 
mesta nekúpilo a  nezrekonštruovalo 
starý dom kultúry za podstatne men-
šiu cenu, ktorú zaplatili za výstavbu 
nového Divadla. A  možno ich bude 
zaujímať aj fakt, že v  rovnakom čase, 
ako sa stavalo nové Divadlo v Púcho-
ve, o trochu menšie nové divadlo po-
stavili aj v  neďalekej Bytči – lenže za 
polovičnú cenu.

Text a foto: S. Flimmel

súkromných osôb v  sume 361.608 
eur, čím bolo porušené ustanove-
nie § 7 ods. 2 predmetného zákona. 
Vráťme sa do súčasnosti. Vďaka roz-
hodnutiu valného zhromaždenia 
Mestského bytového podniku zo dňa 
5. 12. 2002 získali minoritní spoločníci 
(súkromné osoby Ing. Motúz a Ing. Ša-
mánek) podľa ADVOKÁTSKEJ KANCE-
LÁRIE ŠTRBÁŇ, s. r. o. nárok na čistom 
obchodnom imaní vo výške približne 
900.000 eur (27 miliónov Sk), každý po 
450.000 eur (13,5 milióna Sk). Pritom 
ale do spoločnosti vložili každý len po 
996 eur! 
Občania, kto by to z vás nechcel? 
Vložíte 996 eur (30 tisíc Sk) a za pár 
rokov chcete za svoj vklad vyplatiť 
450.000 eur (13,5 miliónov Sk)? 
Ku cti Ing. Motúza slúži, že on si tento 
absurdný nárok - vyplatenie 450.000 
eur – zatiaľ neuplatnil. A verím, že ani 
neuplatní. Má predsa svoju česť a ľud-
skú hrdosť. Nebude žiadať to, čo mu 
nepatrí. Ale ako vidíme, inak je to u Ing. 
Šamánka. Ktovie, čo by mu na jeho ko-
nanie povedal jeho nebohý otec Zdeno 
a  nebohý strýko Vlasto Šamánek. To 
boli ľudia, ktorých si vážil celý Púchov. 
Za svoj život odviedli nesmierny kus 
dobrej a poctivej práce a mali by patriť 
medzi čestných občanov mesta. 
Alebo je to v  prípade nároku Ing. An-
dreja Šamánka inak? Žeby mu to niekto 
nariadil a on musí takto konať? 
Záver: Ak súd rozhodne o tom, že mes-
to bude musieť vyplatiť Ing. Šamánkovi 
450.000 eur a rovnakú čiastku by žiadal 
aj Ing. Motúz, mesto bude musieť vy-
platiť 900.000 eur. Po vydelení počtom 
obyvateľov (cca 18.000 ľudí) vychádza 
zaplatiť na jedného obyvateľa Púchova 
čiastku 50 eur! 
M. Michalec, ktorý za mesto odsúhlasil 
tento ničím nezdôvodniteľný a pravde-
podobne nezákonný krok, dnes tvrdí, 
že na valnom zhromaždení dňa 1. 10. 
2014 sa pokúsil dať do súladu podiel 
na základnom imaní a podiel na zisku, 
čiže Ing. Motúz a Ing. Šamánek mali na-
miesto 10 % len 0,055 %. Je zaujímavé, 
že hneď na ďalšom valnom zhromažde-
ní dňa 11. 12. 2014 (mesiac po prehra-
ných voľbách) odsúhlasil ako zástupca 
väčšinového vlastníka pôvodný - pre 
mesto nevýhodný - stav! Ale podiel na 
hlasovacích právach, ktorý je základom 
pre výpočet vyrovnacieho podielu ne-
zmenil! A ešte zaujímavejšie je, že uve-
dené dva zápisy neboli doručené do 
obchodného registra! Na základe pod-
netu NKÚ a mesta Púchov, aj tento prí-
pad rieši Národná kriminálna agentúra. 
Verím, že ho vyrieši čo najskôr. Uvidíme, 
kto sa bude smiať nakoniec. Či to bude 
Ing. Andrej Šamánek a spol. alebo ob-
čania Púchova.
(Pozn. redakcie: v  budúcom vydaní PN 
sa budeme zaoberať ďalšími finančnými 
požiadavkami Ing. Šamánka.)
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Pohoda pre Váš nákup

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

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

Kontakt: 0948 489 223

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 18. 11. 2016   13:55:39

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     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

STAVINTEL s.r.o.
združenie stavebných remeselníkov

Moravská 682/3
020 01  Púchov 

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Nivea
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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Púchovskí hasiči zasahovali minulý týždeň 
najmä pri dopravných nehodách

Mestská polícia

Výstavba tunela obmedzi dopravu pri Nimnici 
Polícia informuje

Od 15. februára 2017 bude na ceste II. triedy číslo 
507 v katastrálnom území obce Nimnica v kilometri 
180,000 až 181,000 mimo obce, čiastočné dopravné 
obmedzenie v obidvoch jazdných pruhoch. Dôvo-
dom je výstavba východného portálu tunela Diel. Ide 
o prípravné práce a zriadenie dlhodobého stavenis-
ka, ktoré je súčasťou  modernizácie železničnej trate 

v úseku Púchov – Považská Teplá na traťovú rýchlosť 
160 kilometrov za hodinu.  Doprava bude vedená vo 
voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery 
a bude usmerňovaná umiestneným prenosným do-
pravným značením a z dôvodu bezpečnosti cestnej 
premávky v tomto úseku aj svetelnou signalizáciou.

KR PZ Trenčín 

Ani v šiestom kalendárnom týždni si cesty Púchov-
ského okresu nevyžiadali ľudské obete. Na cestách 
Púchovského okresu sa stala iba jedna dopravná ne-
hoda, pri ktorej utrpela jedna osoba ľahké zranenie. 

K nehode došlo v utorok 7. februára popoludní na 
miestnej komunikácii na Ulici J. Kráľa. Vodič cúval z 
parkovacieho miesta na parkovisku pri miestnej ko-
munikácii. V dôsledku nesprávneho spôsobu cúva-
nia narazil do chodkyne, ktorá kráčala po chodníku. 
Chodkyňa následne padla na vozovku, utrpela ľahké 
zranenie. Skúška na alkohol bola u vodiča negatívna. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 

sa od začiatku roka stalo 116 dopravných nehôd, 
čo je o 13 menej ako v rovnakom období minulé-
ho roku. Zomrel pri nich jeden človek (medziročný 
pokles o troch), ťažké zranenia utrpelo päť ľudí. Na 
slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 1345 
dopravných nehôd, čo je o 51 menej ako v rovnakom 
období roku 2016. Zomrelo pri nich už 26 ľudí, čo je 
o dvoch viac ako v rovnakom období predchádzajú-
com roku. Najviac obetí má Banskobystrický kraj, kde 
od začiatku roka zomrelo pri dopravných nehodách 
už osem ľudí. Bez obetí dopravných nehôd je v tom-
to roku iba Prešovský kraj.                KR PZ Trenčín

Vodič v Púchove nacúval autom do chodkyne

Hasičský a záchranný zbor

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasič-
skej stanice v Púchove absolvovali v minulom týždni 
tri výjazdy. Dvakrát zasahovali pri dopravnej nehode, 
v jednom prípade odstraňovali z komunikácie vyte-
čené prevádzkové kvapaliny z vozidla.

V pondelok 13. februára zasahovali púchovskí ha-
siči pri dopravnej nehode troch osobných motoro-
vých vozidiel na Ulici 1. mája v Púchove. Pri nehode 
sa nikto nezranil. Účastníkmi dopravnej nehody boli 
aj dve malé deti, ktoré na mieste vyšetrili zdravotní 
záchranári. 

V ten istý deň zasahovali hasiči z Púchova pri do-
pravnej nehode na ceste I/49, po ktorej zostal na vo-
zovke ležať zranený chodec. Príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru asistovali zdravotným záchraná-
rom pri naložení zraneného do sanitky a usmerňovali 
dopravu až do príchodu polície.

O deň neskôr, 14. februára absolvovali púchovskí 
hasiči technický zásah, odstraňovali prevádzkové 
kvapaliny, ktoré vytiekli z automobilu na Ulici 1. mája 
v Púchove. 

HaZZ, HS Púchov 

Účastníkmi dopravnej nehody troch automobilov v Púchove boli aj dve deti. Našťastie neutrpeli žiadne zrane-
nia.             FOTO: HaZZ, HS Púchov

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v Púchovskom okrese v minulom týždni rapíd-
ne klesla. Znížila sa z úrovne 3549 ochorení na 
100.000 obyvateľov v predchádzajúcom týžd-
ni na 2959 ochorení v minulom týždni. Napriek 
tomu bola tretia najvyššia v Trenčianskom samo-
správnom kraji. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v Trenčianskom kraji v minulom týždni o 
17,3 percenta. Najvyššia chorobnosť v Trenčian-
skom kraji bola v okrese Myjava (3499 ochorení 
na 100.000 obyvateľov), najnižšia v okrese Prie-
vidza (1879 ochorení na 100.000 obyvateľov).

Z celkového počtu ochorení bolo v Trenčian-
skom kraji minulý týždeň 1405 ochorení na chríp-
ku, chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom klesla o 70,8 percenta. Pre chrípku mu-
seli v minulom týždni prerušiť školskú dochádz-
ku v piatich materských a jednej základnej škole 
v Trenčianskom kraji. Ani jedna z nich nebola v 
Púchovskom okrese. Informoval Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trenčíne.       (pok) 

Chrípka je v Púchovskom 
okrese na ústupe

Podchladeného muža vrátili do centra            
sociálnych služieb

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 
oznámenie, podľa ktorého videli na diaľničnom 
privádzači neznámeho staršieho muža, ktorý mal 
v hornej časti tela oblečenú iba košeľu s krátkymi 
rukávmi a vyzeral dezorientovane. Muža hliadka 
našla, policajti zistili, že ide o klienta centra sociál-
nych služieb v Púchove. Spočiatku odmietol zdra-
votné ošetrenie i možnosť prepravy do centra. Z 
jeho správania bolo zrejmé, že je podchladený. 
Napokon však dobrovoľne nastúpil do služobné-
ho vozidla mestskej polície, ktoré ho odviezla do 
centra sociálnych služieb, kde ho prevzal perso-
nál.

Nekvalitná práca?
Počas kontroly železničného podchodu na To-

várenskej ulici v Púchove mestskí policajti zistili, 
že pri vstupe do podchodu sú odpadnuté dve 
obkladačky, ďalšie boli vyduté. Je predpoklad, že 
obklad bude aj naďalej opadávať. Pri vstupe na 
schody do podchodu po ľavej strane bolo zistené 
šesť radov obkladu, ktorý bol viditeľne odtrhnu-
tý a hrozilo jeho odpadnutie.  Taktiež na vchode, 
ktorý je určený pre  vozíčkarov, bolo zistené, že 
obklad je  odtrhnutý v dĺžke približne tri metre a 
hrozí jeho odpadnutie.
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Spustili SMS parkovanie v Púchove

Do 30 sekúnd od odoslania SMS Vám bude doruče-
ná potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o  
uhradenom parkovnom.
Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nie je uhradené!!
Odporúčame zotrvať pri vozidle až do doby doruče-
nia potvrdzujúcej SMS.
• 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného 
bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní 
na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkov-
ného.
• Predĺženie parkovacieho času je možné opätov-
ným odoslaním SMS.
• Úhrada parkovného cez SMS je možná najskôr 1 
hodinu pred začiatkom spoplatnenej doby (napr. 
pre zaplatenie parkovného hneď od 7:00 sa môže 
SMS poslať už od 6:00)
• Úhrada parkovného cez SMS je možná najviac na 
11 hodín dopredu – jedným SMS lístkom si môžete 
zaplatiť parkovné na celý deň (od 7:00 do 18:00).
•  Cena parkovného zahŕňa všetky odoslané aj prija-
té správy na číslo 2200 (t. j. spätná SMS s potvrdením 
a s upozornením o blížiacom sa konci platnosti sa už 
nespoplatňujú).
• Konečnú cenu uhradí občan prostredníctvom 
telekomunikačného operátora, ktorý celkový súčet 
konečných cien SMS platieb užívateľa uvedie vo fak-
túre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú  
službu za nemobilný obsah.
• Daňový doklad za zaplatené parkovné cez SMS si 
občan môže vytlačiť na web stránke parking.media-
tex.sk/pu/, odkaz je uvedený aj na webstránke mes-
ta  Púchov  www.puchov.sk.

Podmienky pre úhradu parkovného cez SMS:
• Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS 
(ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom mobilného 
telekomunikačného operátora Slovenskej republiky 
a na základe zmluvy s operátorom  využíva alebo 
môže využívať systém SMS mikroplatba.
• Užívateľ sa nesmie nachádzať na tzv. black liste 
telekomunikačného operátora, v stave suspend, de-
activ, soft suspend, pričom o zaradení  užívateľa do 
tej ktorej skupiny rozhoduje operátor podľa svojich 
interných pravidiel.                                                            -bz-

Od 16. februára 2017 mesto Púchov spustilo pre občanov novú 
službu úhrady parkovného formou SMS parkovacieho lístka.

Vtáčia chrípka potvrdená priamo v Púchove, je nebezpečná pre ľudí?
Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy (RVPS) v Púchove MVDr. Ján Pastorek vydal 
v uplynulých dňoch opatrenia a zákazy v súvislosti  
s potvrdeným nálezom vírusu vtáčej chrípky na 
uhynutých labutiach vo Váhu (8. 2. 2017). Veteri-
nárne opatrenia, ktoré sme publikovali v minulom 
vydaní Púchovských novín, sa týkajú absolútne 
všetkých chovateľov hydiny a vtákov chovaných  
v zajatí. Dôvod je jednoduchý: „Aby  vedeli chova-
telia ochrániť svoje chovy, komerčné i hobby, pred 
nákazou,“ vysvetľuje riaditeľ RVPS v Púchove. Podľa 
neho je potrebné aj v malých domácich chovoch 
zabezpečiť, aby sa voľne žijúce vtáky nedostali do 
priameho kontaktu s chovanou hydinou alebo ju 
neohrozili nepriamo cestou kontaminácie napájacej 
vody, krmiva a chovného prostredia vírusom.

