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Ľ. Galko na púchovskom MsZ:
Zhorené auto je sprostá výstraha 

Ples športovcov - ocenený bol  
aj cyklotrialista Jakub Mudrák 

Útulné priestory Kultúrneho domu v Lednických 
Rovniach boli počas poslednej fašiangovej soboty 
dejiskom tradičného Plesu športovcov. Podujatie 
spojené so slávnostným vyhlásením najúspešnej-
ších športovcov, športových kolektívov a zaslúžilých 
funkcionárov telovýchovy usporiadalo Oblastné 
združenie telesnej kultúry pre okresy Púchov, Po-
važská Bystrica a Ilava v spolupráci s obcou Lednické 
Rovne a sklárskym gigantom – spoločnosťou RONA 
Lednické Rovne.

Odborná komisia, hodnotiaca úspechy športovcov 
a športových kolektívov v minulom roku, si tentokrát 
všimla aj úspechy púchovských kolektívov. Do štvo-
rice ocenených mládežníckych kolektívov posunula 
komisia žiakov Volejbalového oddielu 1970 Púchov. 

Zaslúžene, najmladší žiaci Púchova, zverenci tréne-
rov otca a syna Štefkovcov vybojovali zlato na majs-
trovstvách Slovenska, mladší žiaci priviezli z majs-
trovstiev Slovenska bronzové medaily.

V trojici najúspešnejších telovýchovných jednôt 
si na základe minuloročných výsledkov našiel svoje 
mieste Racquets Bedmintonový klub Púchov. Klub je 
členom Slovenského zväzu bedmintonu síce len od 
roku 2013, no už pravidelne organizuje sériu podu-
jatí na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Venuje 
sa najmä výchove mládeže, niekoľko talentov z diel-
ne Racquets klubu figuruje na popredných miestach
slovenského rebríčka. 

Okrúhle životné jubileum, no najmä celoživotné 
trénerské a funkcionárske dielo posunulo medzi za-

slúžilých funkcionárov telovýchovy dlho-
ročného aktívneho funkcionára a zaklada-
teľa púchovského volejbalu Ivana Štefka. 
Ako tréner získal s volejbalistami Púchova 
trikrát titul majstra Slovenska mužov, pod 
jeho vedením vyhrali majstrovstvá SR v 
minulom roku aj najmladší žiaci Púchova. 
V súčasnosti sa venuje najmä výchove vo-
lejbalovej mládeže. 

Medzi ocenenými športovcami na 27. 
ročníku Plesu športovcov nechýbali ani 
ďalší zástupcovia Púchovského okresu. V 
kategórii mládeže upútal karatista Style 
karate Lednické Rovne a trojnásobný ma-
jster sveta Matej Chudý a, podobne ako 
vlani, aj tentokrát si miesto medzi športo-
vou elitou troch okresov našiel talentova-
ný Jakub Mudrák z Cyklotrialového klubu 
Záriečie. Tohto reprezentanta SR zdobí 

víťazstvo na minuloročných svetových 
hrách mládeže.                                    pok
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Medzi oblastnou športovou elitou boli  
tentokrát aj dva púchovské kolektívy

Kultúrny dom v Lednických Rovniach hostil v sobotu najúspešnejších športovcov okresov Púchov, Považská Bys-
trica a Ilava. Pripravilo ho tradične Oblastné združenie telesnej kultúry v spolupráci s obcou Lednické Rovne a spo-
ločnosťou RONA.             FOTO: Milan Podmaník 

Predseda OZTK Ľubomír Mikula oceňuje zástupcu 
bedmintonového Racquets klubu Jozefa Skorkovského. 

Manažérovi volejbalového klubu MŠK Púchov Vladi-
mírovi Luhovému odovzdáva ocenenie Pavol Brnka zo 
spoločnosti Rona Lednické Rovne.   

Matej Chudý zo Style karate Lednické Rovne si prevzal 
ocenenie v kategórii mládeže. 

Cyklotrialista J. Mudrák bol medzi ocenenými žiakmi. 
Ples športovcov v Lednických Rovniach si nenechal ujsť ani púchov-

ský primátor Rastislav Henek s manželkou.                          >>  str. 5                      >>  str. 16
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Bývalí konatelia MsBP žiadajú 
o vyplatenie už 754 tisíc eur

Poslanci odvolali 
hlavného kontrolóra
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V  úvode zasadnutia MsZ vystúpil 
s  emotívnym prejavom poslanec 
Národnej rady Slovenskej republiky 
Ľubomír Galko (jeho prejav prináša-
me na 5. strane). Vzápätí poslanecký 
klub, ktorý predstavuje väčšinu MsZ, 
požiadal o  15-minútovú prestávku. 
Na jeho návrh bol program roko-
vania doplnený o  dva body: návrh 
na odvolanie hlavného kontrolóra 
a zmeny v dozorných radách mest-
ských spoločností.

Odvolanie hlavného kontrolóra 
Mgr. Miroslava Jurčiho
Návrh na odvolanie hlavného kont-
rolóra Mgr. Miroslava Jurčiho pred-
niesol predseda ekonomickej komi-
sie D. Lako. Hlavný kontrolór túto 
funkciu zastáva od roku 2012. Bol 
zvolený na šesť rokov, ale primátor, 
prednostka MsÚ a  viacerí poslanci 
dlhodobo vyjadrujú svoju nespo-
kojnosť s  jeho činnosťou, resp. ne-
činnosťou. JUDr. A. Školek informo-
val poslancov, že M.  Jurči porušuje 
pracovnú disciplínu - podľa eviden-
cie dochádzky za pol roka absento-

val na pracovisku veľké množstvo 
hodín - v  súčte 23 pracovných dní. 
Navyše vo  februári 2017 neprišiel 
dva dni na pracovisko vôbec, čím 
sa dopustil porušenia pracovnej 
disciplíny zvlášť hrubým spôso-
bom. JUDr. Školek osobne oznámil 
hlavnému kontrolórovi, že porušil 
zákon o  obecnom zriadení, zákon-
ník práce a zákon o výkone práce vo 
verejnom záujme. M. Jurči sa odmi-
etol sám vzdať svojej funkcie, preto 
JUDr. Školek navrhol jeho odvolanie 
zastupiteľstvom. Po krátkej diskusii 
poslanci hlavného kontrolóra odvo-
lali. Štrnásti poslanci hlasovali za od-
volanie, traja poslanci sa hlasovania 
zdržali (Andreánská, Bílik, Šulcová), 
proti odvolaniu hlasoval jediný po-
slanec (Kubičár).

Správa primátora o stave mesta 
Púchov za rok 2016
V  ďalšom bode rokovania prednie-
sol primátor Rastislav Henek Správu 
o stave mesta Púchov za rok 2016. 
Jej znenie prinesieme v  budúcom 
vydaní Púchovských novín. V disku-
sii poslanci Lako, Bučko, Ranik, Meli-
šík a Bršiak vyjadrili so správou svoj 
súhlas. Poslanec Kubičár sa sťažoval 
na zlú atmosféru a traumatizovanie, 
ktoré je dôsledkom obviňovania 
bývalého vedenia mesta z netrans-
parentnosti a  rozkrádania, ktorého 
bol členom. Vraj správa primátora 
neodzrkadľuje život mesta a vytkol 
primátorovi, že pod jeho vedením je 
mesto rozdeľované. Primátor Henek 
sa hneď ohradil: „Za nás hovoria vý-
sledky. Prečítajte si ešte raz správu, 
ale z  pozície bežného občana. Kde 
sme urobili chybu? Čo sme urobili 
zle? To, že nám ostáva 1,5 milióna 

eur? To, že sme nezdvihli ani jedny 
dane, ani jedny poplatky? To, že sa 
snažíme ľuďom prinášať komfort, 
dávame bezplatnú dopravu? To je 
zlé? To je to rozdeľovanie? Mesto 
rozdeľuje jediný človek...“ Poslan-
kyňa Šulcová označila správu za 
chválospev. Vraj sa názory občanov 
so správou diametrálne líšia. Poslan-
kyňa Andreánská obvinila vedenie 
mesta, že robí hon na čarodejnice. 
Kritizovala, že mesto je špinavé 
a  chodníky neodhrnuté, čo vraj za 
bývalého vedenia nikdy nebolo. 
Voči jej slovám sa viacerí poslan-
ci ohradili. Poslanci správu prijali 
šestnástimi hlasmi, dvaja poslanci 
sa zdržali hlasovania (Andreánska, 
Kubičár).

Zmena zásad odmeňovania 
volených orgánov mesta
Poslanec P.  Melišík vypracoval do-
datok k Zásadám odmeňovania 
volených orgánov mesta Púchov, 
ktorým navrhoval zvýšenie odmien 
poslancov a  členov komisií. Vychá-

Uplynulý týždeň v stredu 22. februára zasadalo mestské zastupiteľstvo v Púchove. Rokova-
lo od 9. do 17. hodiny v hlavnej sále púchovského Divadla. Väčšinu rokovania bolo prítom-
ných 18 poslancov, chýbal len odcestovaný Rudolf Marman.

Poslanci odvolali hlavného kontrolóra

dzal z  podobných predpisov oko-
litých miest a  žiadal, aby poslanci 
mali mesačný paušál 250 eur a  na- 
viac odmeny za každé zasadnutie 
zastupiteľstva, rady a  komisií. Po-
slanec D.  Lako navrhol zmenu toh-
to návrhu: zníženie poslaneckého 
paušálu na 190 eur a zrušenie ostat-
ných odmien poslancov. Odmeny za 
účasť v komisiách navrhol vo výške 
15 eur za zasadnutie len pre nepo-
slancov. V  diskusii sa poslankyňa 
Šulcová posťažovala, že mesto ne-
našlo 300.000 eur na vybavenie ZŠ 
Komenského, ktoré žiadala na tento 
rok, ale na odmeny poslancov peni-
aze nájde. Poslanec Melišík ju upo-
zornil, že bývalé vedenie zadĺžilo 
mesto tak, že v  súčasnosti platíme 
len za úroky 175.000 eur ročne. Na 
navýšenie odmien bude vraj v  roz-
počte treba pridať len približne 
20.000 eur. Poslankyňa Andreánská 
sa vyjadrila proti zvyšovaniu posla-
neckých odmien, naopak poslanec 
Kubičár povedal, že „190 eur za tú 
prácu nie je veľa peňazí“. Poslanci 
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Navyše pán primátor udržiava v  ti-
chosti verejne dostupné Rozhod-
nutie Ministerstva spravodlivosti SR, 
ktorým ministerstvo zakázalo čin-
nosť znalcovi Jaroslavovi Mrenicovi 
pre vyhotovenie jeho znaleckého 
posudku, ktorý bol pri kontrole NKÚ 
použitý na vyfabulovanie údajnej 
škody. A tento odborne nespôsobi-
lý posudok pán primátor sám ob-
jednával. Nemôže sedieť na dvoch 
stoličkách, na jednej strane škanda-
lizovať, na druhej strane pri zistení 
vlastnej chyby, nič nerobiť.
Znížením základného imania sa 
mestu nijako nezmenšia jeho práva 
v bytovom podniku, takže tento po-
stup mu v ničom nepoškodí.  

Komentár šéfredaktora PN:
Poslanec M. Kubičár  vo svojej od-
povedi nepíše pravdu a zavádza, 
neodpovedá na položenú otázku 
a naopak píše o skutočnostiach, kto-
ré s otázkou nesúvisia.
1. Nie je pravda, že je mesto trauma-
tizované nejakým škandalizovaním 
pod vedením primátora Heneka. 
Traumatizovaní sú len niektorí jed-
notlivci, ktorí sa majú zodpovedať 
za svoje skutky. Možno sa k nim sám 
radí aj M. Kubičár.
2. Nie je pravda, že niekto vyčíta 
bývalému vedeniu mesta, že poško-
dilo hodnotu MsBP navýšením jeho 
základného imania (v r. 2003 – 2006) 
o  viac ako 1,8 milióna eur. Posla-
nec Kubičár dobre vie, že bývalé-
mu primátorovi Michalcovi dnešné 
vedenie mesta vyčíta niečo úplne 
iné - odsúhlasenie takých pre mes-
to nevýhodných práv menšinovým 
spoločníkom Ing. Motúzovi a  Ing. 
Šamánkovi, vďaka ktorým môže 
mesto prísť o viac ako 700 tisíc eur.
3. Nie je pravda, že primátor Henek 
odmietol dať o  jeho návrhu hlaso-
vať. Poslanec Kubičár ako dlhoročný 
poslanec dobre vie, že o  jeho návr-
hu primátor nemohol dať hlasovať. 
Neumožňuje mu to platný rokovací 
poriadok. Keby aj M. Kubičár nepo-

Poslanec M. Kubičár navrhol 6-násobné zníženie 
vkladu mesta v MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU s. r. o.
V mene čitateľov Púchovských novín sme požiadali poslanca Miroslava 
Kubičára o vysvetlenie jeho posledného návrhu na uznesenie mestského 
zastupiteľstva. Navrhoval 6-násobne zníženie vkladu mesta na základnom 
imaní MsBP, konkrétne jeho zníženie o 1.517.261 eur. Aké pohnútky ho 
k návrhu viedli? V čom by bolo takéto rozhodnutie na prospech mesta Pú-
chov a jeho obyvateľov?

Odpoveď M. Kubičára:
Na zasadnutí MsZ dňa 22. 2. 2017 
som navrhol zníženie základného 
imania preto, lebo už viac ako rok 
je mesto traumatizované škanda-
lizovaním prebiehajúcim pod ve-
dením primátora mesta Rastislava 
Heneka, že bývalé vedenie Púcho-
va, ktorého som bol viceprimátor, 
poškodilo hodnotu MESTSKÉHO 
BYTOVÉHO PODNIKU s.r.o., keď 
sa jeho základné imanie navýšilo 
o funkčne nepotrebný majetok. To 
sa udialo z  dôvodu majetkového 
krytia pre účely zabezpečenia úve-
ru na financovanie rekonštrukcie 
tepelného hospodárstva, čo už ale 
dnes nie je nevyhnutné. 
Hoci už pán Henek viac ako 2 roky 
riadi mesto, ani raz nenavrhol vy-
ňatie tohto vloženého majetku 
a  vrátenie ho naspäť mestu, i  keď 
mu v  tom nič nebráni! Keďže to 
nespravil on, tak som to navrhol ja. 
A výsledok? Odmietol dať o tom čo 
i len hlasovať!

znal rokovací poriadok, bol hneď 
na túto skutočnosť upozornený po-
slankyňou I. Kováčikovou. Svoj ná-
vrh predložil až na záver rokovania 
MsZ v  bode Rôzne, kedy už nemô-
že byť prerokovaný a  už vôbec nie 
schválený.
4. Poslanec Kubičár neodpovedal 
na otázku, v čom by bolo ním na-
vrhované rozhodnutie na prospech 
mesta a jeho obyvateľov. Tvrdí, že 
by mestu v  ničom nepoškodilo. 
Nepíše pravdu. Ak by mesto chcelo 
6-násobne znížiť svoj vklad na  zá-
kladnom imaní MsBP, mali by tak 
urobiť aj menšinoví spoločníci. Inak 
by sa ich podiel na vlastnom imaní 
spoločnosti relatívne zvýšil v  ne-
prospech mesta. Menšinovým spo-
ločníkom však zákon neumožňuje 
takéto zníženie ich vkladu, keďže je 
takmer na zákonom určenej mini-
málnej hranici.
Ostáva trochu záhadou, prečo po-
slanec Kubičár predniesol svoj ná-
vrh a komu tým chcel poslúžiť. Mož-
no len niekomu zodpovednému za 
stav MsBP tečie do topánok, a preto 
ústami M. Kubičára vymýšľa svoj zá-
chranný plán...

Slavomír Flimmel

Sadloň a Žiačik pripomenuli kriti-
kom odmien, že sa ich môžu vzdať, 
keď ich nechcú. Poslanci Bršiak a Ra-
nik návrh na zmenu odmeňovania 
tak, ako navrhol poslanec Lako, 
podporili. Nakoniec tento návrh hla-
sovaním prešiel: za 14, proti 3 (An-
dreánská, Riško, Šulcová), zdržal sa 
1 (Kubičár). 

Všeobecne záväzné nariadenia
mesta a úprava rozpočtu
V ďalších bodoch rokovania poslan-
ci prerokovali a  schválili dve všeo-
becne záväzné nariadenia mesta: 
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy žiaka základ-
nej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia 
zriadených na území mesta Púchov 
pre rok 2017 a VZN č. 2/2017 o Mest-
skej polícii Púchov. Schvaľovanie 
Organizačného a prevádzkového 
poriadku Mestskej polície Púchov 
poslanci odložili na neskoršie. 

Zastupiteľstvo schválilo úpravu 
rozpočtu mesta a spolufinancova-
nie projektov ZŠ a MŠ v  Púchove. 
Schválilo tiež poskytnutie dotácie 
spoločnosti Púchovská kultúra,  
s. r. o. Púchov v sume 350.950 eur 
na financovanie verejnoprospeš-
ných kultúrnych, vzdelávacích, 
športových a záujmových činností, 
na vydávanie Púchovských novín, 
vysielanie Púchovskej televízie a na 
prevádzkovú činnosť Kultúrno-vz-
delávacieho centra na Námestí slo-
body, Župného domu, Kultúrneho 
domu Hoštiná a starej školy Nosice.

Personálne zmeny v dozorných 
radách mestských spoločností
Poslanci odvolali Luciu  Pružinskú  
z členstva v dozornej rade Podniku 
technických služieb mesta, s. r. o. a 
menovali miesto nej poslanca Cyri-
la Crkoňa. Odvolali tiež Danielu  Šico-
vú z členstva v dozornej rade MEST-
SKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. 
a menovali miesto nej poslanca Pavla 
Melišíka. Ďalej menovali poslancov 
Petra  Žiačika a  Milana Trníka za čle-
nov dozornej rady Autobusová do-
prava Púchov, a. s.

Body rokovania predaj, kúpa a nájom 
prešli zastupiteľstvom hladko bez 
väčších diskusií. Medzi poslancami za-
iskrilo trochu pri prerokovávaní správ 
o činnosti mestských spoločností 
a  bodoch rôzne a  diskusia. Mestský 
právnik JUDr. Anton Školek vymeno-
val spory, v ktorých háji záujmy mesta. 
Takmer na konci rokovania predniesol 
zvláštny návrh poslanec Miroslav Ku-
bičár, ale poslanci sa ním odmietli zao-
berať (podrobnejšie sa mu venujeme 
v nasledujúcom článku).

Text a foto: Slavomír Flimmel
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Najskôr sa pozrime do minulosti. Ing. 
Vladimír Motúz a  Ing. Zdenek Šamá-
nek (nebohý otec Ing. Andreja Ša-
mánka) viedli dlhé roky MsBP. V roku 
1995 pri založení MESTSKÉHO BY-
TOVÉHO PODNIKU ako eseročky im 
mesto umožnilo majetkový vstup do 
spoločnosti. Mesto v tomto roku vlo-
žilo do spoločnosti 98.000 Sk (3.253 
eur = 70 %) a  dvaja manažéri po 
21.000 Sk (po 697 eur = 15  %). Obaja 
menšinoví spoločníci okrem mana-
žérskych funkcií vykonávali aj funkcie 
konateľov spoločnosti.
Mesto Púchov od roku 2002 navy-
šovalo svoj majetok v MsBP a to bez 
proporcionálnych úprav hlasovacích 
práv spoločníkov k majetkovým vkla-
dom. V súčasnosti má mesto v základ-
nom imaní MsBP podiel vo výške 99,9 
% (1.816.007 eur). Podiel minoritných 
spoločníkov na základnom imaní, 
keďže za posledných 17 rokov do spo-
ločnosti nevložili nič, poklesol súčet 
ich podielov na 0,1 % (1.992 eur). 
Tieto informácie sú pre verejnosť bež-
ne dostupné aj na internete. Pred ve-
rejnosťou však ostalo skryté, že zmeny 
Spoločenskej zmluvy odsúhlasené na 
valnom zhromaždení bývalým primá-
torom Michalcom zabezpečili men-
šinovým spoločníkom mimoriadne 
výhodné práva. Okrem iných - pre 
prípad odchodu zo spoločnosti majú 
podľa zmluvy nárok na 10-percent-
ný vyrovnací podiel. Nie však zo zá-
kladného imania (1.817.999 eur), ale 

z čistého obchodného imania (v roku 
2015 to bolo 4.465.163 eur).
Najvyšší kontrolný úrad pred rokom 
konštatoval vo svojom protokole: 
„Uvedeným konaním majoritný 
vlastník a súčasne subjekt verejnej 
správy (mesto Púchov) znehodnotil 
19,89 % majetku mesta vloženého do 
obchodnej spoločnosti v prospech 
súkromných fyzických osôb v sume 
361.608 eur“, čím porušil zákon o 
majetku obcí a zásady hospodáre-
nia a nakladania s  majetkom mesta. 
NKÚ v  prípade výpočtu vyrovnacích 
podielov minoritných spoločníkov 
vyčíslil znehodnotenie majetku mes-
ta v prospech súkromných osôb 
v sume 865.429 eur.

Predaj obchodného podielu  
MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU
Podľa platnej Spoločenskej zmluvy 
spoločník nemôže jednostranne zo 
spoločnosti vystúpiť. Môže však po-
dať súdnu žalobu o zrušenie účasti, 
ak nemožno od neho spravodlivo 
požadovať, aby v spoločnosti zostal. 
Za taký prípad sa považuje aj stav, 
že sa spoločník nemôže z vážnych 
dôvodov podieľať na podnikaní spo-
ločnosti. Práve na toto ustanovenie sa 
spoločníci mesta v  MsBP Ing. Motúz 
a  Ing. Šamánek odvolávajú. Ak spo-
ločníkovi účasť na spoločnosti zruší 
súd, vzniká mu právo na vyrovnací 
podiel.
Ing. Motúza zastupuje tá istá ADVO-

KÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o. 
ako Ing. Šamánka. Výpočet vyporia-
dacieho podielu je však podstatne iný. 
Aj keď spoločníci vlastnia rovnaký po-
diel (0,055%) spoločnosti, každý po-
žaduje inú čiastku. V  decembri 2016 
Ing. Šamánek vypočítal svoj nárok na 
445.516 eur, čo zaokrúhlil na 450.000 
eur. Vo februári 2017 taký istý podiel 
(0,055%) Ing. Motúza má hodnotu už 
„len“ 264.915 eur, teda o 181.601 eur 
menej, než Ing. Šamánka. 
Pred výpočtom 10-percentného po-
dielu Ing. Motúz najskôr od čistého 
obchodného majetku MsBP odpočí-
tal podiel vlastného imania mesta vo 
výške 1.816.007 eur. Tento výpočet v 
liste označuje jeho advokát za „ústre-
tový a primeraný“. V prípade, že mes-
to nebude s cenou súhlasiť a odmiet-
ne negociačné rokovania, obráti sa na 
súd, aby rozhodol o zrušení jeho účas-
ti v spoločnosti. Ako dôvod uvádza, že 
MsBP mu bez objektívnych dôvodov 
znemožňuje uplatňovať jeho právo 
na informácie a právo podieľať sa na 
obchodnom vedení spoločnosti.

Odmeny za výkon manažérskej 
funkcie za roky 2014 a 2015
Vo svojom druhom liste v  decem-
bri 2016 Ing.  Šamánek vyzval MsBP 
na zaplatenie ročných odmien za 
výkon jeho manažérskej funkcie za 
roky 2014 a 2015 v  celkovej výške 
16.959 eur. Od 1. 3. 2012 Ing. Šamá-
nek vykonával v spoločnosti funkciu 

V minulom čísle PN sme vás informovali o žiadosti Ing. Andreja Šamánka adreso-
vanej mestu Púchov o vyplatenie 450.000 eur. Dnes je situácia ešte horšia. Žiadosť 
poslal aj druhý bývalý konateľ Ing. Vladimír Motúz a to vo výške 264.915 eur. Obaja 
naviac žiadajú aj vyplatenie ročných manažérskych odmien za roky 2014 a 2015.  

Bývalí konatelia MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU 
žiadajú o vyplatenie už 754 tisíc eur

konateľa a technicko-prevádzkového 
námestníka do 15. 2. 2016. Za výkon 
týchto funkcií mu podľa jeho žiados-
ti prináleží okrem mzdy aj ročná od-
mena. Ing. Šamánek tvrdí, že za roky 
2014 a 2015 plnil všetky podmienky 
pre vyplatenie ročnej odmeny. Valné 
zhromaždenie na svojom zasadnutí 
dňa 28. 4. 2016 podľa mienky Ing. Ša-
mánka bez uvedenia relevantného 
odôvodnenia rozhodlo o  tom, že 
menšinovým spoločníkom nebude 
vyplatená ročná odmena za rok 2014 
a 2015.
Podobný list napísal advokát JUDr. 
Štrbáň vo februári 2017 aj v mene Ing. 
Motúza. Ten v  rokoch 2014 a  2015 
pracoval v  spoločnosti ako kona-
teľ a  riaditeľ podniku. Žiada za tieto 
roky ročné odmeny v celkovej výške 
22.349 eur.
Valné zhromaždenie MsBP rozhodlo o 
nevyplatení ročných odmien, pretože 
podľa neho nejde o právny záväzok, 
ale len o možnosť vyplatiť odmenu.
Suma-sumárum: spoločníci mesta 
v MsBP a jeho bývalí manažéri žiadajú 
od mesta za svoje podiely vyplatiť 
714.915 eur a  odmeny od MsBP vo 
výške 39.308 eur. Dohromady to je 
754.223 eur. Ak prípadný súd roz-
hodne v prospech žiadateľov, tak na 
viaceré plánované investičné akcie na 
zveľadenie Púchova môže nové vede-
nie mesta zabudnúť.

Slavomír Flimmel

Vážení spoluobčania. 
V minulom článku PN som napí-
sal, že ku cti Ing. Vladimíra Motúza 
slúži to, že si zatiaľ podobný nárok 
na výplatu podielu ako Ing. Andrej 
Šamánek, neuplatnil. Žiaľ, mýlil som 
sa. Dnes máme na stole žiadosť aj 
od Ing. Motúza. Je síce nižšia, ale je 
stále vo výške 264.915 eur. Čo na to 
povedať? Len to, že kde je ich sve-
domie a česť? Dobre vedia, že ich 
majetkový vklad je vo výške 996 eur 
(0,055 %), za čo by mohli požadovať 
výšku ich vyporiadacieho podielu 
v sume maximálne 2.456 eur! Áno, 

to je suma na ktorú by mali nárok, 
keby im nebol bývalý primátor 
Marián Michalec, pravdepodobne 
protiprávne, odsúhlasil podiel nie 
0,055 %, ale rovno po 10 % na čis-
tom obchodnom imaní. A prečo je 
to pravdepodobne protiprávne? Ak 
MsZ schválilo uznesenie, ktoré ho 
zaviazalo, že pri navýšení základné-
ho imania musí adekvátne upraviť 
aj podiely spoločníkov na zisku a 
vyporiadacom podiele a Michalec 
to nerešpektoval, zjavne pochybil. 
To umožnilo žiadať Ing. Šamánko-
vi a Ing. Motúzovi finančné sumy,  

Stanovisko súčasného predsedu dozornej rady MsBP Ing. D. Laka:
o ktorých sa bežnému človeku 
môže len snívať. Akú morálnu zod-
povednosť majú voči našim spolu-
občanom, ktorí robia na štyri sme-
ny a z výšky zarobených peňazí si 
môžu dovoliť len skromný život? 
Ako môžu žiadať vyplatiť namies-
to 2.456 eur rovno 450.000 eur  
a 264.915 eur?

Na mestskom zastupiteľstve som 
upozornil všetkých občanov, že vy-
produkovaný zisk za minulé roky 
uložený na účtoch MsBP vo výške 
približne 1.500.000 eur sú aj ich pe-
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To, čo sa stalo vášmu kolegovi Lu-
kášovi Ranikovi, pokladám za mi-
moriadne vážnu udalosť a pokladal 
som za svoju povinnosť prísť sem 
medzi vás. Pred niekoľkými týžd-
ňami zhorelo auto vášho kolegu, 
mladého poslanca Lukáša Ranika. 
Viem, čomu sa Lukáš Ranik venuje: 
snaží sa o to, aby Slovensko a mes-
to Púchov bolo bez korupcie, aby 
sa efektívnejšie a  transparentnejšie 
hospodárilo, čo je samotným DNA 
našej politickej strany. Domnievam 
sa, že tento hrozný čin, ktorý sa tu 
udial, mal politické pozadie. To, čo 
sa udialo vášmu mladému kolegovi, 
je obyčajná sprostá výstraha, oby-
čajné sprosté vyhrážanie a  nepatrí 
to do 21. storočia. Prišiel som sem 
preto, aby som vás požiadal bez 
ohľadu na to akého ste straníckeho 
trička, aby ste stáli za vašim mladým 
kolegom. 
Nepoznám Lukáša Ranika tak ako 
vy, pretože je to človek, ktorý žije 
a vyrastal medzi vami. Určite ho po-
znáte lepšie. Ale viem, že je to mla-
dý človek, ktorý je plný entuziazmu 
a  chce urobiť niečo pre mesto Pú-
chov a chce urobiť niečo pre to, aby 
sa aj v Púchove a na Slovensku lep-
šie žilo. A dnes je potrebné, aby boli 
odložené akékoľvek osobné sym-
patie alebo nesympatie. Pretože tu 
nejde o Lukáša Ranika, tu ide teraz 
aj o  vás. Ak sa tento akt terorizmu 
týmto ľuďom prepečie, tak môže 
byť kedykoľvek zajtra alebo pozajtra 
na programe niekto z vás. 
Chcem s plnou vážnosťou podotkn-
úť, že to v budúcnosti nemusí skon-
čiť len vrakom zhoreného auta, ale 
môže dôjsť aj k  fyzickému násiliu 
a  môže dôjsť aj k  strate toho naj-
cennejšieho. Určite ste sa zamysleli 
aspoň na chvíľu podobne ako ja, 
čo by sa stalo, keby sa to stalo nám 
alebo našim blízkym. Čo by sa sta-
lo, keby v  čase, keď niekto to auto 
podpaľoval, išli okolo nevinní ľudia 
a auto by vybuchlo. Pokladám tento 
čin za neprípustný a  neospravedl-
niteľný. Ak si jeho páchatelia mys-
lia, že Lukáša nejakým spôsobom 
zastrašia, tak chcem tu verejne vy-

hlásiť, že Lukáš od nás dostane na 
svoju činnosť maximálnu podporu 
personálnu, materiálnu, politickú a 
odbornú, aby mohol pokračovať v 
robote, ktorú robí. 
Chcem vás z  tohto miesta ešte je-
denkrát požiadať a poprosiť, aby ste 
za ním stáli ako za kolegom, za pria-
teľom a  za človekom, ktorý žije vo 
vašom meste. Pretože nebudete stáť 
len za ním, ale budete stáť aj za ďal-
šími ľuďmi, ktorí môžu prísť po ňom. 
Ako poslancom NR SR som členom 
výboru pre obranu a  bezpečnosť, 
pod ktorý spadá priamo aj polícia 
SR. Budem sa osobne zaujímať o to, 
ako tento prípad dopadne a  akým 
spôsobom bude vyšetrený. Chcem 
vás poprosiť, aby ste sa s  akýmkoľ-
vek podozrením alebo informáciami 
obrátili na políciu alebo priamo na 
mňa. Pevne verím, že tento čin, kto-
rý sa udial, bude spravodlivo vyše-
trený a spravodlivo potrestaný. O to 
nám musí všetkým spoločne ísť.