Kontrola plnenia uznesení z predchádza- 
júceho zasadnutia MsZ, správa o činnosti 
hlavného kontrolóra. 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontroló-
ra mesta Púchov na prvý polrok 2017, Sprá-
va o plnení uznesení prijatých na zasad-
nutiach MsZ Púchov za rok 2016, Správa o 
vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016 a 
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016. 
Správa o stave mesta Púchov za rok 2016
Dodatok č. 1 z roku 2017k  Zásadám  odme-
ňovania volených orgánov mesta Púchov 
zo dňa 9. 2. 2015.
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy žiaka základnej ume-
leckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia zriadených na území 
mesta Púchov pre rok 2017.
VZN č. 2/2017 o Mestskej polícii Púchov.
Organizačný a prevádzkový poriadok Mest-
skej polície Púchov z roku 2017.
Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017
Spolufinancovanie projektov ZŠ a MŠ v Pú-
chove.
Zmeny členov komisií Mestského zastupi-
teľstva Púchov.
Informácia o investičných akciách.
Predaj, kúpa.
Nájom.
Správy o činnosti mestských spoločností. 
Rôzne. 
Diskusia a interpelácie.

Program MsZ Púchov, 
ktoré sa uskutoční 
22. 2. 2017 (streda) o 9.00 hod.
v Malom Župnom dome.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mesto Púchov sa týmto pridáva k desiatkam pre-
važne okresných a krajských miest v SR, kde je táto 
služba poskytovaná už niekoľko rokov. Spoplatnené 
SMS správy poskytuje mesto ako ďalší spôsob úhra-
dy parkovného, pričom vodičom naďalej ostáva 
možnosť zakúpenia parkovacieho lístka v parkova-
cích automatoch, ako aj predplatených parkovacích 
kariet. Pre občanov pravidelne parkujúcich v uli- 
ciach mesta naďalej zostáva najvýhodnejší spôsob 
úhrady parkovného ročná predplatená karta.

Hlavné výhody úhrady parkovného cez SMS:
• nestrácate čas hľadaním parkovacích automatov
• nestrácate čas nosením a rozmieňaním hotovosti
• nezabudnete si predĺžiť predplatné parkovného 
vďaka pripomienke SMS správou 10 minút pred 
skončením platnosti SMS lístka
• na predĺženie predplatného parkovného nemusíte 
byť fyzicky pri vozidle

Cena pri úhrade parkovného cez SMS:
0,70 EUR / hodina pre všetky spoplatnené parkova-
cie zóny.

Doba plateného parkovania:
Pondelok – Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00

Spôsob úhrady parkovného cez SMS:
Zaslanie SMS správy z mobilného telefónu na číslo 
2200 v tvare:
PU (medzera) EČV (medzera) H
PU – označenie mesta Púchov
EČV – evidenčné číslo parkujúceho vozidla (po 
starom ŠPZ), bez medzier a pomlčiek
H – doba parkovania v hodinách, minimum je 1, ma-
ximum 11.
 V prípade neuvedenia počtu hodín parkovania sa 
automaticky uplatní doba 1 hodina.

Príklady správneho tvaru SMS: 
 PU PU190BT    
 PU PU382CA 2   
 PU PB955DM 1   

„Chovateľ je povinný nahlásiť zmeny zdravot- 
ného stavu chovanej hydiny, závažného pokle-
su príjmu krmiva, poklesu znášky a úhyny doma  
chovaného vtáctva. Je to dôležité z dôvodu ochra-
ny okolitých chovov pred možnou nákazou.“  
Odporúčanie MVDr. Jána Pastorka všetkým cho-
vateľom vtáctva znie: „Netreba podliehať pani-
ke. Treba si však ochrániť svoj chov (malochov i 
komerčné chovy) pred zavlečením nákazy. To je 
povinnosťou, a verím, že aj snahou každého cho-
vateľa.“
Chrípka je vírusové ochorenie ľudí, zvierat i vtákov. 
Zaujímalo nás do akej miery je práve vtáčia chrípka 
nebezpečná pre ľudskú populáciu. „Prenos vírusu 
vtáčej chrípky na iný živočíšny druh doteraz ne-
bol potvrdený,“ zdôrazňuje Ján Pastorek. A ďalej 

vysvetľuje: „Chrípka je rovnako nebezpečná pre 
všetkých. Vírus vtáčej chrípky však zatiaľ nezmu-
toval. Je to skôr problém médií , hľadajú senzácie a 
farmaceutických koncernov kvôli predaju vakcín 
a liečiv.“                                                           -tm-, foto:red, tasr
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Púchovskí hasiči zasahovali minulý týždeň 
najmä pri dopravných nehodách

Mestská polícia

Výstavba tunela obmedzi dopravu pri Nimnici 
Polícia informuje

Od 15. februára 2017 bude na ceste II. triedy číslo 
507 v katastrálnom území obce Nimnica v kilometri 
180,000 až 181,000 mimo obce, čiastočné dopravné 
obmedzenie v obidvoch jazdných pruhoch. Dôvo-
dom je výstavba východného portálu tunela Diel. Ide 
o prípravné práce a zriadenie dlhodobého stavenis-
ka, ktoré je súčasťou  modernizácie železničnej trate 

v úseku Púchov – Považská Teplá na traťovú rýchlosť 
160 kilometrov za hodinu.  Doprava bude vedená vo 
voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery 
a bude usmerňovaná umiestneným prenosným do-
pravným značením a z dôvodu bezpečnosti cestnej 
premávky v tomto úseku aj svetelnou signalizáciou.

KR PZ Trenčín 

Ani v šiestom kalendárnom týždni si cesty Púchov-
ského okresu nevyžiadali ľudské obete. Na cestách 
Púchovského okresu sa stala iba jedna dopravná ne-
hoda, pri ktorej utrpela jedna osoba ľahké zranenie. 

K nehode došlo v utorok 7. februára popoludní na 
miestnej komunikácii na Ulici J. Kráľa. Vodič cúval z 
parkovacieho miesta na parkovisku pri miestnej ko-
munikácii. V dôsledku nesprávneho spôsobu cúva-
nia narazil do chodkyne, ktorá kráčala po chodníku. 
Chodkyňa následne padla na vozovku, utrpela ľahké 
zranenie. Skúška na alkohol bola u vodiča negatívna. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 

sa od začiatku roka stalo 116 dopravných nehôd, 
čo je o 13 menej ako v rovnakom období minulé-
ho roku. Zomrel pri nich jeden človek (medziročný 
pokles o troch), ťažké zranenia utrpelo päť ľudí. Na 
slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 1345 
dopravných nehôd, čo je o 51 menej ako v rovnakom 
období roku 2016. Zomrelo pri nich už 26 ľudí, čo je 
o dvoch viac ako v rovnakom období predchádzajú-
com roku. Najviac obetí má Banskobystrický kraj, kde 
od začiatku roka zomrelo pri dopravných nehodách 
už osem ľudí. Bez obetí dopravných nehôd je v tom-
to roku iba Prešovský kraj.                KR PZ Trenčín

Vodič v Púchove nacúval autom do chodkyne

Hasičský a záchranný zbor

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasič-
skej stanice v Púchove absolvovali v minulom týždni 
tri výjazdy. Dvakrát zasahovali pri dopravnej nehode, 
v jednom prípade odstraňovali z komunikácie vyte-
čené prevádzkové kvapaliny z vozidla.

V pondelok 13. februára zasahovali púchovskí ha-
siči pri dopravnej nehode troch osobných motoro-
vých vozidiel na Ulici 1. mája v Púchove. Pri nehode 
sa nikto nezranil. Účastníkmi dopravnej nehody boli 
aj dve malé deti, ktoré na mieste vyšetrili zdravotní 
záchranári. 

V ten istý deň zasahovali hasiči z Púchova pri do-
pravnej nehode na ceste I/49, po ktorej zostal na vo-
zovke ležať zranený chodec. Príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru asistovali zdravotným záchraná-
rom pri naložení zraneného do sanitky a usmerňovali 
dopravu až do príchodu polície.

O deň neskôr, 14. februára absolvovali púchovskí 
hasiči technický zásah, odstraňovali prevádzkové 
kvapaliny, ktoré vytiekli z automobilu na Ulici 1. mája 
v Púchove. 

HaZZ, HS Púchov 

Účastníkmi dopravnej nehody troch automobilov v Púchove boli aj dve deti. Našťastie neutrpeli žiadne zrane-
nia.             FOTO: HaZZ, HS Púchov

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v Púchovskom okrese v minulom týždni rapíd-
ne klesla. Znížila sa z úrovne 3549 ochorení na 
100.000 obyvateľov v predchádzajúcom týžd-
ni na 2959 ochorení v minulom týždni. Napriek 
tomu bola tretia najvyššia v Trenčianskom samo-
správnom kraji. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v Trenčianskom kraji v minulom týždni o 
17,3 percenta. Najvyššia chorobnosť v Trenčian-
skom kraji bola v okrese Myjava (3499 ochorení 
na 100.000 obyvateľov), najnižšia v okrese Prie-
vidza (1879 ochorení na 100.000 obyvateľov).

Z celkového počtu ochorení bolo v Trenčian-
skom kraji minulý týždeň 1405 ochorení na chríp-
ku, chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom klesla o 70,8 percenta. Pre chrípku mu-
seli v minulom týždni prerušiť školskú dochádz-
ku v piatich materských a jednej základnej škole 
v Trenčianskom kraji. Ani jedna z nich nebola v 
Púchovskom okrese. Informoval Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trenčíne.       (pok) 

Chrípka je v Púchovskom 
okrese na ústupe

Podchladeného muža vrátili do centra            
sociálnych služieb

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 
oznámenie, podľa ktorého videli na diaľničnom 
privádzači neznámeho staršieho muža, ktorý mal 
v hornej časti tela oblečenú iba košeľu s krátkymi 
rukávmi a vyzeral dezorientovane. Muža hliadka 
našla, policajti zistili, že ide o klienta centra sociál-
nych služieb v Púchove. Spočiatku odmietol zdra-
votné ošetrenie i možnosť prepravy do centra. Z 
jeho správania bolo zrejmé, že je podchladený. 
Napokon však dobrovoľne nastúpil do služobné-
ho vozidla mestskej polície, ktoré ho odviezla do 
centra sociálnych služieb, kde ho prevzal perso-
nál.

Nekvalitná práca?
Počas kontroly železničného podchodu na To-

várenskej ulici v Púchove mestskí policajti zistili, 
že pri vstupe do podchodu sú odpadnuté dve 
obkladačky, ďalšie boli vyduté. Je predpoklad, že 
obklad bude aj naďalej opadávať. Pri vstupe na 
schody do podchodu po ľavej strane bolo zistené 
šesť radov obkladu, ktorý bol viditeľne odtrhnu-
tý a hrozilo jeho odpadnutie.  Taktiež na vchode, 
ktorý je určený pre  vozíčkarov, bolo zistené, že 
obklad je  odtrhnutý v dĺžke približne tri metre a 
hrozí jeho odpadnutie.
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Mýty a fakty o biopotravinách 
V literárno-umeleckej kaviarni Po-
divný barón sa počas štvrtkového 
podvečera (9. 2. 2017) v rámci cyklu 
Myšlienkovo prediskutovávala stále 
viac a viac populárnejšia téma biopo-
travín. Prednášať návštevníkom prišiel 
Richard Medal z trenčianskeho Centra 
environmentálnych aktivít, ktorý má 
bohaté skúsenosti v oblasti ekologic-
kého hospodárstva a svojim výkla-
dom vyvrátil niekoľko mýtov, ktoré 
kolujú o biopotravinách a celkovej 
bioprodukcii na slovenskom trhu.  
Biopotraviny majú svoju značku, pre-
dovšetkým preto, lebo sa vyrábajú 
a pestujú bez použitia akýchkoľvek 
chemických prostriedkov. Samozrej-
me sa tu naskytá hneď niekoľko otá-
zok. Prvou z nich pri pohľade na cenu 
biopotravín je, či naozaj nie sú len 
marketingovým ťahom obchodných 
reťazcov. „Nie je to len marketing. Je 
to legislatívne zaviazaná oblasť a 
zneužitie značky je dokonca trestné,“ 
ozrejmil hneď na úvod prednášajúci. 
Dá sa vôbec v tomto znečistenom sve-
te bioprodukcia dopestovať alebo do-
chovať? Máme biopotraviny aj doma 

v našich záhradkách? Sú bioprodukty 
zdravšie, chutnejšie, lepšie pre orga-
nizmus? Odpovede na všetky tieto 
otázky boli súčasťou pútavej pred-
nášky. „Chybou, ktorú robíme je, že 
sme všetko zvyknutí dochucovať. Pri 
biopotravinách sa konečne stretá-
vame s normálnou chuťou, ktorá je 
prirodzená. Biopotraviny rastú svo-
jou prirodzenou cestou, bez nátlaku. 
Majú v sebe omnoho viac sušiny, v 
ktorej je ukrytá pravá chuť. Nemô-
žeme jednoznačne povedať, že sú 
biopotraviny zdravšie, ale určite sú 
pre zdravie prospešnejšie,“ prezra- 
dil Richard Medal.