(redakčne upravené a krátené)

Poslanec a bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS) 
sa zúčastnil februárového mestského zastupiteľstva  
v Púchove. Mestskí poslanci mu v  úvode svojho ro-
kovania dali priestor na jeho vystúpenie, v ktorom sa 
vrátil k zhorenému autu poslanca Lukáša Ranika. Z vy-
stúpenia Ľubomíra Galka na mestskom zastupiteľstve 
vyberáme:

Ľubomír Galko na púchovskom zastupiteľstve: 
Zhorené auto je obyčajná sprostá výstraha

niaze. Tie peniaze MsBP nevyrobil 
na iných obchodných aktivitách, len 
na výrobe tepla. A kto platí za teplo? 
Občania a podnikatelia nášho mesta! 
Valné zhromaždenie v hlasovacom 
zložení Marián Michalec, Ing. Ša-
mánek a Ing. Motúz zodpovedali za 
nastavenie cien tepla voči občanom 
ako aj za ich vyúčtovanie. Tie penia-
ze, ktoré sú na účtoch MsBP pochád-
zajú z platieb, ktoré zaplatili občania 
a podnikatelia mesta! Prečo bývalé 
valné zhromaždenie nerozhodlo tak, 
ako rozhodlo za pôsobenia nového 
primátora Rastislava Heneka, ktorý 
presadil, že zisk, ktorý sa vytvoril v 
roku 2016 sa v prevažnej väčšine 
vrátil občanom? Všetky spoločen-
stvá a podnikatelia dostali na účty v 
mesiaci december nemalé peniaze. 
Ďakujeme pán primátor Henek, že 
myslíte na obyčajných ľudí! Rovnaký 
krok mohol navrhnúť a schváliť na 
valných zhromaždeniach aj bývalý 
primátor Michalec. Nikdy tak nespra-
vil! Prečo? Odpoveď si občania dajte 
sami. 

Šéfredaktor PN píše, že Ing. Šamánek 
a Ing. Motúz požadujú okrem vypla-
tenia státisícových súm aj odmeny za 
rok 2014 a 2015 vo výške 16.959 eur 
a 22.349 eur, ktoré im valné zhromaž-
denie v zastúpení mesta navrhol ne-
vyplatiť súčasný primátor Rastislav 
Henek. Konal veľmi správne. Konal 
tak, aby ochránil peniaze občanov.

A ako mali nastavené podmienky 
pre vyplatenie zisku? (Upozornenie: 
pri čítaní nasledovných viet nejde o 
žart!) Naplánovali stratu, pritom kaž-
dý rok vytvárali zisk, takže napláno-
vanie straty bolo účelové! Napríklad 
v roku 2014 si naplánovali stratu vo 
výške mínus 193.637 eur. Skutočno-
sť bola vo výške plus 6.498 eur. Pre 
výpočet výšky odmien spočítali 
výšku naplánovanej straty a zisk 
do jednej položky a vykázali sumu 

plus 200.135 eur!
Okrem Ing. Šamánka a Ing. Motú-
za bol na takomto zozname aj ich 
ekonóm Ing. Ižvolt, ktorý mal dostať 
odmeny v sume 14.732 eur! Čo na 
takéto „hospodárenie“ hovoria za-
mestnanci MsBP a MsBP servis, kto-
rým roky tvrdili, že im nemôžu zvýšiť 
mzdy podľa ich požiadaviek, lebo 
spoločnosti na to nemajú prostried-
ky? Zamestnanci, ktorí vždy tvrdo 
pracovali pri opravách, údržbe, ria-
dení výroby, dodávke a vyúčtovaní 
tepla a za mesiac zarobili okolo 500 
eur? 

Dozorná rada MsBP, ktorej som pred-
seda, žiada, aby súčasný konateľ 
MsBP Ing. V. Karas urýchlene reago-
val na naše podnety. Okrem iných by 
som uviedol napríklad kontrolu fak-
túr za roky 2013 a 2014, ktoré sme v 
rámci výkonu dozornej rady kontro-
lovali a upozornili na niektoré podo-
zrivé faktúry. Našli sme došlé faktúry 
za niekoľko tisíc eur, ktoré nijak ne-
súvisia s predmetom činnosti a ani so 

samotnou činnosťou MsBP. Pri otáz-
ke adresovanej Ing. Šamánkovi a Ing. 
Motúzovi, prečo dali zaplatiť  uvede-
né faktúry vo výške niekoľko tisíc eur, 
nám nevedeli odpovedať! Súčasný 
konateľ musí konať, káže mu to zá-
kon a musí podať trestné oznámenia 
na neznámeho páchateľa za prečin 
porušenia správy cudzieho majetku.

V poslednom čísle PN som napísal, 
že som zvedavý, kto sa bude smiať 
nakoniec. Či to budú občania mes-
ta alebo Ing. Šamánek, Ing. Motúz a 
spol. Uvidíme. Primátor mesta Rasti-
slav Henek, súčasné vedenie MsBP, 
ako aj právni zástupcovia mesta, ur-
čite spravia všetko preto, aby to boli 
občania Púchova.

Ing. Daniel Lako
predseda dozornej rady MsBP
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Miera nezamestnanosti v Púchovskom 
okrese klesla v januári na 4,2 percenta

Mestská polícia

Na okresných cestách zrazili dvoch chodcov
Polícia informuje

Na cestách Púchovského okresu sa v siedmom ka-
lendárnom týždni stali dve dopravné nehody. Nikto 
pri nich nezomrel, jedna osoba utrpela ťažké a jedna 
ľahké zranenie. 

V pondelok 13. februára podvečer sa stala dopravná 
nehoda na ceste I/49 v katastri mesta Púchov. Vodič 
viedol osobné motorové vozidlo značky VW Polo po 
ceste smerom od Púchova na Dohňany, pričom mu 
do jazdnej dráhy vbehol chodec kráčajúci po pravej 
strane cesty rovnakým smerom. Následne došlo ku 
zrážke pravej strany vozidla s chodcom a jeho pádu 
na vozovku. Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému 
zraneniu chodca, skúška na alkohol u vodiča bola 
negatívna.

V sobotu 18. februára krátko po jednej hodine na-
dránom sa stala dopravná nehoda na parkovisku pri 
„Rožáku“ vedľa kruhovej križovatky ciest I/49, II/507 
a Štefánikovej ulice. Vodič viedol osobné motorové 

vozidlo značky VW Passat po parkovisku, pričom v 
dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla a ne-
sledovania situácie v cestnej premávke, ľavou pred-
nou časťou vozidla narazil do ľavej nohy prechád-
zajúceho chodca, ktorý po náraze spadol na plochu 
parkoviska. Pri nehode došlo k ľahkému zraneniu 
chodca, alkohol nebol zistený. 

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 140 
dopravných nehôd. Zomreli pri nich traja ľudia, čo 
je o jedného menej, ako v rovnakom období minu-
lého roku. Na slovenských cestách sa v tomto roku 
stalo 1590 dopravných nehôd. O život pri nich prišlo 
30 ľudí (medziročný nárast o štyroch). Najviac obetí 
si tento rok vyžiadali cesty Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách 
zomrelo osem ľudí. Žiadnu obeť si nevyžiadali cesty 
Prešovského samosprávneho kraja.

KR HaZZ Trenčín  

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Púchovskom okrese klesla v januári medzimesačne 
o 0,23 percenta na úroveň 4,20 percenta. Miera ne-
zamestnanosti bola v okrese Púchov v januári po 
okrese Trenčín druhá najnižšia v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji a deviata najnižšia spomedzi všet-
kých slovenských okresov.

Na úrade práce evidovali koncom januára v Pú-
chovskom okrese 1147 uchádzačov o zamestnanie, z 
nich bolo 602 žien. Z evidovaných nezamestnaných 
bolo v okrese Púchov 55 absolventov stredných a 20 
absolventov vysokých škôl. Do evidencie úradu prá-
ce pribudlo v januári 122 uchádzačov o zamestnanie, 
z evidencie vyradili 137 uchádzačov o zamestnanie, z 
nich štyroch preto, že s úradom nespolupracovali. 

Stále sa nedarí zastaviť negatívny trend vysokej ne-
zamestnanosti mladých ľudí. V okrese Púchov bolo 
evidovaných 205 uchádzačov o zamestnanie mlad-

ších ako 30 rokov, až 179 z nich bolo mladších ako 
25 rokov. 

Priemerná miera nezamestnanosti v Trenčianskom 
kraji klesla v januári na úroveň 5,58 percenta. Miera 
nezamestnanosti klesla v januári medzimesačne vo 
všetkých okresoch TSK s výnimkou okresu Myja-
va. Najvyššia nezamestnanosť bola v okrese Prie-           
vidza, kde dosiahla úroveň 7,93 percenta. Nasledo-
vali okresy Partizánske (6,34 percenta), Považská 
Bystrica (6,29 percenta), Bánovce nad Bebravou (5,80 
percenta), Myjava (4,54 percenta), Ilava (4,38 percen-
ta), Nové Mesto nad Váhom (4,33 percenta), Púchov 
(4,20 percenta) a Trenčín (4,15 percenta). Na Sloven-
sku sa priemerná miera nezamestnanosti v januári 
medzimesačne znížila na úroveň 8,64 percenta. Na-
jvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (24,97 percen-
ta), najnižšia v okrese Piešťany (3,19 percenta).

pok

Mŕtvola v byte...
Žena z Ulice 1. mája privolala hliadku mestskej 

polície s tým, že z bytu na druhom poschodí sa 
šíri zápach. Býval v ňom podľa nej sused, ktorého 
dlhší čas nevidela. Ako uviedla, spolu s ďalšou su-
sedkou búchali na dvere bytu a zvonili, nikto im 
však neotváral. Hliadka mestskej polície privolala 
bezpečnostné zložky – hasičov, zdravotných zá-
chranárov a políciu. Hasiči pomocou špeciálnej 
techniky otvorili dvere, v byte našli mŕtvolu muža 
v značnom štádiu rozkladu. Telo prehliadol lekár, 
prípad odovzdali príslušníkom Obvodného odde-
lenia policajného zboru v Púchove.   

Milovníčka kultúry?
Personál Divadla v Púchove privolal hliadku 

mestskej polície po tom, ako našiel na toaletách 
spať neznámu ženu. Mestskí policajti našli na 
podlahe sociálneho zariadenia ležiacu ženu, kto-
rá to napohľad prehnala s množstvom vypitého 
alkoholu. Keďže nebola schopná komunikácie, 
privolali mestskí policajti zdravotných záchraná-
rov. Následne zistili, že ide o ženu z Ulice J. Kráľa v 
Púchove. Opitá žena odmietla lekárske ošetrenie, 
previezli ju do miesta trvalého bydliska. Priestu-
pok proti verejnému poriadku však ešte bude mať 
dohru...

  Vyberali kontajnery...
Dve Púchovčanky a muža z Tvrdošoviec riešila 

púchovská mestská polícia v nedeľu 19. februára 
na Námestí slobody, kde trojica vyberala odpad z 
kontajnerov. Hliadka priestupok proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta vyriešila napome-
nutím a všetkých z priestorov vykázala. 

Vodič dodávky s evidenčným číslom okresu Partizánske si v Púchove zmýlil ihrisko s parkoviskom...
 FOTO: MsP Púchov 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia je 
v Púchovskom okrese na ústupe. Kým v siedmom 
kalendárnom týždni bola na úrovni takmer 3000 
ochorení na 100.000 obyvateľov, v minulom týž-
dni klesla na úroveň 2573 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Napriek poklesu bola chorobnosť v 
Púchovskom  okrese štvrtá najvyššia v Trenčian-
skom kraji. 

V celokrajskom priemere sa chorobnosť na ak-
útne respiračné ochorenia znížila o 9,8 percenta 
na úroveň 2179 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

A k ú t n e 
respiračné 
ochorenia 
trápili v 
m i n u l o m 
t ý ž d n i 
hlavne deti 
do piatich 
rokov. Naj-
vyššia cho-
r o b n o s ť 

na akútne respiračné ochorenia bol v okrese Bá-
novce nad Bebravou (3391 ochorení na 100.000 
obyvateľov), najnižšia v okrese Partizánske (1473 
ochorení na 100.000 obyvateľov).

Z celkového počtu ochorení bolo 1130 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť klesla v kraji v 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom o takmer 
17,5 percenta. Pre chrípku nemuseli v minulom 
týždni prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole 
a školskom zariadení v okrese Púchov.                 (r)

Chrípka v okrese Púchov 
pomaly ustupuje
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Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá
Úplnou novinkou je premostenie vodnej nádrže Nosice železničným mostom

stromov a približne 28.000 m² plôch porastených 
krovinami. Ich spoločenská hodnota bola vyčíslená 
na 2.263.200 eur, ktorú ŽSR uhradili jednotlivým ob-
ciam. Mimo vyššie uvedeného sa bude realizovať aj 
výrub stromov na lesných pozemkoch ďalších 4.482 
stromov. ŽSR hradí všetky náklady vyčíslených spo-
ločenských hodnôt drevín, náklady na rekultivácie, 
ako aj náklady na stavbou vyvolané investície. 
Mimoriadna pozornosť sa venuje stavu podzem-
ných vôd v kúpeľoch Nimnica, kde ŽSR od roku 2009 
neustále monitorujú stav a kvalitu minerálnych vôd, 
resp. výdatnosť zdrojov. Tento proces neustále pre-
bieha a bude prebiehať aj po ukončení výstavby. 
V súlade s hlukovou štúdiou sú na ochranu obyva-
teľstva pred nepriaznivými účinkami z  dopravy na 
viacerých úsekoch navrhnuté protihlukové steny, 
ktoré budú znižovať nepriaznivé hladiny hluku na 
prípustnú úroveň. 