B. Krchňavá 

Nedeľná Svadobná výstava 
Predajná Svadobná 
výstava sa v pú-
chovskej sTC aréne 
uskutočnila 19. fe-
bruára už po tre- 
tíkrát. Medzi divác-
ky najaktraktívnej-
šie časti programu 
patrila módna 
prehliadka svadob-
ných šiat. Približne 
dvadsiatka vysta-
vovateľov tu odpre-
zentovala ponuku a 
služby svadobných 
salónov, trendy  
v oblasti svadob-
ného líčenia i 
účesovej tvorby, 
aranžovania i sláv-
nostných dekorácií. 
                                                                          -r-
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roku 2016 vzrástla o viac ako 320 tis. €.  
Príkladom zákazok, ktorými sa poda-
rilo ušetriť až tisícky eur, je napríklad 
kúpa urologického zariadenia naj-
vyššej kvality do Nemocnice s polikli-
nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 
ktoré sa vďaka verejnej súťaži podarilo 
kúpiť za sumu o 10 000 € nižšiu, ako sa 
pôvodne predpokladalo.
Napr. na Strednej zdravotníckej škole 
v Trenčíne bol vďaka konkurenčným 
ponukám dodávateľov dodaný a na-
montovaný laboratórny nábytok za 
cenu o takmer 11 600 € nižšiu, ako boli 
pôvodne očakávané náklady.  
Šetriť pomáhajú okrem EKS tiež elek-

tronické aukcie. Len v priebehu roku 
2016 župný úrad a organizácie v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti vykona-
li celkovo 645 elektronických aukcií, 
prostredníctvom ktorých ušetrili viac 
ako 855 tisíc € (rozdiel vstupnej a vý-
stupnej ponuky), čo s rokom 2015 
predstavuje nárast o viac ako 30 tis. €. 
Spolu za rok 2016 Úrad TSK a inštitúcie, 
ktoré zriaďuje, ušetrili vďaka EKS a elek-
tronickým aukciám približne  2,5 mil. €,  
za rok 2015 cca 2,2 mil. €. Ušetrené fi-
nančné prostriedky sa v župnej kase 
dlho neohrejú – smerujú do stredných 
škôl a nemocníc, do opráv ciest či do 
rekonštrukcií zariadení soc. služieb.

Prostredníctvom elektronického kon-
traktačného systému (EKS) Úrad Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
a inštitúcie, ktoré zriaďuje, v uplynu-
lom roku 2016 ušetrili približne 1,6 
mil. €. Samotný Úrad týmto spôsobom 
usporil takmer 450 tisíc €. Z hľadiska 
objemu ušetrených financií spomedzi 
organizácií v zriaďovateľskej pôsob-
nosti župy nasleduje Správa ciest TSK 
(takmer 430 tisíc €), považskobystrická 
nemocnica (úspora viac ako 280 tisíc 
€) a Nemocnica s poliklinikou Prie-
vidza so sídlom v Bojniciach (úspo-
ra viac ako 105 tisíc €).  V porovnaní 
s rokom 2015 suma ušetrená EKS v 

TSK a jeho organizácie verejnými súťažami a e-aukciami v minulom roku ušetrili 2,5 mil. € 

Programovateľné stavebnice pre základné školy
Na území TSK sa nachádza takmer 
dvestovka základných škôl. Každá z 
nich môže predmety polytechnic-
kého zamerania vyučovať o niečo 
zaujímavejšie a kvalitnejšie. Ak zo-
pár kliknutiami na internete požiada 
TSK o podporu formou vyučova-
cích pomôcok. „Každá základná 
škola môže prejaviť záujem o 
zabezpečenie technických pomô-
cok;  notebooku a strojárskych, 
programovateľných či elektrikár-
skych stavebníc alebo pracovného 
náradia. TSK dokáže základným 
školám vyjsť v ústrety a pomôcť im 

s vybavením pomôcok,“ vysvetlil 
župan Jaroslav Baška jeden zo spô-
sobov, ktorým TSK podporuje od-
borné vzdelávanie a polytechnizáciu 
na základných školách. Robí tak na 
základe projektu Hrdina remesla a v 
súlade so Stratégiou rozvoja stredné-
ho odborného školstva v TSK na roky 
2013 – 2020. Pomôcky sú určené na 
rozvoj manuálnych zručností žiakov 
druhého stupňa základných škôl. 
Do projektu sa zatiaľ prihlásilo 
približne 140 základných škôl, žiadať 
môžu aj ďalšie na webovej adrese 
www.hrdinaremesla.sk.

rá je účinná aj pri veľkých mrazoch 
a dokáže zvýšiť účinnosť posypu. 
Prínosom pre životné prostredie sú aj 
nové vozidlá značky Peugeot, ktoré 
cestárom na cestmajsterstvách v Nit-
rianskom Rudne, Bánovciach nad Be-
bravou, v Novom Meste nad Váhom 
a na Myjave umožňujú prepravovať 
náradie a materiál na údržbu ciest 
ekologickejšie. Vozidlá boli financo-
vané zo župnej pokladnice v celkovej 
sume viac ako 155 tis. eur. S obnovou 
vozového parku bude župa pokračo-
vať aj tento rok.

Správe ciest (SC) Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja (TSK) pribudli 
nové nadstavby na vykonávanie po-
sypu. „Nové nadstavby na vozidlá 
nám umožňujú presnejšie dávko-
vanie  posypového materiálu, čím 
sa znižuje jeho celková spotreba a 
zvyšuje sa efektívnosť zimnej údrž-
by. Presnejším dávkovaním posy-
pového materiálu môžeme jeho 
množstvo znížiť približne o 30 %,“ 
povedal riaditeľ SC TSK Radovan Kar-
kuš s tým, že podstatným elementom 
je aj možnosť využívať soľanku, kto-

Do považskobystrickej nemocnice 3,3 mil. € Správa ciest TSK obnovuje 
vozový park za viac ako milión eur   

Kedy bude opäť rokovať krajský parlament?
Druhé rokovanie poslancov Zastupi-
teľstva Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja v roku 2017 je na programe 
v pondelok 20. marca 2017. V poradí 
XXIII. zasadnutie krajských poslancov 
v tomto volebnom období sa tradične 
uskutoční v priestoroch Kongresovej 
sály Úradu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja v Trenčíne o 13.00 h. Pro-
gram rokovania vrátane všetkých ma-
teriálov k rokovaniu zastupiteľstva je 
vždy dostupný na webovom sídle TSK 
www.tsk.sk v sekcii Úradná tabuľa. Aj 
toto rokovanie bude možné  sledovať 
prostredníctvom on-line vysielania 
na webovom sídle župy. 

Text, foto: TSK

V uplynulom roku sa priestory a vyba-
venie Nemocnice s poliklinikou  v Po-
važskej Bystrici zmodernizovali za viac 
ako 700 tisíc €, v roku 2015 za viac ako 
600  tisíc eur. V lôžkovej časti nemocnice 
jazdia 2 nové lôžkové a 2 osobné výťahy, 
ktoré nahradili pôvodné takmer 40-roč-
né výťahy. Chirurgovia operujú na no-
vom operačnom stole, kraj investoval aj 
do nákupu ďalšej techniky: zakúpila sa 
operačná lampa, echokardiograf či chi-
rurgická odsávačka. V roku 2016 sa tiež 
kompletne zrekonštruovala operačná 
sála a ďalšie priestory na oddelení oto-
rinolaryngológie. Vlani sa už začalo aj  

Z eurofondov zrekonštruujú 4 úseky ciest za takmer 20 mil. € 
Na prvom stretnutí poslancov v 
tomto roku sa hovorilo aj o najvy-
ťaženejšej ceste II. triedy v kraji. 
Krajský parlament schválil pred-
loženie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci Integro-
vaného regionálneho operačného 
programu (IROP) 2014 – 2020 v 
rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná 
a ekologická doprava v regiónoch 
za účelom realizácie rekonštrukcie 
cesty č. II/579 Hradište – Partizán-
ske. Po prerokovaní Z TSK župa 
rovnako predloží žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok v rámci 
IROP 2014 – 2020 na 1. a 2. etapu 

rekonštrukcie cesty č. II/516 na úse-
ku Trenčianska Teplá – Dežerice, na  
1. etapu rekonštrukcie cesty č.  II/517 
od Považskej Bystrice (most Orlové) 
po Domanižu a na realizáciu 1. eta-
py rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové 
Mesto nad Váhom – Myjava. Jednou 
z podmienok realizácie uvedených 
projektov v celkovej dĺžke 18,83 
km je zabezpečenie spolufinanco-
vania TSK vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov, čo pri celko-
vých nákladoch štyroch uvedených 
rekonštrukcií vo výške takmer 19,4 
mil. € predstavuje spoluúčasť TSK 
sumou viac ako 940 tis. €.

s prípravami na komplexnú rekonštruk-
ciu a modernizácie nemocničnej kuchy-
ne. Kraj v tomto roku vrátane investícií 
na vybudovanie nemocničného infor-
mačného systému smeruje do NsP Pov. 
Bystrica približne 2 mil. €.
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História mužského volejbalu v Púchove (1994 - 2005)

Zwdle. Družstvo v silnej konkurencii 
končí na 6. mieste. Vo funkcií man-
ager pôsobí Ing. R. Krcho až do roku 
2007.

2000
V  tomto roku získavajú muži pre-
miérovo a  historicky titul Majster 
Slovenska v  kolektívnych športoch 
mesta Púchov i  celého regiónu. 
Mužstvo tvorili: M.  Čajan G.  Ďa-
log, E.  Gábor, J.  Jánošík, J.  Kováčik, 
M. Litva, M. Migra, B. Pistovič, P. Pis-
tovič, P. Polóny, A. Špaček, P. Valach. 
Realizačný team: tréner I.  Štefko, 
asistent F.  Božok, kondičný tréner 
M. Ťapaj, manažér R. Krcho, lekár J. 
Piaček, masér K. Moško.

V Európskej lige PVP končí družstvo 
na 6. mieste. O umiestnenie bojuje 
s  družstvami: Paríž, Guneo, Belgo-
rod, Wuppertál, Almeria, Castelo da 
Maia, Averbode. V  Interlige skonči-
lo družstvo na peknom 4. mieste, 
kde sa stretli s celkami: Donaukraft 
Wien, Kápošvár, Insburk, MI. Záhreb, 
Amriswil, Belgorod, Castelo, Paríž.
V  reprezentácii SR boli zaradení: 
M. Šomko, P. Bartík, R. Hupka, J. Ko-
váčik, A. Barbierik, M. Kardoš. Druž-
stvo mužov „B“ 1. miesto v 1. lige. 

2001
Družstvo získava druhé miesto za 
majstrovskou Dubovou. V  Európ-
skej lige získava. V súťaži Top Teams 
Cup v skupine pekné druhé miesto, 
keď sa postupne stretáva s  muž-
stvami Eregli (Turecko), Varkaus 
(Fínsko), Aahovo (Slovinsko).

stvo obsadzuje 2. miesto a zároveň 
vybojovalo účasť v  medzinárodnej 
volejbalovej súťaži – Interliga, kde 
obsadzuje družstvo 6. miesto. Druž-
stvo štartuje zároveň i  v  Európskej 
súťaži PVP, kde skončí v skupine na 
3. mieste. Od roku 1997 si družstvo 
trvalo zabezpečuje miesto v Európ-
skej lige PVP – neskôr premenova-
nej TOP TEAMS CUP víťazstvami 
nad kvalifikačnými súpermi a  ná-
sledným štartom v  hlavnej súťaži 
sa trvalo zapisuje do podvedomia 
volejbalovej Európy. Ako tajomník 
pôsobí V. Kavecký.

1998
Družstvo mužov preberá I. Štefko 
asistent F. Božok. Družstvo končí 
v  Extralige na peknom 2. mieste. 
V  Európskej súťaži PVP končí druž-
stvo na 6. mieste, kde narazilo v sku-
pine na Lenní, Záhreb, Pireos, Gor-
zow, Gran Canaria, Maribor, Dachau. 
Družstvo štartuje i v Interlige v spo-
luúčasti družstiev z Rakúska, Maďar-
ska, Chorvátska, Slovinska. V súťaži 
skončí na 5. mieste. Predsedom VO 
sa stáva opäť Ing. J. Kaššovic, ktorý 
pôsobí až do roku 2004 vzniká VŠK.

1999
Družstvo končí opäť v  Extralige na 
2. mieste, keď im titul uniká len veľ-
mi tesne za VKP Bratislava. V  Inter-
lige bojuje s celkami: Viedeň, Kápo-
švár, Županja, VKP, Seged, Mladosť 
Záhreb – 4. miesto. Družstvo taktiež 
štartuje v  Európskej súťaži PVP za 
účasti: Cannes, Cuneo, České Budě-
jovice, Wuppertál, Soria, Zonhoven, 

2002
Družstvo získava druhýkrát titul 
Majster Slovenska a  v  súťaži TTC 
– Euroliga sa prebojovalo v  novo-
dobej histórii Slovenska vo volej-
bale až do štvrťfinále súťaže, čo sa 
vo volejbale na Slovensku dovtedy 
nepodarilo žiadnemu ligovému ko-
lektívu, keď postupovo súťaží v sku-
pine – Wuppertal, Bukurešť, Riga. 
V  ďalšej fáze štvrťfinále narazilo 
však naše družstvo na neskoršieho 
víťaza celej súťaže Czestochowa 
bank galaxia (Poľsko). 

V  tomto období pôsobia pri druž-
stve títo hráči: M. Migra, J. Kováčik, 
M. Litva, M. Čajan, M. Kardoš, G. Ďa-
log, K. Láncoš, E. Gábor, P. Bartík, J. 
Sládeček, A. Barbierik, M. Šomko, J. 
Jánošík, B. Pistovič, R. Špaček, I. Štef-
ko ml., P. Valach, J. Melnychuk (Ukra-
jina), F. Ogurčák, P. Polóny, P. Zaple-
tal, R. Pagáč. Realizačný tím: tréner 
I. Štefko, asistent F. Božok, masér K. 
Moško, manažér R. Krcho, sekretár 
VO J. Uhlárik.
Veľkým úspechom mládežníckeho 
volejbalu je aj družstvo Juniorov, 
ktoré získalo titul Majstra Slovenska. 
Na vyhodnotení najúspešnejších 
kolektívov a  trénerov SFV obsadilo 
družstvo mužov tretie miesto a tré-
ner mužov Ivan  Štefko druhé mies-
to na Slovensku v rámci SFV.

2003
Družstvo mužov získava po tretíkrát 
titul Majstra Slovenska. Taktiež zís-
kava 1. miesto v Slovenskom pohári 
čím si zabezpečilo účasť v Európskej 

1994
Družstvo mužov vyhráva 1. ligu a na 
turnaji o  Majstra Slovenska obsadí 
3. miesto. Trénerom je I. Štefko, asi-
stent F. Božok. Družstvo mladšieho 
dorastu postupuje do 1. ligy. Pred-
seda oddielu je stále od r. 1970 Ing. 
J. Kaššovic.

1995
Trénerskú taktovku preberá P. 
Schenk, asistentom ostáva F. Božok, 
vedúci Galánek a  masér K. Moško. 
Do družstva sa angažujú talenty 
z celého Slovenska: P. Chudík, M. Fe-
renec, V. Štrba, P. Polóny, P. Pistovič, 
L. Váša, D. Čelko, E. Gábor, G. Ďalog, 
R. Dvorský, R. Chocholák, P. Serek, I. 
Fuljer a ďalší. Družstvo získava na M 
SR 4. miesto. V Slovenskom Pohári 2. 
miesto. Družstvo štartuje po prvý-
krát v Pohári víťazov pohárov (PVP) 
– Európska súťaž.

1996
Muži obsadzujú v  1. lige 3. miesto. 
V  Európskej súťaži – PVP, kde v  pr-
vom kole vyradili družstvo z  Ma-
cedónie. V  ďalšom kole však nara-
zili na svetovú klubovú jedničku A. 
CUNEO (Taliansko), ktorí boli nad 
ich sily. V bojoch pokračovali s druž-
stvami Francúzska, Portugalska 
a  Nemecka. Družstvo juniorov hrá 
1. ligu – tréner Š. Marinič, asistent R. 
Revák, vedúci J. Uhlárik. Predsedom 
VO sa stáva na dva roky Ing. J. Pecka.

1997
Dochádza k výmene trénera. Nastu-
puje F. Božok asistent D. Čelko. Druž-

Rozpadom federá-
cie sa mení i názov 
z TJ Gumárne na ŠK 
MATADOR a preto 
aj história sa bude 
týkať úseku 
od roku 1994 – 2005. 
Táto éra bola  
obdobím najväčších 
úspechov volejbalu, 
ale i celkovo športu 
v Púchove.
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lige Top Teams Cup, kde postúpili 
až do štvrťfinále súťaže. V  skupine 
postupne zvíťazili nad družstvami 
Ploješť, Odolena Voda, Esmoriz. Vo 
štvrťfinále však nestačili na favori-
ta celej súťaže Lokomotív Charkov. 
Družstvo Juniorov opäť získava 
titul Majstra Slovenska. Do repre-
zentácie SR sú zaradení P. Bartík, A. 
Barbierik, F. Ogurčák, M. Šomko, M. 
Pastorek, Svorada.

2004
Je to posledná sezóna pod hlav-
ným sponzorom Matador Púchov. 
Z  družstva odchádza pred sezó-
nou 7 skúsených hráčov (Ďalog, 
Gábor, Sládeček, Barbierik, Bartík, 
P. Pistovič a  F. Ogurčák) Omladené 
družstvo v zložení J. Jánošík, Ľ. Gál, 
P. Valach, T. Svorada, M. Čuntala, 
J. Kováčik, M. Kropa, M. Pastorek, 
M. Repák, M. Šomko, I. Štefko ml., 
M. Mizerák s  realizačným tímom I. 
Štefko, F. Božok, K. Moško, R. Krcho 
nakoniec dokázali vybojovať ôsme 
finále extraligy za sebou, kde skon-
čili na 2. mieste za VKP Bratislava. 
Vo finálových bojoch na Majstrov-
stvách Slovenska končí družstvo 
mužov 3-krát na 1. mieste, 5-krát na 
2. mieste a raz na 3. mieste.

2005
Táto sezóna začína pod novým ná-
zvom VŠK Púchov pod generálnym 
partnerom Matador. Jednotlivé 
športy bývalého ŠK Matador musia 
vytvoriť samostatné právne sub-
jekty a  vtedy vzniká volejbalový 
športový klub. Zakladá sa OZ VŠK 
ako i  VŠK s.r.o. Vzniká trojčlenné 
vedenie, ktoré dostáva do prená-
jmu športovú halu, ktorá má byť 
hlavným zdrojom príjmu na čin-
nosť VŠK. Postupne však z  vedenia 
odchádzajú R. Krcho a  neskôr i  L. 
Mikula a  vo vedení ostáva J.  Ková-
čik. V  snahe získať viac finančných 
prostriedkov na činnosť VO a udrža-
nie mužov v  Extralige sa postupne 
viaceré objekty športovej haly vyu-
žívajú na komerčné účely. Dotácie 
od Matadoru sa postupne znižujú 
a stávajú sa nedostačujúce pre udr-
žanie družstva mužov v  Extralige. 
Predstavitelia mesta na čele s  vte-
dajším primátorom záujem o  účin-
kovanie družstva v Extralige nemali, 
a tak družstvo mužov z  Extraligy 
vypadlo. Je to jediné a posledné vy-
padnutie družstva mužov zo súťaže 
po 35. rokoch úspešnej činnosti od 
jeho založenia, ktoré bolo spôso-
bené výlučne nedostatkom finanč-
ných prostriedkov.

V spolupráci s Ivanom Štefkom 
spracoval Slavomír Flimmel 

Foto: svf.sk a archív I. Štefka

Majster SR v sezóne 1999 - 2000.

Oslava majstrovského titulu, r. 2000.

 25. 3. 2003, sezóna 2002/2003, majster SR (s VKP 3:0). 
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Z Mongolska na Lade až na Slovensko 

Dvojica začala rozprávať o výlete, na ktorý by veru 
každý potreboval poriadny kus odvahy. „Niekedy 
človek spraví také rýchle rozhodnutie, že by naň 
mal radšej rovnako rýchlo zabudnúť. Ale keď mu-
síš, tak musíš. Až tesne pred pristátím v Ulanbátare 
nám reálne docvaklo, že sme v Mongolsku a že sa 
naozaj budeme musieť posadiť do rozhrkanej, hr-
dzou rozožratej 32-rokov starej Lady v pôvodnom 
stave bez úprav a tuningu a budeme sa na nej po-
kúšať dostať čo najbližšie k Slovensku,“ rozvádza 
svoje rozprávanie Janka. 

Auto sa počas cesty niekoľkokrát pokazilo, čo dvo-
jicu prinútilo pravidelne stáť v mongolských  auto-
servisoch. Rozprávanie o ich netradičnej dovolenke 
bolo obohatené o vtipné zážitky a fotografie, ktoré 
priblížili neznámu krajinu. Celá táto neuveriteľná, 
odvážna cesta trvala Hromníkovcom tri týždne, po-
čas ktorých precestovali takmer 8 500 kilometrov. 
Stará ruská Lada alebo tiež familiárne nazývaná 
Vasiľ 3-ka nakoniec šťastne zaparkovala na námestí  
v Trenčíne, kde ju čakalo kopec fanúšikov.  

-bk-

Umelecko-literárna kaviareň Podivný barón bola opäť hosti-
teľom cyklu o cestovaní, ktorý má názov Na ceste. Po januá-
rovom rozprávaní o Tanzánii, prišli uplynulý štvrtok predniesť 
svoju cestovateľskú prednášku Roman a Janka Hromníkovci, 
ktorí na 32-ročnej Lade precestovali z mongolského Ulambáta-
ru až do slovenského Trenčína.  

Počas štvrtkového popoludnia (16. 2.) sa v Základ-
nej umeleckej škole v Púchove konala vernisáž vý-
tvarných prác žiakov výtvarného odboru. Výstava 
začala v koncertnej sále školy úvodným slovom zá-
stupcu riaditeľky školy Petra Stupavského. „Chcel 
som vám všetkým, ktorí ste prišli na túto vernisáž 
poďakovať, pretože bez vás, rodičov, by sme ne-
mali žiakov a bez žiakov by sme boli my, učitelia, 
zbytoční. Som rád, že je tu tento priestor na prácu 
vytvorený a že ku nám svoje deti posielate, aby 
si rozvíjali svoj talent,“ prihovoril sa prítomným  
návštevníkom vernisáže.
O inštaláciu výtvarných prác sa postarali učiteľky 
výtvarného odboru Mária Dorčíková a Jana Mi-
chaliková. Obe vyučujú dohromady takmer 200 
detí, čo znamená, že výsledných prác bolo inšta-
lovaných „neúrekom“. Žiaci sa na hodinách v rámci 
výtvarného odboru nezameriavajú len na jednu 
techniku. Na výstave preto nebola vidieť len tra-
dičná kresba a maľba. Návštevníci si mohli pozrieť  
tiež rôzne zaujímavé grafiky, či prácu šikovných 
rúk žiakov s viacerými materiálmi. Práce detí boli 
rozmiestené takmer na každom kroku a vyzdobili 
nielen koncertnú sálu, ale aj vestibul, či schodiská 
školy. 
Výstava výtvarných prác talentovaných žiakov 
bude v priestoroch základnej umeleckej školy  
sprístupnená verejnosti do piatka 3. marca.

B. Krchňavá

Vernisáž výtvarných prác ZUŠ

Mini karneval v Drobcovi
MC Drobec pracuje pri CVČ Včielka každú stredu 
od 9–tej do 12-tej hdoiny. Stretávajú sa tu mamič-
ky s deťmi a aktívne spoločne využívajú voľný čas. 
Na mamičky s deťmi čakajú hračky a tvorivé dielne, 
kde sa zameriavame na ročné obdobia a iné príle-
žitostné dni a sviatky. Deti získavajú nové zručnosti 
pri práci s papierom a rôznymi inými materiálmi, 
zážitkovou formou spolu s mamičkami vyrábajú 
rôzne dekorácie k danému obdobiu a tešia sa zo 
svojich krásnych výrobkov. Dvakrát do mesiaca 
cvičíme baby fit gym, tiež tancujeme jednoduché 
tančeky, hráme na orffove nástroje, využívame ta-
nečný padák a spievame. Pre návštevníkov mater-
ského centra máme vždy pripravené aj malé občer-
stvenie, čo teší hlavne detičky. Usporiadali sme aj 
odbornú prednášku na tému zdravá nôžka a burzu 
detského oblečenia. 
15. februára 2017 sa pri príležitosti fašiangového 
obdobia konal detský karneval aj v našom MC 
Drobec. V programe nám na úvod zahrala p. riadi-
teľka PaedDr. A. Strýčková na gitare rôzne detské 
pesničky,  ktoré si detičky s mamičkami zaspievali 
a s pomocou jednoduchých ukazovačiek aj zatan-
covali. Po spievaní sme pokračovali v tančekoch a 
aktivitách s tanečným farebným padákom. Deti si 

urobili sprievod so svojimi maskami. Každé dieťat-
ko získalo na pamiatku svoju prvú medailu, diplom 
a sladkú odmenu. 
Sme veľmi radi, že sa naše MC Drobec rozrastá a 
stalo sa v Púchove a okolí obľúbeným. Tešíme sa, že 
nás navštevujete a tak trávime pekné chvíle. Na spo-
ločných stretnutiach pozorujeme ako sa naše detič-
ky učia žiť v kolektíve, budujú si imunitu a robia veľ-
ké pokroky. Ďakujeme a zároveň sme vám vďační.

Do konca školského roka na mamičky s deťmi ešte 
čakajú prednášky na tému moje zúbky, drevené 
hračky, stretnutie s detskou psychologičkou, burza 
detského oblečenia a cvičenie baby fit gym. Naďa-
lej budeme pokračovať v tvorivej činnosti s jarnou 
a veľkonočnou tematikou, čaká nás aj záverečná 
opekačka a ak sa nám podarí, vystúpime na podu-
jatí „Včielka Vás baví“. Tešia sa na Vás lektorky Katka  
a Ľudka.          Katka Denešová, vedúca MC Drobec
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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: 
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premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

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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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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Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 21.2.
Ruský boršč
1. Bravčové stehno na záhradnícky 
spôsob, varené zemiaky 
2. Bravčová dusená pečeň na cibuľke, 
ryža, uhorka 
3. zemiakové krokety so šunkou, 
anglická zelenina 

Streda: 22. 2.
Horácka 
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Cigánske bravčové pliecko, tarhoňa
3. Fliačky s hlávkovou kapustou 

Štvrtok: 23. 2.
Slepačí vývar s mäskom a cestovinou
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou
2. Lokše plnené morčacou pikantnou 
pečeňou 
3. Šalát  „Cézar“ so slaninkou a opeka-
ným pečivom 

Piatok: 24. 2.
Paradajková 
1. Hydinový perkelt s cestovinou
2. Gazdovský závitok, varené zemiaky 
3. Parené buchty s čučoriedkovým 
džemom, tvaroh, zálievka  
 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky:  Slepačí vývar s mäsom a 
rezancami 
Cviklový boršč s mäsovými raviolkami 
Krém z maslovej tekvice 

1. Srdcia na smotane, varená knedľa
2. Syrové smažienky, farmárske peče-
né zemiaky, domáca tatárska 
3. Údené kuracie stehno, hráškové 
zelené pyré s mätou, pór na masle, 
chlieb 
4. Kuracie soté bambino s kari a 
zeleninou, divá ryža 
5. Steak z kuracieho stehna, krabí šalát 
s kukuricou 
6. Teľacie ragú na hubách, cestoviny 
farfalle 
7. Jahňacia pljeskavica po Srbsky, 
gratinované zemiaky, šopský šalát 
 

Športcentrum 
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 21.2.
Fazuľková nakyslo, chlieb 
1. Vykostené kuracie stehno, grilo-
vaná zelenina, pučené zemiaky so 
slaninkou
2. Bravčová diabolská pochúťka v 
zemiakovej placke, strúhaný syr 
3. Krémové zeleninové rizoto 

Streda: 22. 2.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kuracie soté na kari korení, dusená 
ryža 

2. Hovädzia sviečková na smotane, 
varená knedľa
3. Grécky šalát s feta syrom, bagetka 

Štvrtok: 23. 2.
Gulášová, chlieb 
1. Kuracie prsia plnené brokolicou a 
syrom, kari ryža, šalát 
2. Štefánska sekaná pečienka, zemia-
ková kaša, čalamáda 
3. Vyprážaný karfiol a brokolica, vare-
né zemiaky, tatárska omáčka 