Nadlimitná súťaž
Súťaž bola vyhlásená 27.júla 2015. Súťažné pod-
klady boli poskytnuté 61 subjektom, do súťaže sa 
prihlásilo 5 uchádzačov – združení, ktorých členmi, 
resp. subdodávateľmi bola väčšina z  tých, ktorým 
boli poskytnuté súťažné podklady. ŽSR súťaž vy-
hodnotili 26. februára 2016, neboli uplatnené žiadne 
námietky.
ŽSR podpísali zmluvu na modernizáciu železničné-
ho úseku Púchov – Považská Teplá 7. júla 2016 so 
„Združením Nimnica“, ktoré sa stalo víťazom nadli-
mitnej zákazky, keďže splnilo podmienky súťaže a 
ponúklo najnižšiu cenu. Vedúcim členom združenia 
je Doprastav, a.s., Bratislava. Ďalšími členmi sú TSS 
GRADE, a.s. Bratislava, Subterra, a.s. Praha a Elekt-
rizace železnic Praha, a.s. Predpokladaná hodnota 
zákazky bola 368 miliónov eur, jediným kritériom 
v súťaži bola najnižšia ponúknutá cena.
ŽSR prvýkrát zmluvne zakotvili práve v  zmluve so 
Združením Nimnica, ktoré bude realizovať moder-
nizáciu železničnej trate v úseku Púchov – Považská 
Teplá, ochranu podzhotoviteľov v podobe zloženej 
bankovej záruky. Tá predstavuje 20 % z ceny plne-
nia podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmluve 
s  podzhotoviteľom uviesť predmet subdodávky, 
cenu v členení až na jednotkové ceny a tiež záväzok, 

Modernizácia železničnej trate 
Púchov – Považská Teplá je inves-
tične aj technicky najnáročnejšia 
stavba ŽSR od ich samostatnos-
ti. Takmer 16-kilometrový úsek 
zmodernizuje Združenie Nimni-
ca za 364,9 miliónov eur (bez DPH).  

Dokončením modernizácie železničnej trate v úseku 
medzi Púchovom a Považskou Teplou dôjde k zavŕ-
šeniu modernizácie železničnej trate na ucelenom 
úseku trate Bratislava – Žilina, kde vlaky budú môcť 
premávať rýchlosťou do 160 km/hod. Vybudovaním 
modernej železničnej trate sa zvýši rýchlosť, kom-
fort, bezpečnosť a plynulosť jazdy, a tým sa znížia aj 
negatívne účinky dopravy na okolité prostredie. 
Financovanie stavby je zabezpečené z Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, 
Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T 
CORE) a obnova mobilných prostriedkov. Ide o líni-
ovú stavbu európskeho železničného koridoru. Pro-
jektovú dokumentáciu vypracoval generálny pro-
jektant Reming CONSULT a. s. a výstavba potrvá 40 
mesiacov - jej ukončenie je naplánované na január 
2020.  

Stavba je vzhľadom na veľký rozsah rozdelená 
na päť ucelených častí:
1. Železničné stanice Púchov a Žilina - doba výstavby 
28 mesiacov,
2. Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica - 40 me-
siacov,
3. Železničná stanica Považská Bystrica - 24 mesia-
cov,
4. Traťový úsek Považská Bystrica Považská Teplá - 25 
mesiacov,
5. Železničná stanica Považská Teplá - 27mesiacov.

Fakty o stavbe: 
Z hľadiska stavebno-technického riešenia patria me-
dzi najzložitejšie stavebné objekty mosty a železnič-
né tunely. Úplnou novinkou je premostenie vodnej 
nádrže Nosice železničným mostom. Vybudujú sa:
- 2 tunely - Diel (1082 m) a Milochov (1861 m), 
- 14   železničných mostov (vrát. rekonštruovaných), 
- 6 nových cestných mostov a nadjazdov,  
- 4 podchody (pre cestujúcich, verejné), 
- 11 priepusty.
Budú zrušené 4 železničné mosty a 4 priecestia, 
ktoré budú nahradené mimoúrovňovým krížením 
– podchodmi. Plánované je zbúrať celkovo 31 ob-
jektov vrátane dvoch bytových domov v Nimnici a 
niekoľko ďalších menších nehnuteľností (garáže a 
hospodárske budovy), v súčasnosti sú už niektoré 
z objektov odstránené. Náhradnú bytovú výstavbu 
z prostriedkov stavby zabezpečujú ŽSR pre ďalších 
9 rodín, ktoré neprejavili záujem o odkúpenie, resp. 
majetkovo-právne vysporiadanie .
Pre účely modernizácie bolo celkovo vysporiada-
ných cca 4.000 vlastníkov, cca ďalších 370 je ešte 
potrebné vysporiadať. Z dôvodu zmeny trasy že-
lezničnej trate je potrebné realizovať výrub 4.551 ks 

že ak nezaplatí ani v nasledujúcom fakturačnom ob-
dobí, môže si podzhotoviteľ uplatniť nárok na úhra-
du 20% prostredníctvom bankovej záruky.
Zhotoviteľ tiež musí štvrťročne predkladať čestné 
prehlásenie, že všetky jeho záväzky voči podzhotovi-
teľom sú uhradené v plnom rozsahu, vrátane potvr-
denia banky o prípadnom rozsahu čerpania záruk. 
Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom bankovej 
záruky zabezpečiť splnenie záväzkov voči všetkým 
podzhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná 
po celú dobu platnosti zmluvy medzi zhotoviteľom 
a podzhotoviteľom. Ak zhotoviteľ má viacerých čle-
nov združenia, táto povinnosť sa vzťahuje na kaž-
dého člena združenia a  jeho podzhotoviteľov. ŽSR 
priamo nemôžu vyplácať podzhotoviteľov, nakoľko 
s nimi nemáme právny vzťah. 
ŽSR týmto krokom urobili potrebné právne kroky 
na ochranu všetkých podzhotoviteľov, ktorí sa budú 
na výstavbe tohto úseku podieľať aj napriek tomu, 
že ŽSR samotné nemajú žiadny právny vzťah s pod-
zhotoviteľmi. Túto formu ochrany je možné uplatniť 
vo všetkých líniách subdodávateľského systému. Je 
vecou zmluvných partnerov už mimo ZSR, aby si to 
uplatnili. Zo zmluvy s víťazným uchádzačom vyplý-
va, že subdodávateľsky bude zabezpečovať 29  % 
z objemu zákazky.

Zdroj: www.zsr.sk, www.reming.sk 
Spracoval a foto: S. Flimmel

Dátumy úplnej uzávierky 
cesty II/507 do Považskej Bystrice
(vždy od piatka 23.00 hod. do pondelka 05.00 hod.)

Prvá úplná uzávierka: 24. - 27. 3. 2017
Druhá úplná uzávierka: 7. - 10. 4. 2017
Tretia úplná uzávierka: 21. - 24. 4. 2017
Štvrtá úplná uzávierka: 5. - 8. 5. 2017
Piata úplná uzávierka: 19. - 22. 5. 2017

Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/61 
cez obce Beluša a Sverepec. Počas úplnej uzá-
vierky bude umožnený prejazd iba autobusom 
SAD Trenčín. Po skončení úplných uzávierok 
bude cesta II/507 uzavretá vždy iba v jednom 
jazdnom pruhu.
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Veľký detský karneval
Počas uplynulej nedele sa mestské 
divadlo zaplnilo veselými maskami a 
detským smiechom. Malí návštevní-
ci mali pred sebou trojhodinový kar-
neval, na ktorom sa mohli vyblázniť 
naozaj do sýtosti. Hlavným motívom 
celého programu bola známa roz-
právka - Alica v krajine zázrakov. 
Karnevalová zábava odštartovala 
vystúpením tanečnej skupiny Smaj-
lík z púchovského domu kultúry, 
ktorý mal pre detských divákov v 
maskách, pripravené hneď dve cho-
reografie. Prvá s názvom Šaškovia 
bola nacvičená práve pri príležitosti 
tohto veľkého karnevalu. Do druhej 
choreografie sa už neváhali zapojiť 
aj všetky zúčastnené deti. Program 
ďalej pokračoval sľubovanou roz-
právkovou šou. Na divadelné do-
sky prišla Alica z krajiny zázrakov 
v sprievode Klobučníka a Králika.  
V originálnych kostýmoch predvied-
li deťom poriadnu porciu zábavy. 
Malí návštevníci karnevalu boli, ale 
pre Alicu veľkou konkurenciou. Me-
dzi hŕbou masiek medzi dievčatami 

dominovali princezné z rozprávok 
a chlapci boli aspoň nachvíľu super 
hrdinovia, policajti, či hasiči. Všetky 
deti si svoje masky užívali a aktívne 
sa zapájali do hier, ktoré si pre nich 
Alica so svojimi spoločníkmi pri-
chystala. 
Súčasťou rozprávkovej šou bola aj 
tombola, v ktorej sa rozdalo spolu 
22 cien. Dve boli špeciálne udeľova-
né riaditeľkou Domu kultúry, Mila-
dou Vargovou. „V týchto dvoch špe-
ciálnych cenách sme ocenili najmä 
masky, ktoré boli vyrobené doma,“ 
prezrádza riaditeľka.  Prvú, dievčen-
skú extra cenu dostala Gabika, ktorá 
sa rozhodla ísť na karneval v kos-
týme slimáka. Jej mamina použila 
na výrobu loptičky, kusy papiera, či 
špagát. Chlapčenskú cenu dostal Fi-
lip, ktorý  bol na karnevale rytierom.  
Ostatné zamaskované ratolesti tiež 
neobišli naprázdno. Každé zúčast-
nené dieťa si domov odnieslo pa- 
miatku v podobe sladkej odmeny. 

B. Krchňavá, Foto: S. Flimmel

Karneval detí aj na ľade
Mestské divadlo nebolo jediným mies-
tom, kam sa prišli v nedeľu  popoludní 
ukázať deti prezlečené v maskách, či 
pestrofarebných kostýmoch. Dejiskom 
druhého nedeľňajšieho karnevalu bol  
zimný štadión. Organizátorom celej 
ľadovej porcie zábavy bol púchovský 
Krasoklub. 
Na ľade korčuľovali desiatky masiek, 
ktoré boli v mnohých prípadoch, vyro-
bené práve pre túto špeciálnu príleži-
tosť. Na deti čakali zaujímavé súťaže a 
tiež sladké odmeny. Veľký úspech zoža-
la, najmä u menších korčuliarov, pripra-
vená prekážková dráha. Po prekonaní 

všetkých nebezpečných zákrut sa deti 
v cieli tešili na zaslúženú odmenu. 
Odmenené boli najkrajšie, najlepšie a 
najinšpiratívnejšie masky. Korčuliarska 
zóna sa zrazu zaplnila princeznami, 
rytiermi a ďalšími postavami, ktoré 
môžeme vidieť v rozprávkach. Okrem 
odlišností mali masky, ale aj jedno 
spoločné. Pokiaľ chceli byť zúčastnené 
deti ocenené, museli mať na nohách 
ľadové korčule. Odmenu si preto malí 
návštevníci zaslúžili nielen za krásne 
masky, ale aj za výborné korčuliarske 
výkony. 

B. Krchňavá

�
�
�
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Pripomienky k návrhu programu „Učiace sa Slovensko“

Naše argumenty:
•  Pre predškolský vek sú charakteristické určité 
špecifiká, týkajúce sa vývinu telesného, kognitív-
neho a predovšetkým sociálneho. Takmer žiadne 5 
ročné dieťa nie je pripravené zvládnuť dynamiku 
ZŠ, najmä v zmysle adaptácie na nové školské pro-
stredie a požiadavky s ním spojené.
•  V ZŠ by muselo dôjsť k mnohým úpravám a zme-
nám, aby tento proces nebol pre deti škodlivý. 
Priniesol by zvýšené finančné náklady na rekon-
štrukcie a vybavenie tried, na vzdelávanie učiteľov 
atď. Prečo duplicitne vytvárať prostredie, ktoré už 
existuje?
•  Riešenie nedostatku kapacít MŠ presunutím 
predškolákov do prípravných ročníkov v ZŠ a uvoľ-
nením miest v MŠ pre 2-ročné deti považujeme za 
krátkozraké a ploché riešenie! Navrhujeme inves-
tovať finančné prostriedky na vybudovanie jaslí a 
nie do prípravných ročníkov v ZŠ.
•  MŠ sú špecializované inštitúcie, ktoré poskytujú 
kvalitné predprimárne vzdelávanie v prirodzenom 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzvalo širokú verejnosť k zasielaniu podnetov a 
námetov k pripravovanej reforme. Jej súčasné rozpracovanie uvedené pod názvom ,,Návrh cieľov 
Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO“ uvažuje aj o zásadnej 
zmene týkajúcej sa materských škôl. 

Na tieto pripravované zmeny zareagovali aj uči-
teľky materských škôl z regiónu Púchov. Dňa 16. 
2. 2017 zorganizovala Spoločnosť pre predškolskú 
výchovu - región Púchov zasadnutie, na ktorom 
sme za účasti učiteliek z väčšiny materských škôl 
v regióne spoločne hľadali argumenty v prospech 
budúcnosti materských škôl. Tieto stanoviská bu-
deme adresovať skupine realizátorov na Minister-
stve školstva Slovenskej republiky, pokiaľ je čas a 
priestor na dialóg. Od nás všetkých môže závisieť, 
či budú 5-ročné deti vzdelávané aj naďalej v MŠ 
alebo už v ZŠ, ale i celkovo - ďalšie smerovanie 
predprimárneho vzdelávania na Slovensku.

Naše stanoviská:
S plánovaným zavedením povinného vzdeláva-
nia v piatom roku života dieťaťa súhlasíme, avšak 
ak bude realizovaný v prípravnom ročníku, ktorý 
je posledným ročníkom MŠ (2. alternatíva). Ne-
súhlasíme s prvou alternatívou: „povinné vzdelá-
vanie realizovať v tzv. prípravných ročníkoch ZŠ“. 
Vo svojich argumentoch sa opierame o mnohé 
závery pracovnej skupiny OECD, ktorá sa venuje 
výchove a vzdelávaniu v ranom detstve, o ziste-
nia psychológov, závery výskumov a medziná-
rodné porovnania , ako aj dlhoročné skúsenosti 
z pedagogickej praxe. Vychádzame z poznatkov 
vývinovej psychológie, ktorá hovorí, že obdobie 
predškolského veku trvá od 3. rokov do konca 6. 
roku veku dieťaťa a jeho horná hranica je vlastne 
daná nástupom do ZŠ, začiatkom plnenia povin-
nej školskej dochádzky. Učiteľky ZŠ považujeme 
za schopné a erudované odborníčky, ktoré si veľ-
mi vážime. Avšak nemajú kvalifikáciu vzdelávať 
deti 5-ročné.

a bezpečnom prostredí, s dostatočným materiál-
no – technickým vybavením, rešpektujúcim trend 
doby a vekové osobitosti detí. Výchova a vzdelá-
vanie sa v MŠ realizuje prostredníctvom hry a hro-
vých činností, zohľadňujúc vekové špecifiká pred-
školského veku, osobitosti individuálneho vývinu, 
rešpektujúc zásady psychohygieny (režim dňa - 
dĺžka a striedanie činností, dostatok a pravidelnosť 
pohybových aktivít, odpočinku...).
•  Predškolská výchova na Slovensku má dlhoročnú 
tradíciu. Vyvíjala sa postupne a bola zaraďovaná 
medzi tie najkvalitnejšie na svete.
•  Nezabúdajme, že MŠ plní aj funkciu sociálnu 
(dĺžka prevádzky v ZŠ a prevádzka počas častých 
školských prázdnin).
•  Učiteľky MŠ sú vysokokvalifikované, multifunkč-
né odborníčky, neustále si dopĺňajúce svoje vzde-
lanie.
Ak sa v ,,Návrhu cieľov Národného programu roz-
voja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVEN-
SKO“ píše, že hlavným cieľom je ,,dosiahnuť ma-
ximálne blaho dieťaťa“, tak to nemožno robiť tak, 
že nebudeme rešpektovať osobitosti a špecifické 
potreby detí predškolského veku, ich právo na 
prežitie detstva a na špecifiká učenia a učenia sa 
v školách na tento účel prispôsobených po každej 
stránke.
Veríme, že zdravý rozum zvíťazí a deti predškolské-
ho veku (teda aj 5-ročné) budú aj naďalej vzdeláva-
né v inštitúcii, ktorá bola pre ne vytvorená a je pre 
ne vhodná – v materskej škole!