Piatok: 24. 2.
Mrkvový krém, krutóny 
1. Pečené kuracie stehno na kyslej 
kapuste, varené zemiaky 
2. Bravčový stroganov, dusená ryža 
3. Grilované kúsky lososa na zelenino-
vom šaláte, kôprový dressing, bagetka 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 21. 2.
1. Mäsové guľky v rajčinovej omáčke 
so zemiakmi 
2. Špagety so zeleným pestom
3. Pizza s gorgonzolou 

Streda: 22. 2.
1. Ryba z dennej ponuky v paprikovej 
omáčke s rizotom 
2. Lasagne 
3. Pizza so slaninou, vajcom a 
kukuricou 

Štvrtok: 23. 2.
1. Pečená krkovička s mrkvou, tymiá-
nom a šalviou, zemiaková kaša 
2. Penne arrabiata
3. Pizza bolognese s červenou cibuľou 

Piatok: 24. 2.
1. Pstruh s opečenými zemiakmi a 
zeleninou
2. Špagety amatriciana 
3. Pizza s krevetkami a jarnou cibuľkou 
 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 21. 2.
Mexická fazuľová
1. Grilovaný tanier, hranolky, kokteilo-
vá omáčka 
2. Mäsové guľky v paradajkovej 
omáčke, knedľa
3. Kuskus s grilovanou zeleninou a 
kuracím mäsom

Streda: 22. 2. 
Slepačia drobková 
1. Bravčový Černohor, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
3. Tvarohové lasagne s lesným ovocím 

Štvrtok: 23. 2.
Gulášová, rožok
1. Kurací Špíz, pečené zemiaky, cesna-
ková omáčka

2. Znojemská hovädzia pečienka, 
dusená ryža 
3. Bryndzové pirohy s kyslou smota-
nou a slaninou

Piatok: 24. 2.
Hráškový krém s krutónmi 
1. Losos na grile s citrónovým maslom, 
baby zemiaky
2. Partizánske rebierko, strapačky
3. Cviklové rizoto s kurací mäsom  
 

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 21. 2.
 Drobková
1. Kurací rezeň s rajčiakmi a mozzare-
llou, ryža
2.Vypr.súkennícky rezeň, zemiaky s 
maslom, uhorka

Streda: 22. 2.
Strúčková na kyslo
1.Parížsky kurací rezeň v cestíčku, 
opekané zemiaky, uhorka
2. Hovädzí „Stroganov“, cestovina

Štvrtok: 23. 2.
Slepačí vývar Risi-Bisi
1. Morčacie výpečky, zemiaková kaša, 
alma paprika
2. Španielsky hov. vtáčik, ryža, alma 
paprika

Piatok: 24.2.
Hŕstková
1.Kurací rezeň na kari s bazalkou, 
jasmínová ryža
2.Francúzske zemiaky, červená repa 
 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 21. 2.
Z dôvodu konania súkromnej akcie 
nevaríme denné menu. 

Streda: 22. 2.
Hovädzí vývar so špenátovými 
haluškami
1. Kuracie kúsky v špenátovej omáčke, 
cestoviny 
2. Bravčový plátok zapekaný s para-
dajkou a mozzarelou, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
3. Makové rezance 
Dezert: Pudingové rezy 

Štvrtok: 23. 2.
Z dôvodu konania súkromnej akcie 
nevaríme denné menu. 

Piatok: 24. 2.
Zeleninová so strúhaním
1. Morčacie soté na dubákoch, hráško-
vá ryža, zeleninové obloženie
2. Čevabčiči, varené zemiaky, zeleni-
nový šalát 
3. Brokolicové rizoto so syrom
Dezert: Banánové rezy pod snehom 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 21. 2.
Karfiolová
1. Karbonátok v zemiakovom prívarku, 
chlieb 
2. Kuracie pečienky na cibuľke, 
hrášková ryža

Streda: 22. 2.
Hrachová s párkom
1. Kastrólková roštenka, zemiaky 
2. Lekvárové perky s makom 

Štvrtok: 23. 2.
Francúzska 
1. Marinované rezne, zemiaková kaša
2. Mexická fazuľa, opečená klobáska, 
chlieb 

Piatok: 24. 2.
Boršč 
1. Morčacie plátky s nivou, ryža 
2. Cestovinový šalát s balkánskym 
syrom

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 21. 2.
Kapustnica s klobáskou, chlieb 
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Kuracie prsia v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky s cibuľkou, čalamáda
2. Bravčový steak na hubách, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
3. Strapačky s kyslou kapustou 

Streda: 22. 2.
Cviklový krém, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací Gordon Bleu na prírodno, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Drevorubačský steak, dusená ryža, 
americké zemiaky, kapustový šalát 
3. Ryžový nákyp s ovocím

Štvrtok: 23. 2.
Boršč, chlieb
Hydinový vývar s celestínskymi 
rezancami 
1. Morčací plátok zapekaný s 
broskyňou a syrom, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
varená cestovina 
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 

Piatok: 24. 2.
Zeleninová krémová 
Zverinový vývar so zeleninkou a 
rezancami 
1. Kuracia rolka plnená šunkou, syrom 
a sušenou paradajkou, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Domáca grilovaná klobása s hra-
chovou kašou 
3. Grilovaný hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami, pečivo  

Reštaurácia Váh
Cena menu od 4,00 Є 
Utorok: 21. 2.
Domáca francúzska  
Zemiaková kyslá s hubami a kôprom
1. Farmársky brav. steak (mix zelenina, 
šunka, syr), ½ dus.ryža, ½ hranolky
2. Brav. pliecko na hubách, tarhoňa, 
kyslá uhorka 
3. Ľahký zeleninový šalátik  s jogurtom 
a vypr. kur. nugetkami
4. Zapekané cestoviny s brokolicou a 
mozzarellou, paradajky 

Streda: 22. 2.
Boršč
Zeleninová s makovými haluškami
1. Hov. rezy na žilinsky spôsob (šunka, 
kapary, smotana, slanina), ½ dus. ryža, 
½ hranolky
2. Vyp. kurací rezeň plnený (šunka, 
encián), zemiaková kaša, zeleninový 
šalát
3. Poľovnícky guláš z diviny, kysnuté 
knedle
4. Domáce jahodové knedličky 
s opraženou strúhankou

Štvrtok: 23. 2.
Liptovská kyslá 
Pikantná pórová
1. Kuracie prsia ,,Orava,, ½ dus. ryža, 
½ hranolky, syrovo-cesnak. dressing
2. Brav. rebierko ,,Diplomat,, dus.
červená kapusta, zemiakové krokety
3. Pečená cesnaková klobása/2 ks 
volské oko (výber) na šošovicovom 
prívarku, 3 ks chlieb
4. Vyprážaný zeler vo farebnom seza-
me, zemiaky s maslom, tvarohový dip

Piatok: 24. 2.
Hovädzí vývar risi-bisi
Cuketová so smotanou
1. Grilované kuracie prsia s rebarborou 
omáčkou, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Živánska pochúťka v alobale 
(br. stehno, klobása, slanina, zemiaky, 
paradaj., paprika
3. Indické rizoto ,,Madrás,, (zeler, 
mrkva, šampiň., karí), rukolový šalát 
s olivami 
4. Vyprážané rybie filé (aliašská treska), 



školstvo 15

MŠ Požiarna 1292/5: Spolupracujeme so základnou školou
V rámci spolupráce našej materskej 
školy so Základnou školou J. A. Ko-
menského naši predškoláci navštívili 
školákov - druhákov a prvákov tejto 
školy. 
24. októbra bol Deň knižníc a v tomto 
duchu sa nieslo aj celé dopoludnie. 
Naši predškoláci - štvrtáci si najskôr v 
druhej triede pozreli čo sa žiaci učia, 
v knižnici ich zaujalo divadielko  „Ako 
psíček s mačičkou umývali dlážku“, 
potom spoločne „ obliekali “ papiero-
vých psíkov a mačičky tak, že namo-
távali vlnu na vystrihnuté papierové 
figúrky zvierat. Na záver si spoločne 
zaspievali.
V tento deň  (25. októbra)  boli na 
návšteve v škole predškoláci – treti-
aci  v prvej triede. Popozerali si trie-
du, učebné pomôcky, zošity. Deti si 
spoločne s prvákmi a pani učiteľkou 
vyrobili krásnu múdru sovičku. Na 
rozlúčku si recitovali a spievali rôzne 
piesne. 
14. decembra sme do základnej ško-
ly zavítali opäť, konal sa tu „Medový 
deň“. Celá škola sa niesla duchom 
Vianoc, krásnej vianočnej výzdoby a 

vôňou upečených perníkov.   
Školáci si pod vedením pána učiteľa 
Mudráka pripravili pre deti divadlo 
v anglickom jazyku: „Duch Vianoc“. 
Potom sme sa presunuli do tried. Tu 
nám pani učiteľky a žiaci pripravili 
pútavé dopoludnie. Deti si mali mož-
nosť pozrieť zdobenie vianočných 
perníkov, vyrábanie ikebán, vianoč-
ných svietnikov, ale najviac ich zauja-
lo pečenie vianočných perníkov, kto-
rými ich šikovní školáci aj obdarovali.  
Nasledovala práca v triedach. Naši 
predškoláci si vystrihovali a vyzdobili 
medovníky z papiera. Záver Medové-
ho dňa sa niesol spievaním vianoč-
ných kolied. 
Do konca školského roka nás takéto 
spoločné stretnutia čakajú ešte tri. 
Ďakujeme pani učiteľkám a deťom za 
krásne akcie, ktoré sú vždy pútavo a 
pekne pripravené pre zvedavé očká 
našich predškolákov. Ktorí získavajú 
povedomie o tom, čo ich ako bud-
úcich školákov čaká.

A. Šibíková, K. Tomanová
pedagogička a riaditeľka MŠ Požiarna 

Od 6. do 10. februára sme si dovolili 
zmeniť náš zabehnutý režim a vymenili 
sme ho za niečo nové. Učiteľov „jazyká-
rov“ sme doplnili o zaujímavejšie typy, 
aspoň pre našich žiakov,  pre ktorých 
sme tak trochu „okukaní“. Pozvali sme 
piatich zahraničných lektorov zo šty-
roch krajín: USA, Nemecka, Bieloruska, 
Gruzínska, ktorí pracujú a žijú v tomto 
školskom roku na Slovensku v rám-
ci Európskej dobrovoľníckej služby a 
Spoločenstva evanjelickej mládeže. Na 
celej škole na prvom aj druhom stupni 
sa žiaci počas celého týždňa stretávali 
a pracovali so zahraničnými lektormi. 
Vyučovanie bolo rozvrhnuté do celo-
denných blokov. Žiaci mali  možnosť 
komunikovať v anglickom, nemeckom 
a ruskom  jazyku počas celého dňa. 
Ocenili zmenu, ktorá ich vytrhla zo za-
behnutého stereotypu. 
Lektori mali pripravené prezentácie, 
ktoré sa venovali rôznym témam, ako 
napríklad: Veľká Británia a jej história, 
geografia, politický systém, fauna, tra-
dície a zaujímavosti, alebo zaujímavos-
ti krajín, odkiaľ pochádzali lektori. Po 
úvodných prezentáciách si pripravili 
rôzne aktivity a hry, kde si žiaci zopa-
kovali a upevnili vedomosti, alebo len 
jednoducho precvičili jazykové znalosti. 
Mnohé deti po prvýkrát zažili aké to je, 
keď sa musia spoliehať len sami na seba 
a na vlastné vedomosti, aby sa doho-
vorili. Lektori ochotne spolupracovali s 

vyučujúcimi a so žiakmi. Deti sa na nich 
tešili každý deň. Našim najväčším úspe-
chom bolo, že mnohí žiaci dokázali pre-
konať jazykovú bariéru a našli si spôsob 
ako prekonať samých seba, a dokázali 
sa porozprávať s novým učiteľom.
 Tematicky boli vyučovacie hodiny  rôz-
ne, zohľadňovala sa jazyková úroveň 
tej ktorej triedy, základom však bolo 
zážitkové učenie. Miestom výučby bola 
trieda , ale aj školská jedáleň. Na zákla-
de pozitívnych ohlasov budeme takéto 
cudzojazyčné bloky výučby  pripravo-
vať pre našich žiakov  aj v budúcnosti.

Rada by som pripojila názory niekto-
rých našich žiakov:
Matej 6. B: „Tento týždeň sa mi veľmi 
páčil. Zistili sme zvyky a tradície iných 
národov. Ako napríklad Gruzínsko. Hrali 
sme rôzne hry s lektormi, ale aj s pani 
učiteľkami. Naučili sme veľa nových vecí 
a zlepšili sme sa v angličtine. Budeme sa 
tešiť aj na budúci rok.“ 
Patrícia 8. B: „Takýto týždeň jazykov by 
mohol byť viackrát do roka. Naučili sme 
sa veľa nových slov a počuli sme veľa 
zaujímavého. Teším sa už nabudúce, a 
som zvedavá , čo si naši učitelia pre nás 
pripravia.“
Katka 9. B: Tento týždeň bola pre mňa 
nová skúsenosť, ktorá mi veľa veci ob-
jasnila. Myslela som si, že sa budem báť 
rozprávať alebo nebudem rozumieť, ale 
opak bol pravdou. Zaujali ma ich  ná-

ZŠ Komenského:  Týždeň jazykov alebo Inak ako po slovensky
pady a názory. Jeden deň bol pre mňa 
málo, pokojne by som sa takto učila aj 
celý týždeň. Cítim, že som sa viac osme-
lila a prekonala počiatočný strach.