Jitka Bieliková, Iveta Hudecová, 
členky Spoločnosti pre predškolskú výchovu

(redakčne krátené)

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.

ŠKOLSKÉ JARNÉ PRÁZDNINY 2017 
v Trenčianskom kraji tento týždeň:
27. 2. (pondelok) - 3. 3. (piatok)
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MŠ Požiarna 1291/26: Malí predškoláci mali športový deň

vítaní, a preto sa už teraz všetci  tešíme na ďalšie 
spoločné stretnutie.
Veľké „Ďakujeme!“ patrí  vedeniu  ZŠ J. A. Komen-
ského v Púchove a p. učiteľkám Mgr. Janke Žiačiko-

8. februára 2017 sa naši predškoláci zúčastnili špor-
tového dňa v ZŠ J. A. Komenského. Bola to ďalšia 
spoločná aktivita detí MŠ a žiakov ZŠ v rámci pro-
jektu o  spolupráci. V telocvični ZŠ na nás čakalo 
príjemné privítanie milými učiteľkami a usmiatymi 
prvákmi. Športové dopoludnie otvorili  PaedDr. 
Mirka Lapšová, riaditeľka ZŠ a  Mgr. Ivetka Hidvé-
gyová, zástupkyňa riaditeľky. Po privítaní športo-
vým pozdravom sa mohlo začať súťažiť. Deti boli 
rozdelené do troch zmiešaných družstiev. Tvorili 
ich deti MŠ a  žiaci prvých tried. Žiadny problém 
im nerobilo spoločné opakovanie geometrických 
tvarov a  farieb.  Potom sa zmenili  na zvieratká. 
Ozdobené pestrými čelenkami napodobňovali ich 
pohyb.  Chlapcov najviac zaujala disciplína s hokej-
kou, keď pomocou nej museli dopraviť loptu do 
cieľa. Veľa radosti deti zažili pri prekážkovej dráhe. 
Ich rýchly presun bol sťažený tým, že mali k sebe 
zviazané nohy. Počas celého dopoludnia vládla ra-
dostná športová atmosféra. V očiach všetkých detí 
bolo vidieť radosť, spokojnosť a hlavne súťaživosť. 
Veľmi dobre sa cítili nielen deti, ale aj my, učiteľky 
z  troch  materských škôl v  Púchove. Boli sme tu 

vej a  Mgr. Vande Gažovej za výbornú  organizáciu 
športového dopoludnia  „Športu zdar!“

Eva Veličová, učiteľka predprimárneho vzdelávania

Čo nás ešte čaká do konca 
školského roka?

termíny zápisu do všetkých materských škôl v Pú-
chove budú určené zriaďovateľom a zverejnené  
na nástenkách v materskej škole,  webovej stránke 
mesta aj našej školy. V novom školskom roku bu-
deme môcť prijať cca 22 detí. Závisí to ešte od po-
čtu odkladov povinnej školskej dochádzky.
V máji  si uctíme naše mamičky oslavou Dňa ma-
tiek. V rámci dňa otvorených dverí pôjdeme na ex-
kurziu do Hasičskej stanice v Púchove. 
V tomto krásnom jarnom mesiaci už po dvadsiaty 
druhýkrát strávia naše deti týždeň v škole v prírode 
v  horskom Hoteli Čertov. Deti prihlásime aj do 
súťaže detí materských škôl „Talentárium“, každo-
ročne poriadanej CVČ Včielka Púchov.

V ZŠ J. A. Komenského sa zúčastníme Olympiády 
detí a  mládeže a  budeme pokračovať v  projek-
te o spolupráci s touto školou. Deň detí oslávime 
s koníkmi a poníkmi priamo v areáli našej mater-
skej školy. Umelcov s  interaktívnymi bábkovými 
divadlami a výchovnými koncertami, zameranými 

Po úspešnom absolvovaní korčuliarskeho výcviku 
to bude dlho očakávaný karneval s  rodičmi detí. 
Prezentáciou detí, spoločnými súťažami, tancom, 
spevom a tradičným občerstvením (šiškami s  by-
linkovým čajom) si v krásnych maskách určite sprí-
jemníme februárové popoludnie.
7. marca čaká našich predškolákov depistáž - zisťo-
vanie školskej zrelosti z Centra pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a prevencie v Púcho-
ve. O túto je každoročne veľký  záujem zo strany 
zákonných zástupcov. Detské psychologičky na-
vštívia deti priamo v materskej škole. Prípravu na 
školskú spôsobilosť rodičom vo svojej hodnotnej 
prednáške priblížila riaditeľka CPPPaP Mgr. Iveta 
Smahová na rodičovskom združení.
Naša materská škola dlhé roky pravidelne spolu-
pracuje s klinickým logopédom, realizuje orientač-
né vyšetrenie komunikačnej  schopnosti  u pred-
školákov, ale aj u najmenších detí. Podľa PaedDr. 
Marie Sartoryovej a našich pedagogických skú-
seností si diagnostika vývinu reči najmä v raných 
štádiách ontogenézy zasluhuje osobitnú pozor-
nosť. Podľa najnovších výskumov malo viac ako 
50 % detí s diagnostikovanými rečovými deficitmi 
v predškolskom veku veľké problémy v ZŠ. Priraďo-
vali sa k nim poruchy učenia a nedostatočne roz-
vinuté komunikačné schopnosti. Diagnostiku reči 
u najmenších detí, plánujeme dokončiť do konca 
mesiaca marca.
V marci navštívime aj Mestskú  knižnicu Vladimíra 
Roya v  Púchove. Aj touto formou chceme u  detí 
pestovať kladný vzťah ku knihám a rozvíjať predči-
tateľskú  gramotnosť.  
Do zápisu detí do základnej školy, ktorý bude 
v apríli, navštívime všetky základné školy v Púcho-
ve.
Čaká nás aj zápis detí do materskej školy na škol-
ský rok 2017/2018. Termín zápisu je odporučený 
spravidla v rozpätí od 30. apríla do 31. mája. Presné 

aj na zvyky a tradície, máme pozvaných  jedenkrát 
mesačne. Radi sa zúčastníme aj predstavení v Di-
vadle Púchov.
Získavanie základných plaveckých zručností 
a  oboznamovanie s  vodným prostredím si naši 
predškoláci overia v  júni na plaveckom výcviku  
v krytej plavárni v  Púchove. Tento školský rok 
bude výcvik uhradený z prostriedkov mesta, za čo  
v mene detí a rodičov ďakujeme.
Ako by to bolo, keby sme našich predškolákov ne-
odprevadili do základnej školy, na ktorú sa tešia? 
Rozlúčka s predškolákmi sa uskutoční na konci 
školského roka v  popoludňajších hodinách spolu 
s  rodičmi, ale aj starými rodičmi. Spoločne si zas-
pievame, zatancujeme a pre všetkých pripravíme 
malé občerstvenie.  Deti dostanú  osvedčenia o ab-
solvovaní predprimárneho vzdelania a darčeky na 
pamiatku.
Prevádzka materskej školy bude  pokračovať aj 
v júli. V auguste bude prerušená.
Mgr. Jarmila Rolincová, riaditeľka MŠ Požiarna
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Netradičná hodina chémie stredoškolákov na novej čerpacej stanici
Najmladšia žlto-červená čerpacia stanica v Púchove 
usporiadala pre študentov Strednej odbornej školy 
v Púchove otvorenú a veľmi netradičnú hodinu ché-
mie, ktorá sa konala priamo v priestoroch nedávno 
otvorenej „čerpačky“. Na novootvorenej stanici bolo 
pre stredoškolákov pripravených množstvo infor-
mácií napríklad o tom, ako vzniká palivo. Taktiež 
mohli vidieť technológie, ktoré sa starajú o procesy, 
ale aj o bezpečnosť na stanici. Skupinku jedenástich 
chlapcov zo strednej odbornej školy privítal mana-
žér komunikácie spoločnosti Shell Petr Šindler, ktorý 
im prezradil viac o spoločnosti a o novej púchovskej 
čerpacej stanici. 
Špeciálne mobilné laboratórium poskytlo techno-
logické zázemie pre testovanie kvalitatívnych pa-
rametrov pohonných hmôt priamo v teréne. Žiaci 
mohli vidieť napríklad analyzátory automobilových 
benzínov a motorovej nafty, hustomer, analyzátor 
bodu vzplanutia, destilačný prístroj či prístroj na sta-
novenie obsahu vody, ktorá sa môže v benzíne alebo 
nafte nachádzať. 
Z hodiny chémie, ktorá sa tentokrát konala mimo 
školského laboratória a školských lavíc, si žiaci od-
niesli množstvo nových vedomostí.                              -r-

Medzi automodelármi
CVČ Včielka má výbornú spoluprácu s  Klubom 
automodelárov. Každý mesiac poriadajú rôzne 
preteky pre deti, ale i  pre mládež a dospelých.  
Naposledy sme sa stretli na verejných pretekoch 
na autodráhe v Púchove, kde bola najviac obsa-
dená kategória juniori a rodičia - a samozrejme 
aj začiatočníci. Videli sme nádherné súboje do 
posledného kola a nefalšovanú radosť z víťaz-
stiev - ocenení boli všetci juniori, ale najväčším 
víťazstvom rodičov a detí bolo spoločne strávené 
popoludnie plné zážitkov a súťažného zápolenia. 
Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie verejné preteky 
na autodráhe, na ktoré vás srdečne pozývame už 
12. marca.
CVČ Včielka rozbehlo s  Klubom automodelárov 
aj zaujímavý projekt pod názvom Technika hra-
vo pre žiakov ZŠ mesta Púchov. Počas návštevy 
žiakov v  klube si môžu účastníci vyskúšať svoju 
zručnosť a zasúťažiť si na dráhe.
Srdečne ďakujeme vedúcim nášho záujmového 
útvaru JUDr. Martinovi Kumičákovi a  Martinovi 
Supekovi.

Dáša Illyová , CVČ V čielka

Už po druhýkrát sa CVČ Včielka zapojilo do ak-
tivít na karnevale, ktorý poriada Materská škola  
v Lednických Rovniach pre svoje deťúrence. Kar-
neval začal pochodom masiek, pokračoval súťa-
žami a vyvrcholil programom, ktorý si pre deti 
pripravili tety z CVČ Včielka v Púchove. Zahrali 
sme si na gitare s lienkou, zaspievali s ježibabou, 
zatancovali so šašom i s Mexičankou a zahrali sa 
s padákom. Masky boli úžasné a veľké poďako-
vanie patrí pani riaditeľke i pani učiteľkám z MŠ 
Lednické Rovne. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Alena Strýčková, riaditeľka CVČ Včielka 
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Fašiangy po kočkovsky

18. 2.  bol pripravený fašiangový sprievod masiek, 
zvaný „pod šable“. Nahodené masky s hudbou to 
odštarovali na Vŕšku o 10:00 hod. za hustého sne-
ženia. Neobišli ani penzión Hubertus, domov so-
ciálnych služieb na Kolonke a v ňom roztancovali 
tety a ujov, alebo len tak potešili ležiacich klien-
tov.  S krátkou zastávkou na Kolonke pokračoval 
sprievod ešte päť hodín tancovaním, chodením, 
hraním, spievaním, ale aj koštovaním domácich 
dobrôt po hornokočkovských uliciach. Akcia 
bola poctivo pripravená a  keďže vyšlo napokon 
aj počasie, môžme ju hodnotiť vysoko pozitívne. 
Vďaka patrí všetkým - veľkým aj malým, milí obča-

nia, ktorí ste za každú srandu.
Fašiangový víkend číslo dva sa uskutočnil 25. 2. 
taktiež v  sobotu klasickou fašiangovou zábavou 
v priestoroch firmy Mikona. Plná sála tamojšej je-
dálne sa vášnivo roztancovala aj vďaka vždy per-
fektnému DJ–ovi Madalovi. Oddychovalo sa iba 
pri losovaní bohatej tomboly a pochovávaní basy. 
Všetci si pochutnali nielen na výbornej nálade, ale 
aj na dobrom guláši. Po poslednej pesničke a tan-
ci v sále sa nikomu nechcelo ísť domov. A tak je 
výzva o rok - baviť sa dlhšie, možno aj do rána.

Crkoň Cyril

Aj tento rok sa uskutočnili fašiangy v Horných Kočkovciach. Vďaka 
poslancom a občianskemu výboru z tohto obvodu to boli už siedme 
fašiangy v ich réžii. Stalo sa už tradíciou rozdeliť ich na dva víkendy.

28. 2. Tvorivé dielne - tvoríme z papiera
- od 9.00 do 11.00, príspevok na materiál 2 eurá

1. 3. Dramatické čítanie
- od 9.00 do 11.00, kaviareň Podivný barón

Program CVČ 
počas jarných 
prázdnin

Starí, mladí, fašiangy 
sú pre každého
V stredu 22. februára bolo v Centre sociálnych 
služieb na Chmelinci naozaj veselo. Fašiangová 
zábava odštartovala o 13.00 hod. príchodom 
masiek. Moderátor “Šašo” privítal všetkých zú-
častnených. Pozvanie prijali aj klienti zo zariade-
ní z Kolonky, Starých Nosíc a Lednických Rovní. 
Prekvapili nás úžasnými maskami. V krásnej, 
lampiónmi vyzdobenej jedálni sa tancovalo, 
hodovalo.Všetci sme si pochutili na výborných 
šiškách. Fašiangové popoludnie sa nieslo v 
znamení skvelej hudby, tanca a priateľského 
posedenia. Atmosféra bola skutočne vynikaj-
úca. Všetci odchádzali s pocitom spokojnosti a 
vďačnosti. Pre mnohých bol tento fašiangový 
karneval nezabudnuteľným zážitkom. A nás hre-
je dobrý pocit, že sme spríjemnili klientom čas 
pred očakávaným pôstnym obdobím.

Darina Denešová, ergoterapeut 
CSS Chmelinec Púchov

V Púchovskom magazíne
uvidíte aj tieto reportáže:

•  Mestské zastupiteľstvo v Púchove 
•  Róbert Fico na lyžiarskom kurze
•  Zasadnutie komisie výstavby
•  Cyklisti môžu pred jazdou piť 
•  Bezdomovcov je v Púchove málo
•  Slovensko vyšíva vzácne gobelíny
•  Výchovný koncert trochu inak 
•  Juniorská florbalová liga
•  1. VK Púchov – ŠKM Liptovský 
    Hrádok 1:3

Premiéra vždy 
v piatok o 18.00 h, 
reprízy každý deň
 o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 9.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     17.00 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Sobota  18.  20.00 h

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

Nedeľa  19. 18.00 h

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

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

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h      Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   NEPREMIETA SA !

Piatok 24.    19.30 h      Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  29.   19.30 h

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

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

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

Piatok   31.   19.30 h     Sobota  1.4.  17.30 h

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

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

MDŽ V DIVADLE

KLUB ZDRAVIA

Sobota 11.     veľká sála      17.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Streda 15.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 16.     veľká sála    o 19.00 hod. 

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Sobota 25.       galéria vestibulu      18.00 hod.   

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

Utorok 28.       knižnica   gymnázium     16.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 30.     veľká sála  15.00 hod. 

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

Štvrtok 30.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Piatok 31.     veľká sála     18.00 hod.

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

Streda 1.      kinosála     11.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     8.10 hod., 10.30 hod.

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

Streda 15.     kinosála      8.10 hod., 10.40 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     9.30 hod. 

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

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Piatok 3.    20.00 h      Sobota 4.   17.30 h

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

Sobota 4.   15.30 h      Nedeľa  5.  15.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

Piatok   10.  17.30 h     Nedeľa  12.  17.30 h

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

Piatok   10.  19.45 h     Sobota  11.  17.30 h

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

Sobota  11.  15.30 h      Nedeľa  12.  15.30 h

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h

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

Piatok   17.  20.00 h      Nedeľa  19. 20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h     Nedeľa  19. 15.30 h

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

       

PROGRAM

KINO

marec 2017 

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

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 9.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     17.00 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Sobota  18.  20.00 h

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

Nedeľa  19. 18.00 h

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

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

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h      Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   NEPREMIETA SA !

Piatok 24.    19.30 h      Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  29.   19.30 h

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

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

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

Piatok   31.   19.30 h     Sobota  1.4.  17.30 h

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

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

MDŽ V DIVADLE

KLUB ZDRAVIA

Sobota 11.     veľká sála      17.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Streda 15.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 16.     veľká sála    o 19.00 hod. 

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Sobota 25.       galéria vestibulu      18.00 hod.   

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

Utorok 28.       knižnica   gymnázium     16.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 30.     veľká sála  15.00 hod. 

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

Štvrtok 30.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Piatok 31.     veľká sála     18.00 hod.

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

Streda 1.      kinosála     11.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     8.10 hod., 10.30 hod.

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

Streda 15.     kinosála      8.10 hod., 10.40 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     9.30 hod. 

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

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Piatok 3.    20.00 h      Sobota 4.   17.30 h

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

Sobota 4.   15.30 h      Nedeľa  5.  15.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

Piatok   10.  17.30 h     Nedeľa  12.  17.30 h

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

Piatok   10.  19.45 h     Sobota  11.  17.30 h

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

Sobota  11.  15.30 h      Nedeľa  12.  15.30 h

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h

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

Piatok   17.  20.00 h      Nedeľa  19. 20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h     Nedeľa  19. 15.30 h

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

Predaj vstupeniek v pokladni kina:    
po, ut: 10 .00 - 12.00 
st, št, pia: 16.00 - 20.00    
so, ne: vždy hodinu pred každým predstavením 
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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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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 28. 2.
Cícerová
1. Vyprážaný bravčový rezeň, sloven-
ský zemiakový šalát 
2. Námornícke hovädzie mäso, 
tarhoňa
3. Karfiolová fašírka, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 

Streda: 1. 3.
Paradajková s mozzarelou 
1. Viedenská hovädzia roštenka, 
dusená ryža 
2. Vyprážaný hermelín s ananásom, 
varené zemiaky, tatárska omáčka 
3. Parené buchty s nutelou, acidko
 
Štvrtok: 2. 3.
Valašská kyselica 
1. Bravčový steak s omáčkou Café de 
Paris, ryža, hranolky
2. Hovädzí guláš na poľovnícky 
spôsob, knedľa
3. Francúzske zemiaky, čalamáda 

Piatok: 3. 3.
Morčací vývar s ryžou a hráškom 
1. Chrumkavé kuracie kúsky, hranolky, 
chilli omáčka 
2. Filé vo vínovom cestíčku, zem. pyré 
3. Zemiakové knedle plnené údeným 
mäsom, kyslá kapusta 

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 28. 2.
Boršč
1. Diabolská bravčová pochúťka, 
opekaný chlieb vo vajci
2. Vyprážaný kurací stehenný rezeň, 
zemiaková kaša, uhorka 

Streda: 1. 3.
Bavorská 
1. Jánošíkov špíz, štuchané zemiaky 
s cibuľkou 
2. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
knedľa 

Štvrtok: 2. 3.
Držková 
1. „Hrbatý“ bravčový rezeň, krokety/
ryža, zeleninový šalát 
2. Domáci zabíjačkový tanier, kapusta, 
zemiaky 

Piatok: 3. 3.
Karfiolová
1. Vyprážaný brniansky bravčový 
rezeň, opekané zemiaky 
2. Kuracie stehno na paprike, 
cestovina  
 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 28. 2.
Zeleninová s haluškami 

1. Pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót
2. Údená varená krkovička, hlávková 
červená kapusta, knedľa
3. Šopský šalát s balkánskym syrom, 
cesnaková dressing

Streda: 1. 3.
Šošovicová kyslá
1. Vyprážané rybacie filé, zemiaková 
kaša, uhorka 
2. Kotlíkový guláš, pečivo 
3. Rezance s makom, čaj 

Štvrtok: 2. 3.
Držková 
1. Prírodná kuracia „saltimboca“, 
hrášková ryža 
2. Kastrólová roštenka so zemiakmi, 
uhorka 
3. Mexický šalát s kuracím mäsom
 
Piatok: 3. 3.
Kulajda s hríbami 
1. Sviečková na smotane, knedľa
2. Talianske rybacie rizoto, kompót
3. Koláč z lesného ovocia s posýpkou, 
biela káva  
 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Francúzska cibulačka
Šošovicová na sladkokyslo
Karibská kokosová s krevetami

1. Čevapčiči, varené zemiaky, cibuľka, 
horčica
2. Parené buchty plnené lekvárom, 
mliečna čokoláda, tvarohový krém s 
vanilkou
3. Zemiaková placka plnená restova-
nou kuracou pečienkou
4. Segedínsky guláš, varená knedľa
5. Fish and chips, hráškový prívarok 
6. Kurací Gordon Blue na prírodno, 
opekané šúľance na masle, syrová 
omáčka 
7. Hovädzie líčka a červenom víne a 
koreňovej zelenine, pučené zemiaky  
 

Športcentrum 
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 28. 2.
Hrachová s párkom, chlieb
1. Morčacie prsia na masle s dusenou 
zeleninou, ryža, zelenina 
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou 
3. Žemľovka s jablkami a tvarohom

Streda: 1. 3.
Kapustnica s klobásou, chlieb 
1. Zalievaný kurací rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát 
2.Bravčový paprikáš s domácimi 
haluškami
3. Zeleninový šalát s bylinkovou 
omeletou, bagetka

Štvrtok: 2. 3.
Cesnaková so syrom a šunkou, 

krutóny
1. Kuracie soté s hubami a zeleninou, 
ryža, hranolky, paradajkový šalát 
2. Pečená bravčová krkovička, kyslá 
kapusta, varená knedľa
3. Grilovaný losos, cestovinový šalát 

Piatok: 3. 3.
Zeleninová s cícerom a zemiakmi 
1. Kurací steak na smotane s nivou, 
americké zemiaky, zeleninové 
obloženie 
2. Hovädzie po burgundsky na víne so 
slaninkou, tarhoňa, kyslá uhorka
3. Dukátové buchtičky, vanilkový krém  
 

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

Utorok: 28. 2.
1. Zapekaný králik so zemiakmi a 
zeleninou 
2. Hríbové rizoto
3. Pizza so šunkou 

Streda: 1. 3.
1. Filety z tuniaka s kašou zo sladkých 
zemiakov a cuketou 
2. Penne s mäsovým ragú 
3. Pizza s brokolicou a cherry rajčin-
kami 

Štvrtok: 2. 3.
1. Kuracie prsia na meditaránsky 
spôsob s maslovými zemiakmi
2.Fusilli so špenátom a strúhankou 
3. Pizza s rajčinovými plátkami a 
parmezánom 

Piatok: 3. 3.
1. Rybacie fašírky so zemiakovo-zele-
rovou kašou
2. Špagety siciliana 
3. Pizza so slaninovými plátkami 
potretá cesnakom  
 

Reštaurácia Váh
Cena menu od 4,00 Є 
Utorok: 28. 2.
Slepačia s mäsom a rezancami 
Brokolicová krémová 
1. Kráľovské kuracie prsia s mandľami, 
ryža, batátové hranolky
2. Liptovský bravčový rezeň (paprika, 
oštiepok, oravská slanina), varené 
zemiaky, zeleninový šalát 
3. Údená krkovička na hrachovej kaši 
s restovanou cibuľkou, 3 ks chlieb 
4. Ostré bazalkové tagliatelle so syrom 

Streda: 1. 3.
Kalerábová s kvakou 
Vegetariánska kapustová s údeným 
tofu, suš. slivkami a lesnými hubami
1. Bravčový steak na brazílsky spôsob 
(paprika, paradajka, fazuľa, šampiňó-
ny), dusená ryža, hranolky
2. Tortilla „Gyros“ (majonéza, červená 
cibuľa, paradajky, uhorka), s restova-

ným kuracím mäsom 
3. Grilovaný encián, americké zemiaky, 
višňovo-brusnicová omáčka 
4. Domáce fašiangové šišky s džemom 

Štvrtok: 2. 3.
Šampiňónovo-syrová  
Hov. vývar so šunkovo-zelen. zvitkom 
1. Kurací steak so šalviou na baby 
karotke, dusená ryža, hranolky
2. Pečená bravčová krkovička, dusená 
kapusta, kysnuté knedle/var. zemiaky
3. Basmati rizoto so zeleninou, ligurče-
kom a parmezánom 
4. Palacinky s domácou šľahačkou, 
karamelovo-mandľovou polevou a 
chrumkavou posýpkou 

Piatok: 3. 3.
Hlivová
Fazuľová s údeným kolienkom 
1. Kuracie reze s chilli a cesnakom, 
dusená ryža, hranolky
2. Námornícke hovädzie mäso, duse-
ná ryža, kyslá uhorka 
3. Rybacie karbonátky, zemiaková  
kaša, mix šalát
4. Špenátové halušky, syrová  omáčka  
 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 28. 2.
Frankfurtská 
1. Bravčová panenka s hubovou 
omáčkou, ryža 
2. Šišky s džemom 

Streda: 1. 3.
Kelová 
1. Zapekaná rezne so šunkou a syrom, 
zemiaky 
2. Špenát, volské oko, zemiaky 

Štvrtok: 2. 3.
Cesnačka 
1. Hovädzie v rajčinovej omáčke, 
knedľa 
2. Lasagne 

Piatok: 3. 3.
Kapustnica 
1. Kuracia roláda, kukuričková ryža 
2. Hermelínové karbonátky, zemiaky, 
tatárska omáčka
 
 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 28. 2.
Brokolicová jarná 
1. Bravčové pikantné soté, zemiakové 
pyré, zeleninové obloženie 
2. Pečené srnčie stehno na víne, 
varená knedľa 
3. Bryndzové zemiačky s ružičkovým 
kelom a slaninou
Dezert: Jogurtové rezy

Streda: 1. 3.
Kapustnica s hubami 
1. Morčací steak, grilovaná zelenina, 

miešaný šalát 
2. Zapekaný pangasius so cherry para-
dajkami, karfiol. pyré, uhorkový šalát 
3. Palacinky s tvarohom a pudingom 
Dezert: Čokoládový trojuholník 

Štvrtok: 2. 3.
Hovädzí vývar s cestovinou 
1. Hovädzí hamburger, americké 
zemiaky, šalát coleslaw 
2. Zabíjačkový tanier, kyslá kapusta, 
varené zemiaky
3. Grécky šalát, bagetka
Dezert: Karamelové rezy

Piatok: 3. 3.
Frankfurtská s párkom 
1. Kuracie stehno s citrónovou omáč-
kou, dusená ryža, zelen. obloha 
2. Grilovaná bravčová krkovička na 
horčicovej omáčke, opekané zemiaky, 
zeleninové obloženie 
3. Papardele s lososom 
Dezert: Punčové rezy   
 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 28. 2.
Šošovicová polievka na kyslo, chlieb 
Divinový vývar s cestovinou a 
zeleninkou 
1. Morčacia kapsa s restovanými 
šampiňónmi a oštiepkom, pučené 
zemiaky, čalamáda
2. Pivárska zmes so zemiakovou plac-
kou (bravčové pliecko, šampiňóny, 
paprika), strúhaný syr 
3. Brokolicové penne na smotane, 
parmezán 

Streda: 1. 3.
Karfiolová krémová, chlebové krutóny 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
a zeleninou
1. Čevapčiči (mleté bravčové a hoväd-
zie mäso), varené zemiaky, cibuľka, 
horčica, zeleninové obloženie
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
3. Domáce šišky s džemom 

Štvrtok: 2. 3.
Strúčková polievka na kyslo 
Zverinový vývar s bylinkovými 
haluškami 
1. Vyprážaný kurací rezeň, štuchané 
zemiaky s cibuľkou
2. Divinové stehno na šípkovej omáč-
ke, domáca knedľa
3. Svieži miešaný šalát s tuniakom s 
čiernymi olivami, pečivo 

Piatok: 3. 3.
Hráškový krém so šunkou, chlieb
Slepačia polievka s mäskom a 
rezancami 
1. Morčacie soté na anglickej zelenine, 
dusená ryža
2. Bratislavské brav. stehno (mrkva, 
hrášok, uhorka), maslové halušky 
3. Tvarohová žemľovka s ovocím  
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Osmijankova čitáreň v Základnej škole Mládežnícka

Vo štvrtok 23. februára 2017 deti odhaľovali tajomstvá Obrátenej krajiny, 
Zázračnej lampy a Sedemhlavej žirafy s použitím rekvizít, bábok a hudob-
ných nástrojov. 
Inscenované čítanie umožnilo žiakom interaktívne sa zapojiť do proce-
su inscenovania príbehu. Motivačným rozhovorom boli podnecovaní  
k tvorivým aktivitám, aby pomocou nadčasových tém uvažovali o sebe,  
o vzťahu k iným ľuďom a veciam.  Súčasťou dopoludnia bola tvorivá hra 
a rozhovor na tému príbehu, kde deti komunikovali, improvizovali, vcítili 
sa do literárnych postáv.
V tvorivých dielňach nadviazali na dej prečítaných rozprávok vytváraním 
papierových postavičiek, ktoré využijú pri vlastnom inscenovanom čítaní.
Cieľom vydareného literárneho dopoludnia bolo zvýšiť čitateľskú gra-
motnosť žiakov, prostredníctvom kreatívnej hry rozvíjať čítanie s porozu-
mením a pestovať vzťah detí ku knihám a čítaniu.
     Jaroslava Šatková, 

ZŠ Mládežnícka 

Žiaci druhých ročníkov ZŠ Mládežnícka v Púchove 
prežili zaujímavý deň s rozprávkami Kristy Ben-
dovej v réžii neziskovej organizácie Osmijanko.  