 A na záver dojmy našej lektorky Vik-
tórie z Bieloruska: „Podľa môjho názo-
ru je týždeň cudzích jazykov na škole 
významnou udalosťou. Žiaci môžu v 

skutočnosti komunikovať  s rodenými 
hovorcami a naučiť sa niečo nové o kul-
túre iných krajín, tradíciách a o osobitos- 
tiach výslovnosti. Je skvelé, že tradičné 
učenie môže byť kreatívne a zábavné! 
Takýto prístup umožňuje žiakom, aby 
výučbu jazyka vnímali pozitívne.“

PaeDdr. Eva Trnková, pedagogička

JARNÉ PRÁZDNINY 2017 v Trenčianskom kraji:
Prvý víkend pred prázdninami: 25. - 26. 2. 2017
Jarné prázdniny: 27. 2. (pondelok) - 3. 3. (piatok)
Druhý víkend po prázdninách: 4. - 5. 3. 2017
Trenčiansky kraj má jarné prázdniny päť pracovných dní. Keď ich spojíte  
aj s dvoma víkendami, potom ide o deväť po sebe idúcich voľných dní.
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VÍŤAZMI HALOVÉHO FUTBALOVÉHO TURNAJA ŽIAKOV V PÚCHOVE SÚ KOŠEČANIA A LADČANIA

Belušania a chlapci z Lazov na strieborných priečkach

Športovotechnická komisia
1. ŠTK žiada všetky FO, FK a TJ ObFZ 

PB, ktoré chcú požiadať respektíve po-
tvrdiť výnimky z hracích dní a časov v 
jarnej časti súťažného ročníka 2016/
2017, aby tak urobili v termíne do 7. 
marca 2017 (utorok). 

ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané 
prostredníctvom ISSF. Výnimky sa 
schvaľujú podľa RS čl. A bod 2.6 - samo-
statne pre jesennú časť a samostatne 
pre jarnú časť súťažného ročníka. Pred 
jarnou časťou musí FO, FK a TJ o výnim-
ku znovu požiadať. Žiadosti doručené 
ŠTK do tohto termínu  budú bezplatné. 
Po tomto termíne budú všetky žiadosti 
spoplatnené v súlade s RS 2016/2017 
čl. B bod 10.2.7.

2. ŠTK na základe UZN. 44/12/16 VV 
ObFZ súhlasí s doplnením RS ObFZ:

Doplnenie RS/B 3. Podmienky štartu 
3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ 
Považská Bystrica na vlastnú zodpo-
vednosť.

3. ŠTK na základe UZN. 45/12/16 
VV ObFZ súhlasí s úpravou Smernice 
ObFZ Považská Bystrica pre bezhoto-
vostný platobný styk...RS 5. Hospodár-
ske náležitosti bod 5.9.2:

a)  Úprava smernice ObFZ v bode 5.9. 
- Povinnosti delegovaných osôb „Vyúč-
tovať objektívne a pravdivo na prísluš-

nom mesačnom zúčtovacom tlačive 
(príloha smernice č.1) výšku finančnej
náhrady voči FK v súlade s ich výškou 
schválenou orgánmi ObFZ Považská 
Bystrica a doručiť do 10. dňa po skon-
čení mesiaca na sekretariát ObFZ.

b) Doplnenie RS/A bod 5.9.3;
ObFZ dáva TJ, FK súhlas vykonať 

úhrady aj v dvoch splátkach v súťaž-
nom ročníku a to prvé dve splátky 
(jesenná časť súťaží) v termíne do 1. 9. 
a ďalšie dve splátky (jarná časť) najne-
skôr v termíne do 1. 4. v súťažnom roč-
níku. Žiadame kluby, aby na sekretariát 
nahlásili spôsob úhrady jarnej splátky 
za DO (jedna alebo dve časti) - v termí-
ne do 10. 3. 2017.

4. ŠTK na základe US Odvolacej komi-
sie č.1 zo dňa 13. 12. 2016 a SP čl. 82/f 

kontumuje MFS 8. liga dospelých 9. 
kolo TJ Nové Považie Prejta - TJ Partizán 
Vrchteplá a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 
body a skóre 3:0 v prospech TJ Partizán 
Vrchteplá.

5. ŠTK na základe US Odvolacej ko-
misie č. 1 zo dňa 13. 12. 2016 a SP čl. 
82/f kontumuje MFS 8. liga dospelých 
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce - TJ 
Nové Považie Prejta a podľa SP čl. 11/2 
priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech 
TJ Družstevník Mikušovce.

ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ

Mladí futbalisti Košece a Ladiec sa 
stali víťazmi 6. ročníka halového futba-
lového turnaja O pohár predsedu Ob-
lastného futbalového zväzu Považská 

Bystrica. Usporiadal ho ObFZ v mest-
skej športovej volejbalovej hale v Pú-
chove. Z kvarteta družstiev z Púchov-
ského okresu skončili mladí Belušania 
a chlapci z Lazov pod Makytou zhodne 
na druhých miestach. Belušania získali 

rovnaký počet bodov ako víťazná Ko-
šeca. O ich druhom mieste pri remíze 
vo vzájomnom zápase rozhodlo horšie 
celkové skóre...

Výsledky:
1. turnaj: Domaniža – Beluša 1:2, 

Dánek – Kujaník, Štefún, Hradčan Led-
nica – Košeca 1:1, Bátora – Kolesányi, 
Beluša – Udiča 0:0, Domaniža – Hrad-
čan Lednica 3:4, Dánek 2, Denis Marko 

– Bátora 2, Matúš, Adrián Hochla, Udi-
ča – Košeca 1:3, L. Trško – Žilka 2, Ko-
lesányi, Hradčan Lednica – Beluša 0:1 
(na snímke vpravo), Masár, Domaniža 
– Udiča 0:3, L. Trško, Kaniak, Humpolík, 
Beluša – Košeca 0:0 (na snímke vľavo), 
Udiča – Hradčan Lednica 2:0, L. Trško 
2, Košeca – Domaniža 6:0, Kolesányi 3, 
Žilka 2, Rafaj.
1. Košeca 4 2 2 0 10:2 8
2. Beluša 4 2 2 0 3:1 8
3. Udiča 4 2 1 1 6:3 7
4. Lednica 4 1 1 2 5:7 4
5. Domaniža 4 0 0 4 4:15 0          

Najlepším strelcom turnaja 
sa stal s piatimi gólmi Koše-
čan Kolesányi. 

2. turnaj: 
Ladce – D. Mariková 9:0, 

Bratina 3, Adamec 2, T. Kováč 
2, Češko, K. Kováč, Plevník 
– Dohňany 1:0, Prášek, D. Ma-
riková – Lazy 0:1, T. Janíček, 
Ladce – Plevník 5:0, Češko, 
Jesenský, Tesárik, Adamec, 
Petráš, Lazy – Dohňany 2:0, 
Ondrička 2, Plevník – D. Mari-
ková 2:1, Gaňa 2 – Šikulinec, 
Ladce – Lazy 3:1, Gavlák, Pet-

ráš, Bratina – T. Janíček, 
D. Mariková – Dohňany 1:4, Juríková 

– Ivaniš 3, Cíbik, Lazy – Plevník 4:1, T. 
Janíček, Ľ. Štefánik, Pončík, D. Štefánik 
- Kremeň, Dohňany – Ladce 0:2, Petráš, 
Jesenský.. 
1. Ladce 4 4 0 0 19:1 12
2. Lazy 4 3 0 1 8:4 9
3. Plevník 4 2 0 2 4:10 6
4. Dohňany 4 1 0 3 4:6 3
5. D. Mariková 4 0 0 4 2:16 0

Najlepší strelec - Bratina (Ladce) – 4 
góly.

(pok)

O výnimky z hracích časov je treba 
požiadať aj pred jarnou časťou
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V Púchovskom magazíne
uvidíte aj tieto reportáže:
•  Pracovný výjazd predsedu vlády SR 
•  Čo s Rožákom? 
•  Vtáčia chrípka sa rozširuje
•  Festival maskotov   
•  Okresy s rekordne nízkou nezamestnanosťou
•  Bezdomovcov je v Púchove málo
•  Hokej: Gólová prestrelka v Púchove        
•  Halová sezóna mládeže dievčat
  Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h

 Kategória C – 9. ročník
13 súťažiacich/7 úspešných: 
1. miesto: Boleková Paulína, 83 bodov,
Gymnázium, Púchov
2. miesto: Drábiková Katarína, 83 bodov 
ZŠ Gorazdova, Púchov
3. miesto:  Ďurišová Monika, 80 bodov 
ZŠ Gorazdova, Púchov

Kategória D – 8. ročník 
14 súťažiacich/7 úspešných: 
1. miesto:  Jurovčíková Barbora, 
88 bodov, ZŠ Gorazdova, Púchov

14. februára 2017 sa v priesto-
roch CVČ Včielka konalo okres-
né kolo dejepisnej olympiády. 
Vedomostná súťaž pozostáva-
la z troch častí: učivo daného 
ročníka, monotematická časť 
zadaná Ministerstvom škol-
stva SR a regionálna história. 
Súťažilo sa v štyroch ročníko-
vých kategóriách.

Okresné kolo dejepisnej olympiády sa konalo presne na Valentína
2. miesto:  Ďurišová Michaela, 
84 bodov, ZŠ Gorazdova, Púchov
3. miesto, Húževková Bianka, 83 bodov, 
ZŠ Mládežnícka Púchov

Kategória E  – 7. ročník
12 súťažiacich/7 úspešných: 
1. miesto: Berčík Roman, 88 bodov,
ZŠ Gorazdova, Púchov
2. miesto:  Tarabus Samuel, 79 bodov, 
Gymnázium, Púchov 
3. miesto:  Zigová Timea, 78 bodov, 
ZŠ Gorazdova, Púchov

Kategória F – 6. ročník
11 súťažiacich/5 úspešných: 
1. miesto: Blahová Alžbeta, 74 bodov, 
ZŠ J. A. Komenského, Púchov
2. miesto:  Kyčinová Lucia, 74 bodov,
ZŠ Gorazdova, Púchov 
3. miesto: Gelo Marek, 72 bodov, 
ZŠ Zubák

Víťazom gratulujeme a prajeme 
veľa úspechov v krajskom kole.
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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

www.zihadielko.sk

Buďme usilovní ako včielky
a hlasujme každý deň.

 Vyhrajme krásne    
 ihrisko pre Púchov 

07191 LIDL Zihadielko detske ihriska sutaz A3high_v5 TK2.indd   52 18.01.16   18:27
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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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Chlapci ZŠ Gorazdova postúpili na majstrovstvá SR
V KRAJSKOM FINÁLE POTVRDILI VOLEJBALISTI ZŠ GORAZDOVA ÚLOHU FAVORITA

V piatok 17. februára sa družstvo chlapcov - vo-
lejbalistov zo ZŠ Gorazdova zúčastnilo na krajskom 
kole vo volejbale chlapcov základných škôl, ktoré sa 
uskutočnilo na ZŠ Novomestského v Trenčíne. Z de- 
viatich okresných kôl v rámci kraja a potom z troch 
oblastných kôl sa na krajské kolo prebojovali ok-
rem nás ich víťazi - ZŠ Novomestského Trenčín a ZŠ 
Zlatníky. Keďže žiaci reprezentujúci trenčiansku ZŠ 
nám boli dobre známi zo súťaže starších žiakov, od 
samého začiatku sme boli rozhodnutí potvrdiť úlohu 
favorita napriek tomu, že volejbal je rovnako nevy-
spytateľný ako každý iný šport. Púchovčania napo-
kon potvrdili papierové predpoklady, obe stretnutia 
bez väčších problémov vyhrali a vybojovali si právo 
účasti na majstrovstvách Slovenska. 

ZŠ Gorazdova Púchov – ZŠ Novomestského Tren-
čín    2:0 (8, 14)

Hneď v prvom zápase sme sa stretli práve s druž-
stvom zo ZŠ Novomestského. Začiatok úvodného 
setu patril nám, keď sme si výborným podaním spra-
vili dostatočný bodový náskok a následne sa hralo 
oveľa ľahšie. Dominovali sme taktiež na útoku, súpe-
ra sme nepustili k ničomu a set sme vyhrali hladko 
25:8. V druhom sete sa dostavil nám dobre známy 
útlm, ktorý štandardne prichádza po ľahko vyhratých 
prvých setoch. Súper dokonca niekoľko krát viedol a 
náš nemastný – neslaný výkon sa zmenil až po oddy-
chovom čase v prvej polovici setu. Do hry nastúpilo 
akoby družstvo z prvého zápasu a jednoznačným, 
koncentrovaným výkonom, opäť najmä na podaní s 
prehľadom zvíťazilo 25:14. Na podaní sa darilo najmä 
Oliverovi Pišojovi, ale taktiež Rišovi Kvasnicovi, ktorý 
servoval nepretržite až desaťkrát.

ZŠ Gorazdova Púchov – ZŠ Zlatníky   2:0 (12, 20)
Chlapci zo ZŠ Zlatníky mali vo svojom družstve 

veľmi dobrých hráčov, avšak ich káder nebol až tak 
výkonnostne vyrovnaný ako náš a napriek tomu, že 
nedostatky v herných činnostiach jednotlivca na-
hrádzali bojovnosťou, mali sme priestor na striedanie 
hráčov. Na ihrisko sa postupne dostávali mladí, ale 
perspektívni hráči, ktorí budú ZŠ Gorazdova repre-

zentovať ešte ďalšie tri roky. Prvý set sa vyhral bez-
problémovo 25:12 a do druhého nastúpili v rovnakej 
zostave, ako skončili. Ich cieľom bolo zvíťaziť bez 
toho, aby sme boli nútení striedať, a to sa aj podarilo. 
Napriek vyrovnanejšiemu priebehu setu sa nakoniec 
zrodilo uspokojivé víťazstvo 25:20. Pochváliť by som 
chcel hlavne šiestakov, ktorí zasiahli do hry – Tobiasa 
Medňanského a Jakuba Jurovčíka.

Samozrejme v neposlednom rade treba spomenúť 
Alexa Pusztaya a Mateja Turčániho, ktorí sú našimi 
oporami na sieti, ale tiež vždy výborne prihrávajúce-

ho Stanka Cíbika, či Patrika Pišoju, ktorý podal zatiaľ 
asi svoj najlepší výkon. Termín Majstrovstiev Sloven-
ska vo volejbale žiakov základných škôl, rovnako ako 
jeho miesto zatiaľ známe nie je, my sa však budeme 
naďalej poctivo pripravovať, aby sme ZŠ Gorazdova, 
ale i mesto Púchov reprezentovali čo najlepšie.