KOZMETICKÝ SALÓN IVANA
Dom služieb pri Makyte, 1. mája 1456

0903 511 799

microblading 
tetovanie obočia najnovšou čiarkovanou metódou

         pôvodne  140 € 
  teraz 99 €

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
     

        
 

       
 

  
   

          

  
       

 
 

  
  

 

MAREC 2017
WWW.ZUPNYDOM.SK

  3. 3. Kino: Kapitán Dabač, 20:30 hod. (podkrovie ŽD)

  4. 3. Knižný trh v Župáku, 11:00 – 15:00 hod. (podkrovie) 

  5. 3. Knižný trh v Župáku, 13:00 – 16:00 hod. (podkrovie)

  8. 3. Na ceste: Bosna, 18:00 (kaviareň Podivný barón)

12. 3. Marec mesiac knihy: čítačka, 17:00 hod. (kaviareň)

15. 3. Filmový kvíz, 18:00 (kaviareň Podivný barón)

19. 3. Filmovo: Premietanie filmu o 18:00 hod. (kaviareň)

22. 3. Myšlienkovo: Vydavat. Absynt – Čas spoznať svet, 

           18:00 hod. (kaviareň Podivný barón)

23. 3. Kraslicovo,17:30 hod. (kaviareň Podivný barón)

25. 3. Posedenie pri živej hudbe: Jam Session, 20:00 hod. 

            (kaviareň Podivný barón)

30. 3. Púchovské signály - vernisáž, 18:00 hod. (podkrovie)

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
     

        
 

       
 

  
   

          

  
       

 
 

  
  

 

FEBRUÁR 2017
WWW.ZUPNYDOM.SK

Volejbal: 1. VK Púchov -
Dve víťazstvá zo Skalice

Jesenný vzájomný zápas v Púchove skončil 2:3 a 3:2, takže všetci očakávali
vyrovnaný duel. Skalica využila výhodu domáceho prostredia hneď v pr-
vom sete, ktorý vyhrala 25:18. Hostky urobili niekoľko nevynútelných chýb 
v obrane a tiež boli aj nedôrazné v útoku. V prospech domácich hrala aj 
početná výhoda, domáce družstvo malo plnú súpisku - 12 hráčok, ale Pú-
chovčanky pre zdravotné dôvody pricestovali iba s ôsmimi hráčkami. Po 
prvom sete sa hostky skoncentrovali, novú energiu priniesla z lavičky Mar-
tináková, ktorá sa začala nekompromisne presadzovať v útoku z pozície 
prvej smečiarky, pridali sa aj ostatné a v hre nastal obrat.
Púchov vyhral dva sety za sebou 17:25 a 19:25. Potom prišlo uspokojenie, 
v domácom družstve sa výrazne o body pričinila smečiarka Štepanovská 
a Skalica vyrovnala skóre setov na 2:2. V piatom rozhodujúcom sete sa za- 
čiatok vydaril Skalici, viedla 8:4, avšak svoje kvality v útoku dokonale využili 
aj hostky, vyrovnali na 9:9 a tiež aj zvládli dramatickú koncovku. Piaty set 
vyhrali najtesnejšie 13:15 a prvé stretnutie 2:3.
Druhý zápas mal veľa podobného s prvým, Púchovčanky sa nevedeli do-
stať do tempa, prvý set opäť získali domáce 25:16, ale nasledujúce tri sa 
stali korisťou hostiek, i keď veľmi napínavý priebeh mal záver 4. setu. Do-
máce viedli 17:15, hostky zrovnali na 20:20, neskôr dokonca viedli 22:24. 
Domáce však otočili na 25:24. Tu však prišli chvíle Mišky Martinákovej  
v púchovskom drese, ktorá odvrátila setbol domácich, vzápätí aj druhý set-
bol, tretí setbol odvracala Kováčiková a Martináková blokom získala druhý 
setbol pre hostí na 29:30. Nádherný a kvalitný súboj ženského volejbalu 
ukončila smečom Gašpárková, Púchov vyhral 29:31 a druhý zápas 1:3 na 
sety.
Za kolektívny výkon a dobrý volejbal si zaslúžia pochvalu obe družstvá, 
vyššia kvalita v útoku na strane hostí bola však rozhodujúca.
Skalica - Púchov 2:3 (18,-17,-19,19,-13) a 1:3 (16,-16,-23,-29)
Zostava 1. VK: Kováčiková, Glóriková, Gašpárková, Tlaskalová, Pišojová, 
Gabrišová, libero Janáková, striedala Martináková, tréneri: Pazdernatý,  
Suchánek.                                                                                                                      -msu-  

V nedeľu 26. februára cestovali ženy 1. VK Púchov 
na zápas 14.  kola 1.  ligy žien do Skalice. Púchov  
bol pred zápasom na 4. mieste v priebežnej ta- 
buľke, hneď za ním na 5. mieste boli domáce so 
stratou iba jednej výhry.
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Útulné priestory Kultúrneho domu v Lednických 
Rovniach boli počas poslednej fašiangovej soboty 
dejiskom tradičného Plesu športovcov. Podujatie 
spojené so slávnostným vyhlásením najúspešnej-
ších športovcov, športových kolektívov a zaslúžilých 
funkcionárov telovýchovy usporiadalo Oblastné 
združenie telesnej kultúry pre okresy Púchov, Po-
važská Bystrica a Ilava v spolupráci s obcou Lednické 
Rovne a sklárskym gigantom – spoločnosťou RONA 
Lednické Rovne.

Odborná komisia, hodnotiaca úspechy športovcov 
a športových kolektívov v minulom roku, si tentokrát 
všimla aj úspechy púchovských kolektívov. Do štvo-
rice ocenených mládežníckych kolektívov posunula 
komisia žiakov Volejbalového oddielu 1970 Púchov. 

Zaslúžene, najmladší žiaci Púchova, zverenci tréne-
rov otca a syna Štefkovcov vybojovali zlato na majs-
trovstvách Slovenska, mladší žiaci priviezli z majs-
trovstiev Slovenska bronzové medaily.

V trojici najúspešnejších telovýchovných jednôt 
si na základe minuloročných výsledkov našiel svoje 
mieste Racquets Bedmintonový klub Púchov. Klub je 
členom Slovenského zväzu bedmintonu síce len od 
roku 2013, no už pravidelne organizuje sériu podu-
jatí na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Venuje 
sa najmä výchove mládeže, niekoľko talentov z diel-
ne Racquets klubu figuruje na popredných miestach
slovenského rebríčka. 

Okrúhle životné jubileum, no najmä celoživotné 
trénerské a funkcionárske dielo posunulo medzi za-

slúžilých funkcionárov telovýchovy dlho-
ročného aktívneho funkcionára a zaklada-
teľa púchovského volejbalu Ivana Štefka. 
Ako tréner získal s volejbalistami Púchova 
trikrát titul majstra Slovenska mužov, pod 
jeho vedením vyhrali majstrovstvá SR v 
minulom roku aj najmladší žiaci Púchova. 
V súčasnosti sa venuje najmä výchove vo-
lejbalovej mládeže. 

Medzi ocenenými športovcami na 27. 
ročníku Plesu športovcov nechýbali ani 
ďalší zástupcovia Púchovského okresu. V 
kategórii mládeže upútal karatista Style 
karate Lednické Rovne a trojnásobný ma-
jster sveta Matej Chudý a, podobne ako 
vlani, aj tentokrát si miesto medzi športo-
vou elitou troch okresov našiel talentova-
ný Jakub Mudrák z Cyklotrialového klubu 
Záriečie. Tohto reprezentanta SR zdobí 

víťazstvo na minuloročných svetových 
hrách mládeže.                                    pok
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XXVII. PLES ŠPORTOVCOV, LEDNICKÉ ROVNE 25. FEBRUÁRA 2017

Medzi oblastnou športovou elitou boli  
tentokrát aj dva púchovské kolektívy

Kultúrny dom v Lednických Rovniach hostil v sobotu najúspešnejších športovcov okresov Púchov, Považská Bys-
trica a Ilava. Pripravilo ho tradične Oblastné združenie telesnej kultúry v spolupráci s obcou Lednické Rovne a spo-
ločnosťou RONA.             FOTO: Milan Podmaník 

Predseda OZTK Ľubomír Mikula oceňuje zástupcu 
bedmintonového Racquets klubu Jozefa Skorkovského. 

Manažérovi volejbalového klubu MŠK Púchov Vladi-
mírovi Luhovému odovzdáva ocenenie Pavol Brnka zo 
spoločnosti Rona Lednické Rovne.   

Matej Chudý zo Style karate Lednické Rovne si prevzal 
ocenenie v kategórii mládeže. 

Cyklotrialista J. Mudrák bol medzi ocenenými žiakmi. 
Ples športovcov v Lednických Rovniach si nenechal ujsť ani púchov-

ský primátor Rastislav Henek s manželkou. 
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TREŤOLIGOVÝ MŠK PÚCHOV ODŠTARTUJE JARNÚ „NAHÁŇAČKU“ V DUBNICI NAD VÁHOM

Jaroslav Vágner: Pokúsime sa ponaháňať Komárno 

V sobotu sa predstavili starší žiaci Púchova v Ko-
márne, kde si aj napriek početnej absencii viacerých 
hráčov počínali na výbornú. V prvom sete hneď zo 
začiatku sa ukázala tradičná veľká bojovnosť nášho 
mužstva. Priebeh prvého setu sa vyvíjal v prospech 
chlapcov z Púchova, ktorí vyhrali aj vďaka osembo-
dovej šnúre Pusztaya na podaní v pomere 25:15. Do 
druhého setu nastúpili Púchovčania v tom istom 
zložení a po chybách súpera vyhrávali 6:0. Aj napriek 
slabšej koncentrácii dotiahli set do víťazného konca 
- 25:16. Do tretieho setu urobil tréner výrazne zmeny 
a na ihrisko sa dostali všetci hráči z lavičky, ktorí tento 
set zvládli 25:15, a tak priviedli zápas do víťazného 
konca.

Druhý zápas začal hodinu po poludní. Naši chlap-
ci sa plne koncentrovali na zisk ďalších bodov. Prvý 
set druhého zápasu chlapci pevne držali vo svojich 
rukách a po sérií bodov na podaní Pišoju O. si vybo-
jovali osembodový náskok, ktorý do konca setu ešte 
zveľadili a vyhrali ho 25:10. Do druhého setu opäť na-
stúpila pozmenená zostava hráčov. V tomto sete do-

minovala najmä hra na sieti. Či už išlo o útočnú alebo 
obrannú činnosť. Do tretieho setu nastúpila opäť zá-
kladná zostava. Aj keď zo začiatku sa set javil ako tie 
predošlé, v druhej polovici sa družstvo hosti prebralo 
a vyrovnalo skóre na 20:20. Celý set zdobili krásne a 
bojovné výmeny, no v koncovke za stavu 23:22 pre 
súpera prebehla dlhá výmena, ktorú po dlhom boji 
získali naši hráči. Nasledoval rýchly bod z podania, o 
ktorý sa postaral Kvasnica a Púchovčania vyhrávali 
24:23. Nasledoval tuhy boj, z ktorého naši hráči vyšli 
ako víťazi, vyhrali set 25:23. Týmto bodom získali zá-
roveň aj druhý zápas a tak si domov prinášajú ďalších 
šesť bodov. 

Zostava Púchova: Pusztay, O. Pišoja, Kvasnica, Cíbik, 
Hromada, Šomko (P. Pišoja, Gabko, Maslák)  tréner: 
Dvorský.

Najbližšie sa naši chlapci predstavia na domácej 
palubovke dňa 8. apríla o 10.00 hodine. Týmto Vás 
pozývame na tento zápas, aby ste prišli podporiť 
chlapcov v boji o majstrovstvá Slovenska. 

Martin Dvorský

VOLEJBAL

Starší žiaci po výhrach v Komárne stále bez straty

Predohrávaným 35. kolom odštartuje v sobotu 4. 
marca jarná časť TIPOS III. futbalovej ligy. Futbalistom 
MŠK Púchov patrí v 19-člennej tabuľke po jesennej 
časti druhá priečka s dvojbodovou stratou na najväč-
šieho favorita súťaže – Komárno. Púchovčania od-
štartujú jarnú časť tromi stretnutiami na trávnikoch 
súperov. Už počas najbližšej soboty hrajú v Dubnici 
nad Váhom, o týždeň neskôr vycestujú do Komár-
na a v treťom jarnom kole ich čaká okresné derby v 
Beluši. Podľa trénera Jaroslava Vágnera (na snímke) 
čaká Púchovčanov ťažký začiatok jarnej časti, no ani 
to nič nemení na fakte, že sa pokúsia „ponaháňať“ 
lídra z Komárna. „S prípravou sme začali hneď v pr-
vom januárovom týždni v domácich podmienkach. 
V druhom týždni prípravy sme vycestovali na štvord-
ňové sústredenie do moravského Brumova. V prípra-
ve sme odohrali deväť prípravných stretnutí, sedem 
sme vyhrali, jeden remizovali a jeden prehrali (Bru-
mov - Púchov 2:7, Nové Mesto nad Váhom – Púchov 

1:2, Púchov – Bor-
čice 1:0, Frýdek-
-Místek – Púchov 
1:2, Inter Bratislava 
– Púchov 1:1, Mar-
tin – Púchov 0:2, 
Púchov – Prečín 
1:0, Šamorín – Pú-
chov 2:1),“ uviedol 
Vágner. 

Z kádra pred jar-
nou časťou odišiel 
Bielik do Trnavy 
B. Novými hráčmi 
sú útočník Iheme 
Kingsley, ktorý 
prišiel z Nededu a 
odchovanec dub-
nického futbalu 

Martin Antol z Gabčíkova. „Momentálne skúšame 
hráča zo Zimbabwe, ten však je zatiaľ len na skúške, 
ešte nie je našim hráčom,“ doplnil tréner. 

Už počas zimnej prestávky sa v kuloároch šuškalo 

o odchode dvoch kľúčových hráčov – Mareka Gajdo-
šíka a Juraja Piláta. Vážny záujem o nich mali práve 
funkcionári najväčšieho konkurenta v boji o postup 
– z Komárna. Napokon však podľa Vágnera lákavej 
ponuke s oveľa lepšími podmienkami obaja odolali 
a zostávajú v Púchove. „Majú tu frajerky, tak hádam aj 
preto tu zostali,“ odľahčil Vágner. 