Reprezentovali: Alex Pusztay, Matej Turčáni, Stanko 
Cíbik, Oliver Pišoja, Patrik Pišoja, Rišo Kvasnica, Alexej 
Maslák, Tobias Medňanský a Jakub Jurovčík.

Ivan Štefko

Chlapci ZŠ Gorazdova ovládli krajské volejbalové finále základných škôl a v Trenčíne si vybjovali bezproblémový
postup na majstrovstvá Slovenska základných škôl. 

Uplynulú sobotu 18. februára hostili juniorky 1. VK 
Púchov na palubovke gymnázia rovesníčky z Liptov-

ského Hrádku. Domáce družstvo, značne oslabené 
zdravotnými problémami - chrípka vyradila tri hráčky 

zo základnej zostavy, sa iba v sedemčlennej zostave 
predsa len odvážilo vzdorovať súperovi, ktorý mal k 
dispozícii celkom 11 hráčok a mohol striedať pod-
statne častejšie.  

Prvý set sa niesol v znamení nástupu hostiek, Hrá-
dok získal štvorbodové vedenie 13:9, ale domáce 
vyrovnali hru a tiež začali častejšie bodovať, až na-
koniec z toho bol zisk prvého setu v pomere 25:19. 
V ďalšom priebehu sa však prejavil tréningový výpa-
dok, body šli viac na konto hostiek, ktoré vyhrali tri 
sety za sebou a prvý zápas 1:3. 

V druhom zápase to bolo ešte vyrovnanejšie, Pú-
chovčanky viedli na set 2:1, ale únava si vybrala svoju 
daň. Súper pravidelne striedal, a tak si zachoval viac 
fyzických síl do rozhodujúceho piateho setu, kde 
jasne dominoval.  Z domáceho družstva bola jedno-
značne najlepšia hráčka najviac bodujúca kapitánka 
Šerá, pochvalu si zaslúžila aj druhá nahrávačka Ková-
čiková, ktorá musela hrať na poste blokárky.

1. VK Púchov - ŠKM L. Hrádok 1:3 (19,-17,-21,-
11) a 2:3 (21,-18,20,-17,-4)

Zostava 1. VK: Šerá, Luhová, Kováčiková, Kolláriko-
vá, Ďurkechová,  Vardžáková, striedala Zágorová, tré-
neri Suchánek a Pazdernatý.                                (msu) 

Sedem statočných Púchovčaniek nestačilo na Liptáčky
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HOKEJ 

Vo štvrťfinále play-off vedú dorastenci 2:0
2. liga
O umiestnenie – 2. stretnutie
HK Bardejov – ŠHK Púchov 6:8 (2:2, 1:2, 3:4) 

– stav série 0:2
Góly ŠHK: 2. Zemko, 7. Zemko (Hulák), 22. Zemko 

(Hulák, Ladecký), 27. Zemko (Viedenský, Ladecký), 
48. Hulák (Zemko), 48. Furo (Flašík), 58. Furo (Slávik, 
Ladecký), 60. Lukáč

Strely na bránku: 33:48, Vylúčenia: 7:8, Presilov-
ky: 1:1, Oslabenia: 0:0

Rozhodovali: Žák – Homola, Šimáľ, 155 divákov
Po domácom víťazstve, kedy Púchovčania svoj-

ho súpera zničili v záverečnej tretine, začali hostia 
na Šariši aktívne a už po siedmich minútach viedli 
vďaka dvom gólom Zemka dvojgólovým rozdielom. 
Po góloch Púchovčania trochu poľavili, hostia zvýši-
li obrátky a vďaka gólom Leščišina v 13. a Fellegiho 
v 15. minúte gólové manko stiahli. Hokejistom ŠHK 
Púchov patril aj úvod druhej tretiny a gólovo nala-
dený Zemko pridal ďalšie dva góly v 22. a 27. minúte. 
Bardejovčania ešte pred druhou prestávkou znížili 
Lukačekom na 3:4. Púchovčania zaspali úvod záve-
rečného dejstva a po necelých štyroch minútach už 
po góloch Lukačeka a Kotúčeka prehrávali 5:4. Prišla 
však 47.minúta a v priebehu štrnástich sekúnd strhli 
skúsený Hulák a Furo vedenie opäť na stranu Púcho-
va – 5:6. Hostia ešte desať minút pred koncom stret-
nutia vyrovnali Forgáčom, no záverečné slovo mali 
hostia. Furo v 58. minúte a Lukáč deväť sekúnd pred 
záverečnou sirénou strhli víťazstvo na svoju stranu 
– 6:8.

Zostava ŠHK: Ninis – Dobiaš, Hulák, Kolečář, La-
decký, Lukáč – Flašík, Furo, Matušu, Slávik, Viedenský, 
Lukáč, tréner R. Dráb  
V druhom zápase o konečné umiestnenie zdolala 
KMH Budapešť Senicu 4:3 po predĺžení a vyhrala v 
sérii, podobne ako Púchovčania, 2:0.
   I. liga juniori
   29. kolo: MŠK Púchov – HK Havrani Piešťany 5:1 
(2:0, 2:1, 1:0)
   Gól MŠK: 3. Haluška, 6. Paliesek (Vardžák), 21. Haj-
ský (Mičuda), 35. Paliesek (Smolka, Jánoš), 41. Palie-
sek (Hajský)
   Martin – HOBA Bratislava 4:1, Michalovce – Prešov 
7:10
   30. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 3:4 (2:2, 
0:2, 1:0)
   Góly MŠK: 16. Vardžák (Schvandtner, Hajský), 18. 
Hajský (Hajko, Haluška), 55. Hajský (Haluška, Košut)
   Martin – Piešťany 7:0
1. Martin  25  23  0  0  1  1  162:35  70 
2. Prešov  24  15  1  0  0  8  136:93  47 
3. HOBA BA  25  10  1  0  3  11  111:104  35 
4. Púchov  25  10  1  0  1  13  90:96  33 
5. Michalovce  24  9  1  0  0  14  92:130  29 
6. Piešťany  23  1  1  0  0  21  45:178  5
   I. liga dorast
   Štvrťfinále play-off
   1. stretnutie: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 4:1 
(1:1, 2:0, 1:0) – stav série 1:0
   Góly MŠK: 10. Smolka (Deneš), 27. Čederle (Krajč), 
33. Krajč (Katreniak), 49. Deneš (Kašlík, Smolka)
   2. stretnutie: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 9:0 
(2:0, 3:0, 4:0) – stav série 2:0
   Góly MŠK: 6. Putala (Kašlík), 9. Pišoja (Deneš), 25. 
Kašlík (Janík), 31. Gálik (Čederle), 32. Černota (Ladec-
ký, Húska), 41. Smolka (Krajč, Deneš), 52. Černota 
(Kuchta), 53. Pišoja (Gálik, Olbert), 55. Udovychenko 
(Hudík)

5. L. Mikuláš  25  11  4  10  139:121  26 
6. Žilina  25  10  3  12  89:89  23 
7. P. Bystrica  25  10  2  13  108:138  22 
8. Brezno  26  9  2  15  128:140  20 
9. Lučenec  25  1  1  23  32:193  3 
   7. HT
   28. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 0:9 (0:2, 0:2, 
0:5)
   Brezno – Zvolen 2:2, Žilina – Liptovský Mikuláš 0:0, 
Banská Bystrica – Považská Bystrica 3:3, Lučenec mal 
voľno
1. Martin 24  21  0  3  158:43  42 
2. Zvolen 25  17  3  5  165:65  37 
3. MŠK Púchov  26  18  1  7  142:60  37 
4. Brezno  26  16  1  9  149:84  33 
5. Žilina  24  10  2  12  96:100  22 
6. Lučenec  24  10  0  14  114:154  20 
7. L. Mikuláš  25  6  2  17  89:143  14 
8. B. Bystrica  25  5  3  17  57:140  13 
9. P. Bystrica  25  2  2  21  57:238  6
   I. liga mladší žiaci
   6. HT
   28. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 2:1 (0:1, 0:0, 
2:0)
   Gól MŠK: 13. Kováčik (Hajas)
   Zvolen – Brezno 3:7, Liptovský Mikuláš – Žilina 2:2, 
Považská Bystrica – Banská Bystrica 9:3, Lučenec mal 
voľno
   5. HT
   28. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 4:6 (1:0, 1:5, 
2:1)
   Góly MŠK: 21. Novotníček (Hájovský, Pobežal), 24. 
Štrbáň, 25. Pobežal, 29. Ladecký (Koncový, Gajdoš), 
30. Pobežal, 57. Pobežal (Koncový)
   Zvolen – Brezno 7:2, Liptovský Mikuláš – Žilina 4:7, 
Považská Bystrica – Banská Bystrica 2:10, Lučenec 
mal voľno.

pok

   Ostatné výsledky štvrťfinále: Dubnica – Trebišov 
12:3 a 5:1 – stav série 2:0, Topoľčany – Brezno 10:0 a 
9:4 – stav série 2:0, Považská Bystrica – Piešťany 3:2 a 
3:1 – stav série 2:0
   KADETI
   Play out
   7. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 6:2 (2:1, 3:0, 
1:1)
   Góly MŠK: 14. Martiniuc (Omelka), 42. Slugeň
   Zvolen – Nitra 3:3, Poprad – Loptovský Mikuláš 3:2
   8. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 6:3 (2:0, 1:2, 
3:1)
   Góly MŠK: 35. Urban (Osacký, Martiniuc), 40. Omel-
ka (Rusnák, Urban), 49. Rusnák (Omelka, Urban)
   Zvolen – Nitra 5:3, Poprad – Liptovský Mikuláš 3:1
1. Žilina  8  6  1  1  38:22  13 
2. MŠK Púchov  8  5  1  2  34:29  11 
3. Nitra  8  4  1  3  32:27  9 
4. Zvolen  8  3  2  3  25:25  8 
5. Poprad  8  3  0  5  17:29  6 
6. L. Mikuláš 8  0  1  7  20:34  1 
   I. liga starší žiaci
   8. HT
   28. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 3:0 (0:0, 2:0, 
1:0)
   Góly MŠK: 29. Moravanský (Šmigura), 39. Putala 
(Šmigura), 52. Putala (Halušková)
   V priamom súboji s najvážnejším konkurentom na 
víťazstvo v súťaži ukázali Púchovčania, prečo im patrí 
prvá priečka v tabuľke a už pomaly môžu začať mys-
lieť na majstrovstvá Slovenska...
   Ostatné výsledky 28. kola: Brezno – Zvolen 5:3, 
Žilina – Liptovský Mikuláš 7:4, Banská Bystrica – Po-
važská Bystrica 12:2, Lučenec mal voľno
1. MŠK Púchov  26  21  3  2  159:62  45 
2. Martin 24  15  0  9  120:84  30 
3. Zvolen  25  15  0  10  124:110  30 
4. B. Bystrica  25  11  5  9  137:99  27 

Dorastenci MŠK Púchov (v bielych dresoch) vstúpili výborne do štvrťfinálovej série play-off. Na domácom ľade si
počas víkendu dvakrát poradili s Hobou Bratislava a v sérii sa ujali vedenia 2:0. Prvý krok k postupovým snahám 
medzi slovenskú dorasteneckú elitu tak Púchovčania urobili.                 FOTO: Pavol Kadlec
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Všetko o stolnom tensie:

www.pinec.info
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Dolnokočkovania nestačili za domácmi stolmi na Dubnicu
Oblastné stolnotenisové súťaže

Kto s kým za stolmi

5. SATES liga
Lysá pod Makytou sa po minulotýždňovej krutej 

prehre v Považskej Bystrici otriasla a za domácimi 
stolmi si bez problémov poradila s rezervou Pruské-
ho. Treba však jedným dychom dodať, že akýkoľvek 
iný výsledok, ako víťazstvo, by bol proti predposled-
nému mužstvu súťaže sklamaním. Naopak, posledné 
Dolné Kočkovce nedokázali prekvapiť doma proti 
favorizovanej Dubnici nad Váhom. Hladká prehra 
„priklincovala“ Dolnokočkovanov ešte pevnejšie na 
poslednú priečku tabuľky. 

16. kolo: Dolné Kočkovce B – Dubnica nad Vá-
hom 4:14, J. Škrabko 2, P. Majdán, Chobot po 1 – To-
pák, Gereg po 4, Eckert 3, Palček 1, 2x štvorhra, Nová 
Dubnica D – Pružina A 9:9, Pšeková 3, Lászlová 2, 
Košík, J. Pšenka po 1, 2x štvorhra – Krupa 4, Ďurajka 
3, Vrábel, Behro po 1, Medeko Považská Bystrica – 
TTC Považská Bystrica C 7:11, Lipa, Lauš po 2, Her-
co, Filípek po 1, 1 štvorhra – Uríková, Zemanová po 
4, J. Bačík 2, 1 štvorhra, Lysá pod Makytou – Pruské 
B 13:5, Schulcz, Panáček po 4, Ladecký 2, Janíček st. 
1, 2x štvorhra – Cibík, Černej po 2, Beránek 1, Slovan 
Považská Bystrica A – Pruské A 8:10, Tománek, J. 
Gálik, P. Gálik po 2, Cedzo 1, 1 štvorhra – Joz. Šatka 4, 
Jaro Šatka 3, Kopačka 2, 1 štvorhra, Ladce B – Nová 
Dubnica C 13:5, Hromek 4, Gajdošík, V. Popelka po 
3, I. Hrevuš 2, 1 štvorhra – Janiga 2, Garaj, Oravec po 
1, 1 štvorhra
1. TTC PB C  16 13 1 2 187:101 43
2. Ladce B  16 12 1 3 178:110 41
3. Lysá   16 10 3 3 169:119 39
4. Pruské A  16 9 4 3 176:112 38
5. Slovan PB   16 7 2 7 139:149 32
6. Dubnica   16 5 5 6 149:139 31
7. N. Dubnica C  16 7 1 8 132:156 31
8. Pružina   16 4 6 6 129:159 30
9. Medeko PB   16 5 4 7 143:145 30
10. N. Dubnica D  16 2 5 9 121:167 25
11. Pruské B  16 3 1 12 96:192 23
12. D. Kočkovce B  16 2 1 13 109:179 21
  6. REKONT liga

Dohňanci po minulotýždňovom víťazstve v Považ-
skej Bystrici nedokázali za domácmi stolmi nadviazať 
na úspešný výsledok a v predohrávanom stretnutí 
podľahli doma najtesnejším rozdielom Zliechovu. 
Dohňanci tak nezvládli priamy súboj o štvrtú priečku 
a Zliechov ich v tabuľke preskočil.
  16. kolo: Červený Kameň – Ladce C 10:8, Ľ. 
Dohňanský 4, D. Dohňanský 3, Jakúbek 2, P. Dohňan-
ský 1 – Sňahničan, Kvasnica po 2, Kvocera, Pišta po 1, 
2x štvorhra, Dolný Moštenec – Milochov A 14:4, I. 
Bírošík 4, Baláž, I. Melicherík po 3, Manda 2, Dokupil 
1, 1 štvorhra – Kunovský 3, 1 štvorhra Sedmerovec 
B – TTC Považská Bystrica D 14:4, M. Šelinga st., M. 
Šelinga ml. po 4, Štefanec 3, P. Barták 1, 2x štvorhra 
– R. Čelko st. 2, Martaus, Kulichová po 1, Dohňany – 
Zliechov 8:10 predohrané, R. Baška 3, Junga, Hološ-
ko po 2, 1 štvorhra – M. Vicen, J. Vicen po 3, D. Mišík st. 
2, Krcheň 1, 1 štvorhra, Slovan Považská Bystrica B 
– Dolná Mariková 10:8, Hlubina 3, Jurčík, Žilinčík po 
2, Kvaššay, Babušík po 1, 1 štvorhra – Striženec  4, Žia-
čik 3, 1 štvorhra, Šebešťanová – Nozdrovice A 8:10, 
Mitaš 4, K. Petrík st. 2, J. Petrík 1, 1 štvorhra – Koštialik, 
Češko po 3, J. Letko 2, Didek 1, 1 štvorhra
1. D. Moštenec   16 14 1 1 201:87 45
2. Sedmerovec B  16 12 1 3 176:112 41
3. Slovan PB B  16 11 1 4 169:119 39
4. Zliechov   16 9 3 4 160:128 37
5. Dohňany   16 10 1 5 163:125 37
6. Nozdrovice   16 6 3 7 132:156 31
7. D. Mariková   16 5 4 7 130:158 30

8. Ladce C  16 6 1 9 138:150 29
9. TTC PB D  16 5 2 9 134:154 28
10. Č. Kameň   16 5 0 11 125:163 26
11. Milochov   16 2 1 13 109:179 21
12. Šebešťanová   16 2 0 14 91:197 20
7. liga

V dvadsiatom kole 7. ligy nedokázali Púchovčania 
zopakovať prekvapivé víťazstvo nad rezervou Nozd-
rovíc a v súboji s Udičou utrpeli zahanbujúcu prehru. 
Púchovčania tak zostali na ôsmej priečke. Rezerva 
Púchova mala v dvadsiatom kole voľno. Tretí zástup-
ca Púchovského okresu v súťaži - Dolné Kočkovce C, 
dokázal naplno bodovať za stolmi „školákov“ v Dub-
nici nad Váhom. Dolnokočkovania tak odskočili na 
rozdiel štyroch bodov Novej Dubnici E a priblížili sa 
na bod k Miraclesu Dubnica a Púchovu. 
20. kolo: TTC Považská Bystrica E – Nová Dubnica 
E 11:7, Hrubo, Dujsíková, Wallenfelsová po 3, Ďura-
nová 1, 1 štvorhra – Vinczeová 4, Kulina, Solíková po 
1, 1 štvorhra, Udiča – Púchov A 16:2, Beník, Šuška, 
Ignácik ml. po 4, M. Vaňko 2, 2x štvorhra – Sitár, Lefko 
po 1, Nozdrovice B – Milochov B 7:11, Vavrík 4, Ze-
manovič 2, 1 štvorhra – Hojdík, B. Mihálik po 3, Duš-
ko, Horečný po 2, 1 štv., JoLa Dubnica nad Váhom 
– Miracles Dubnica nad Váhom 13:5 predohrané, 
Rojkovič 4, Kminiak 3, Zajac, Hebr po 2. Lalinský 1, 1 
štvorhra – Heštera 3, P. Fatrsík 1, 1 štvorhra, Púchov B 
mal voľno, Pružina B – Sedmerovec C 9:9, Sádecký 
3, J. Kozák, Topor po 2, J. Petrovič 1, 1 štvorhra – Galko 
4, Mazán, Miloš Šelinga po 2, 1 štvorhra, 3. ZŠ Dub-
nica nad Váhom – Dolné Kočkovce C 8:10, Trenčan 
3, Schmiedl, P. Čilek ml. po 2, 1 štvorhra – Crkoň 4, 
Gombár 3, Galovič, F. Škrabko po 1, 1 štvorhra
1. JoLa DCA   19 17 1 1 242:100 54
2. Sedmerovec C  18 14 2 2 205:119 48
3. Milochov B  19 13 2 4 194:148 47
4. Nozdrovice B  19 10 3 6 191:151 42
5. Udiča   19 11 0 8 192:150 41
6. TTC PB E  18 10 1 7 175:149 39
7. Pružina B  18 8 4 6 182:142 38

3. liga muži
21. kolo, 25. 2. o 10.00
TEVOS Partizánske B – Slovan Dolné Kočkovce
22. kolo, 25. 2. o 15.00
STK Veľké Uherce B – Slovan Dolné Kočkovce
5. SATES liga
17. kolo, 24. 2. o 18.00
Ladce B – Dolné Kočkovce B, Nová Dubnica C 

– Slovan Považská Bystrica A, Pruské A – Lysá pod 
Makytou, Pruské B – Medeko Považská Bystrica, 
TTC Považská Bystrica C – Nová Dubnica D, Pruži-
na – Dubnica nad Váhom (18.30)

6. REKONT liga
17. kolo, 24. 2. o 18.00
Šebešťanová – Červený Kameň, Nozdrovice A – 

Slovan Považská Bystrica B (18.30) Dolná Mariko-
vá – Dohňany, Zliechov – Sedmerovec B (18.30), 
TTC Považská Bystrica D – Dolný Moštenec, Milo-
chov – Ladce C

7. liga
21. kolo, 24. 2. o 18.00
3. ZŠ Dubnica nad Váhom – TTC Považská Bys-

trica E, Dolné Kočkovce C – Pružina B (23. 2. o 
18.00), Sedmerovec C – Púchov B (o 18.30), Mira-
cles Dubnica nad Váhom – Nozdrovice B (21. 2. o 
18.00), Milochov B – Udiča (21. 2. o 18.00), Púchov 
A – Nová Dubnica E, JoLa Dubnica nad Váhom má 
voľno

8. Púchov   19 6 3 10 148:194 34
9. Miracles DCA   18 7 2 9 173:151 34
10. D. Kočkovce C  18 7 1 10 171:153 33
11. N. Dubnica E  19 4 2 13 130:212 29
12. ZŠ Dubnica   18 2 1 15 108:216 23
13. Púchov B  18 0 0 18 49:275 18

Dolnokočkovskému páru J. Škrabko (vľavo), P. Majdán sa nepodarilo uspieť v štvorhre v domácom stretnutí s 
Dubnicou nad Váhom. Dolné Kočkovce napokon doma Dubničanom hladko podľahli a stále zostávajú na posled-
nej priečke tabuľky.             FOTO: Milan Podmaník
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•  Predám záhradu s chatkou (voda + elektrina)  
o celkovej výmere 1500 m². Lokalita: Potôčky. Cena 
dohodou. Tel. 4631582 alebo 0902 135 750.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•  Kúpim 1-izb. byt, aspoň čiastočne prerobený.  
Tel. 0944 106 750.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•  Hľadáme SÚRNE prenájom 2-izb. bytu v Púcho-
ve, zariadený a dlhodobý prenájom, nájom vrátane 
energií do 350 €. Tel. 0902 552 386.
•  Ponúkame na prenájom zariadený, kompletne 
zrekonštruovaný 3-izbový byt o výmere 67 m² v Pú-
chove na ulici Mojmírovej 1161/2 . Cena dohodou.
Tel. 0905 452 582.

PREDAJ RÔZNE 
•  Predám mraziaci box truhlicový v objeme 300 l, 
zn. Whirlpool v cene 50 eur + odvoz. Tel. 0907 703 
240.
•  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 zasklené vchodové dvere v kombinácii 
jokel a hliník. Rozmer 200 x 85 cm, vrátane zárubne.  
Cena dohodou. Tel. 0905 899 060.

RÔZNE
•  Odstúpim prevádzku v Dohňanoch U MATÚŠA. 
Tel. 0949 642 449.
•  PLAVECKÝ KURZ počas jarných prázdnin pre deti 
od 5 rokov. Miesto kurzu: Krytá plaváreň Púchov. 
Čas: 8.00 – 10.00 h. Počet hodín: 10. Prihlásiť sa treba 
vopred, záväzne na tel. 0905 348 909.

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. ja-
dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
•  Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
•  Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
•  ADVOKÁT Mgr. Michaela URBANOVÁ, právne služ-
by online i osobne, www.advokatka-online.sk, 0903 
689 941.
•  Reštaurácia v Púchove zabezpečí stravu pre za-
mestnancov menšej firmy (cca 50 ľudí) v Púchove  
alebo blízkom okolí. Tel. 0905 481 419.

PONUKA PRÁCE
•  Prijmeme časníčku na TPP do pivárne v Púchove, 
zároveň hľadáme brigádničky do Country saloonu  
v Púchove. Tel. 0902 669 891.

•  Prijmeme pracovníka do malej rodinnej výrobne 
mäsových výrobkov, firma má sídlo v Púchove. Vý-
hodou uchádzača je manuálna zručnosť a skúse-
nosti s prácou s mäsom. Tel. 0918 469 791, e-mail: 
jankovic.p@centrum.sk.
•  Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656. 

OZNAMY: 
•  Mesto Púchov oznamuje, že predaj kariet  
MHD a darčeková predajňa bude v dňoch  
20. - 24. 2. 2017 zatvorená.
•  Stredoslovenská energetika oznamuje, že  
v termíne 6. 3. 2017 od 8.00 do 15.00 bude preru-
šená distribúcia elektriny v mestskej časti Horné 
Kočkovce, ul. Kukučínova, Štúrova, a Vajanského  
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distri-
bučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústa-
vy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distri-
búcia, a. s. 

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 18. 1. 2017 uply-
nul jeden rok, čo nás 
navždy opustil pán  
Imrich NOVOSÁD  
z dolných Kočkoviec.
Kto ste ho poznali, ve-
nuje mu s nami tichú 
spomienku a modlitbu.

Spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Ťažko je uveriť, že srdce 
nebije, ťažko je pochopiť, 
že už nežije.“
dňa 25. 2. si pripomíname 
4. výročie úmrtia manžela 
Jozefa GEISCHBERGA 
z Púchova.

S láskou a úctou spomajú: manželka Božena, 
dcéry s rodinami, rod. Riljaková a ostatná rodina.

pokrač. na vedľ. strane

SPOMIENKA
Dňa 27. 2. 2017 uplynie 
jeden rok, od úmrtia 
Zuzany HÚDEKOVEJ, 
rodenej Pechovej. 

Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
                                                                Manžel a synovia.

SPOMIENKA
„Slza smútku tíško 
stečie po tvári, 
bolesť v srdci zabolí, 
no pekná spo- 
mienka ako večný pla-
meň v našich srdciach 
zahorí.“

dňa 16. 2. 2017 si pripomenieme 1. výročie, čo nás 
navždy opustila naša drahá mama, babka, prabab-
ka Anna DVORSKÁ, rod. Sviečková.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Silvia  
a syn Pavol s rodinami.

SPOMIENKA
Milovali sme Ťa, 
Ty si miloval nás, tú lásku 
v našich srdciach nezničí 
ani čas. Zbohom nesti-
hol si povedať, len žiaľ 
v srdciach nás všetkých 
zanechať.
Že čas žiaľ zahojí, je len 
veľký klam, čím ďalej ubieha, 
tým viac chýbaš nám. 
Spi sladko, drahý náš, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každučký deň. 
Dňa 25. 2. si pripomenieme 2. výročie od úmrtia 
p. Miloslava BEHRA.

S láskou spomína priateľka Anna 
s deťmi a vnučkami.

Milá pani Eleonóra MAREČKOVÁ, 
k Vašim meninám Vám prajem len to najlepšie, 
hlavne veľa zdravia a slnečných dní v živote. Ďa-
kujem za všetko, najmä za Váš čas a trpezlivosť. 
Vaše vedomosti a dlhoročné skúsenosti s deťmi 
ovplyvnili nielen moje skvelé detstvo, ale aj život 
mojich detí. Verím, že aj vďaka Vám z nich budú  
v dospelosti  múdri a kultúrni ľudia.   

Katka Heneková
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•  Liga proti reumatizmu na Slovensku, Miestna 
pobočka Púchov pozýva na výročnú členskú schôd-
zu, ktorá sa uskutočni v stredu, dňa 22. 2. 2017 o 15 
00 hod. v školskej jedálni ZŠ Gorazdova v Púchove.  
Tešíme sa na Vašu účasť.  
•  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.                                      

STRATY A NÁLEZY
•  Pri MŠ na ul. Požiarnej v Púchove sa dňa 12. 2. na-
šiel zväzok kľúčov. Uložené sú na MsÚ v Púchove, 
info v Kancelárii prvého kontaktu.
•  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
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UNIROL
PROFI

DOMOUNIROL
PLUS

1 + 1 ZADARMO
kúp jednu a druhú dostaneš zdarma

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

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!
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až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
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až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

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

SWAN CENTRUM

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

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

Kontakt: 0911 290 983  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci

Berta Hebby

MonaLejdy
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