Postupové snahy hneď v úvode podľa neho kom-
plikujú niektoré nepriaznivé okolnosti. Pravý bek Vla-
dimír Paliesek utrpel počas prípravného stretnutia s 
bratislavským Interom komplikované zranenie – zlo-
meninu očnej kosti. „Momentálne ho operovali, je 
možné, že dokonca skončí s futbalom. „Zranil sa nám 
aj nový hráč Kingsley, pre natiahnutý sval si nezahrá 
dva týždne. Uvidíme, ako sa ukáže dvadsaťročný An-
tol. Miesto v kádri má aj odchovanec juniorky Filip 
Buček, ktorý by mal nastúpiť už v sobotu v Dubnici 
nad Váhom. Do kádra by sme postupne chceli za-
radiť aj ďalších hráčov z dorastu. Ale to asi až počas 
letnej prestávky. Uvidíme, akú budú mať výkonnosť,“ 
zdôraznil Vágner s tým, že filozofia klubu je budovať

mužstvo z vlastných odchovancov, príchod hráčov 
„zvonku“ je skôr výnimkou.                                    pok
1. Komárno 18 13 3 2 45:13 42
2. MŠK Púchov 18 12 4 2 38:11 40
3. L. Rovne 18 12 3 3 37:23 39
4. Topoľčany 18 10 2 6 31:22 32
5. Beluša 18 9 5 4 25:17 32
6. Zl. Moravce B 18 9 4 5 31:21 31
7. D. Streda B 18 8 6 4 24:17 30
8. V. Ludince 18 8 5 5 26:24 29
9. Galanta 18 8 3 7 31:24 27
10. Šaľa 18 6 5 7 21:20 23
11. Gabčíkovo 18 6 3 9 17:22 21
12. Šurany 18 6 3 9 30:38 21
13. Horná Nitra 18 6 3 9 22:32 21
14. Horses 18 6 3 9 19:31 21
15. V. Meder 18 6 3 9 18:31 21
16. Nemšová 18 5 2 11 21:34 17
17. Dubnica 18 4 3 11 17:30 15
18. N. Zámky 18 3 2 13 20:33 11
19. Neded 18 2 2 14 18:48 8

Futbalisti MŠK Púchov (v červených dresoch) vstúpia do jarnej časti TIPOS III. ligy už v sobotu v Dubnici nad Vá-
hom. O týždeň cestujú na trávnik lídra do Komárna.                FOTO: Milan Podmaník
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Florbal: Tohtoročnú play off začal FBK Púchov s predátormi zo Sabinova 
Zostava; Žákech – Ševčík, Tuček, Jakub Mrocek, 
Dominik Krajčí - Jozef Mrocek, Jozef Fléger, To-
máš Bajtala, Marián Ondrička, Erik Bulejko, Jo-
zef Pavel, Matej Gabriško, Matúš Madaj, Adam 
Vojtek 

Tohtoročnú play off sme začali s víťazom zá-
kladnej časti, ktorý v tomto roku neprehral ani 
v jednom zápase a vybral si nás do play off. Po 
dvoch dobre odohratých zápasov sme sa však 
museli zmieriť s faktom, že súper vedie na zá-
pasy 2:0. Celá séria sa hrá na tri víťazné zápasy. 
Tretí zápas odohráme 4. marca 2017 o 19.00 

1. zápas, 25. 2. 2017 o 15:30 h v Sabinove 
FBC Predátor Sabinov – FBK Púchov 8:5
 (2:1, 5:3, 1:1)
Góly: Ondrička 2, Madaj, Bulejko a Ševčík.  
Zostava:  Žákech – Ševčík, Tuček, Jakub Mrocek, 
Dominik Krajčí - Jozef Mrocek, Jozef Fléger, To-
máš Bajtala, Marián Ondrička, Erik Bulejko, Jo-
zef Pavel, Matej Gabriško, Matúš Madaj

2. zápas, 26. 2. 2017 o 10:30 h v Prešove
FBC Predátor Sabinov – FBK Púchov 10:6 
(2:1, 3:1, 5:4)
Góly: Ševčík 4, Ondrička, Bajtala.

hod. na domácej pôde (StC Aréna), prípadný 
štvrtý zápas sa odohrá 5. 3. 2017 taktiež doma 
a prípadný piaty (rozhodujúci) zápas by sa hral 
opäť v Sabinove 7. 3. 2017.

Marián Ondrička, FBK Púchov
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E. PAGÁČ: Podstatný je rozvoj hráčov, nie tabuľka
PREDSTAVUJEME DRUŽSTVÁ FUTBALOVÉHO KLUBU MŠK PÚCHOV - STARŠÍ DORAST U19

Druholigovým starším dorastencom MŠK Púchov 
(U19) patrí po polovici súťaže v 18-člennej tabuľke 
dvanáste miesto. Na jeseň zo 17 zápasov Púchov-
čania sedem vyhrali, dva remizovali a osemkrát od-
chádzali z trávnika porazení. V tabuľke pravdy majú 
starší dorastenci MŠK Púchov jeden mínusový bod. 
Potešiteľná je strelecká potencia mladých Púchovča-
nov, úctyhodných 43 gólov na jeseň predstavuje v 
priemere takmer 2,53 gólu na stretnutie. Takou stre-
leckou produktivitou sa nemôže pochváliť ani poltu-
cet družstiev, ktoré sú v tabuľke pred Púchovom.

Dôraz na rozvoj hráčov, tabuľka je druhoradá
Postavenie v tabuľke síce tréner Eduard Pagáč ur-

čite sleduje, no ako povedal pre Púchovské noviny, 
nerieši ho. Podstatnejší ako umiestnenie v tabuľke je 
pre neho rozvoj hráčov a ich individualít. „Do klubu 
som sa vrátil po dlhšom čase, v prvom rade som sa 
snažil spoznať hráčov po každej stránke, dostať do 
nich technický futbal založený na dobrých individua-
litách,“ priblížil tréner.

Ohratá platňa - chýba umelá tráva...
Aj pre dorastencov je na tejto úrovni nevyhnutný 

tréningový proces na dennej báze, rovnako Púchov-
čania trénujú každý deň. „S prístupom hráčov k plne-
niu tréningových povinností som v globále spokojný, 
i keď, samozrejme, stále sa dá posúvať ďalej aj čo sa 
týka koncentrácie na tréningu. Pre hráčov je v tré-
ningovom procese totiž dôležitý každý dotyk, každý 
kontakt s loptou, nevyhnutné je maximálne sústre-
denie na každú mikrosituáciu, ktorá sa vyskytne v 
tréningu,“ zdôraznil Pagáč, ktorý si, podobne ako 
všetci tréneri mládežníckych družstiev MŠK Púchov, 
posťažoval na absenciu umelej trávnatej plochy, čo 

je v porovnaní s ostatnými družstvami v druhej lige 
veľkým hendikepom. „Umelá tráva je už pre napredo-
vanie hráčov nevyhnutnosť,“ doplnil. 

Spokojnosť bola vždy, keď hráči „jazdili“
Ako dodal, spokojný je aj s vystúpeniami svojich 

zverencov v majstrovských stretnutiach. Spokojný 
bol podľa vlastných slov s každým zápasom, v kto-

rom videl, že jeho 
zverenci zápas 
odjazdili bez 
ohľadu na výsle-
dok. A takých zá-
pasov bola podľa 
neho veľká väč-
šina. „Pracujeme 
s hráčmi tak, aby 
boli pripravení 
po každej stránke 
pre A-mužstvo. 
Som spokojný, že 
Filip Buček sa po-
čas jesennej časti 
posunul do muž-
skej kabíny a stal 
sa plnohodnot-
ným hráčom. Ve-
rím, že nezostane 
sám a podarí sa 
to viacerým hrá-
čom. Je tu totiž 
viac hráčov so 
slušným poten-
ciálom, ale stále 
musia na sebe 
pracovať,“ skon-
štatoval tréner. 

Trio nových 
hráčov

Cez zimnú 
prestávku sa sna-
žili doplniť káder 
staršieho dorastu 
hráčmi, ktorí ešte 

budúci rok môžu hrať v doraste. Káder počas zimnej 
prestávky doplnili o Erika Novotného z Lednických 
Rovní, ktorý predtým hrával v Senci, Eduarda Cho-
vanca z Banskej Bystrice a Františka Krčmárika z Po-
važskej Bystrice. „Tým že tu nie je umelá tráva, museli 
sme nájsť vhodné riešenia, čo sa nám myslím celkom 
slušne podarilo. Pondelky trénujeme v posilňovni, 
v utorok a vo štvrtok na umelej tráve v Ladcoch a 
v stredu a v piatok na umelej tráve v Trenčianskych 
Tepliciach,“ uviedol Pagáč s tým, že cieľom do jarnej 
časti je najmä pripraviť hráčov pre treťoligový káder 
mužov. 

Káder staršieho dorastu MŠK Púchov (U19):
Brankári – Peter Pilný Peter, Martin Ďurovec
Obrancovia – Mário Strelčík, Peter Socha, Roman 

Rosina, Adrián Hrančík, Jakub Zavadzan, František 
Krčmárik, Matej Šimko, Eduard Chovanec

Stredopoliari – Roman Kendy, Saniel Valášik, Adam 
Gabaj, Samuel Hurta

Útočníci – Mário Klučka, Frederik Marman, Erik No-
votný, Martin Červený, Mário Kováčik, Matúš Haviar

Realizačný tím: Eduard Pagáč – tréner, Patrik Minář 
– asistent trénera, Ľuboš Pagáč, Ľuboš Vrábel – vedú-
ci družstva.               (pok)

Tabuľka II. ligy U19 po jesennej časti: 
1. Myjava 17 15 2 0 68:13 47 20
2. Skalica 17 13 0 4 63:18 39 9
3. Inter 17 11 1 5 52:20 34 7
4. Zl. Moravce 17 9 3 5 32:28 30 3
5. Karlova Ves 17 9 2 6 32:30 29 2
6. P. Bystrica 17 8 4 5 47:25 28 4
7. Petržalka 17 9 1 7 30:28 28 4
8. Topoľčany 17 9 0 8 25:28 27 3
9. Malacky 17 7 5 5 28:23 26 -1
10. Horná Nitra 17 8 1 8 49:41 25 -2
11. Lok. Trnava 17 7 3 7 29:32 24 -3
12. Púchov 17 7 2 8 43:35 23 -1
13. Dubnica 17 6 4 7 35:24 22 -2
14. Gabčíkovo 17 6 4 7 37:31 22 -2
15. Komárno 17 4 3 10 43:62 15 -9
16. Domino 17 3 2 12 20:44 11 -13
17. Nové Zámky 17 2 0 15 9:92 6 -18
18. Levice 17 1 1 15 11:79 4 -20

Starší dorast MŠK Púchov (U19) má byť v prvom rade liahňou pre A-družstvo mužov.      FOTO: Milan Podmaník

Odchovanec púchovského staršieho dorastu Filip Buček (na snímke vpravo) si našiel miesto 
v zostave treťoligového kádra A-družstva mužov MŠK Púchov. Na snímke sa teší zo svojho pre-
miérového gólu v drese mužov do siete Lednických Rovní.        FOTO: Milan Podmaník 
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HOKEJ 

Dorastencov čakajú v semifinále Topoľčany
I. liga juniori
31. kolo: MŠK Púchov – HK Mládež Michalovce 

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly MŠK: 18. Čederle (Paliesek), 22. Marušinec 

(Hajko, Hajský), 57. Košut (Hajko, Marušinec), 59. 
Vardžák (Paliesek)

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Hajko, Mário Ha-
luška, Matej Haluška, Kollárik, Rusnák, Schvandtner 
– Čederle, Dilkov, Hajský, Jánoš, Košut, Luhový, Maru-
šinec, Paliesek, Vardžák, Zovčák

Ostatné výsledky 31. kola: Martin – Prešov 17:4, 
HOBA Bratislava – Piešťany 13:1

32. kolo: MŠK Púchov – Penguines Prešov 3:4 
(1:1, 1:0, 2:1, 0:1) po predĺžení

Góly MŠK Púchov: 18. Paliesek (Dilkov), 33. Haluš-
ka (Černota), 42. Čederle (Paliesek)

Púchovčania ešte necelých desať minút pred kon-
com viedli dvojgólovým rozdielom. Náskok napokon 
neudržali a v štvrtej minúte predĺženia strelili hostia 
víťazný gól. 

Zostava MŠK Púchov: Katreniak – Hajko, Mário 
Haluška, Matej Haluška, Kollárik, Rusnák, Schvandt-
ner – Čederle, Černota, Dilkov, Košut, Marušinec, 
Paliesek, Udovychenko, Vardžák, Zovčák, tréner Bra-
nislav Okuliar 

Martin – Michalovce 7:2
1. Martin  27  25  0  0  1  1  186:41  76 
2. Prešov  26  15  2  0  0  9  144:113  49 
3. HOBA BA  26  11  1  0  3  11  124:105  38 
4. Púchov  27  11  1  0  2  13  97:100  37 
5. Michalovce  26  9  1  0  0  16  94:141  29 
6. Piešťany  24  1  1  0  0  22  46:191  5 

I. liga dorast
Štvrťfinále play-off
3. zápas: HOBA Bratislava – MŠK Púchov 1:5 (0:3, 

0:1, 1:1), stav série 0:3
Góly MŠK: 6. Krajč, 9. Čederle (Deneš, Krajč), 18. 

Deneš (Smolka, Čederle), 27. Domanický (Pišoja, Če-
derle), 47. Gálik

V sérii zvíťazili Púchovčania 3:0 a v semifinále na
nich čakajú rovesníci z Topoľčian, ktorých privítajú 
na domácom ľade už v týždni 28. februára a 1. marca 
vždy o 14.00 hodine.

Zostava MŠK Púchov: Katreniak – Domanický, 
Haluška, Hudík, Húska, Janík, Pišoja, Putala, Rusnák 
– Čederle, Černota, Deneš, Ďuriš, Gálik, Kašlík, Krajč, 
Ladecký, Olbert, Smolka, Udovychenko

Ostatnú výsledky štvrťfinále paly-off: Trebišov 
– Dubnica 2:9 (stav série 0:3), Brezno – Topoľčany 2:3 
(stav série 0:3), Piešťany – Považská Bystrica 4:3 a 2:5 
(stav série 1:3)  
  KADETI
V predohrávke 19. a 20. kola nadstavbovej skupiny 
play-out (Púchovčania si vymenili poradie zápasov) 
neuspeli mladí hokejisti MŠK Púchov v Poprade a v 
tabuľke klesli až na štvrté miesto. Už počas víkendu 
ich čakajú dva náročné zápasy vo Zvolene. Ak chcú 
pomýšľať na vrchné priečky tabuľky, mali by bodo-
vať. 
   Predohrávka 19. kola: HK ŠKP Poprad – MŠK Pú-
chov 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)
   Góly MŠK: 10. Hudík (Ladecký, Kašlík), 15. Kašlík 
(Krajč, Omelka)
   Zostava MŠK Púchov: Kadlec, Kmošena – Hajas, 
Hudík, Krajčovič, Majerník, Omelka, J. Urban – An-
dráško, Januščák, Kašlík, Krajč, Ladecký, Mišák, Mora-
vanský, Osacký, Pobežal, Šmigura, M. Urban
   Predohrávka 20. kola: HK ŠKP Poprad – MŠK Pú-
chov 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

   Góly MŠK: 20. Hudík (Krajč), 24. Januščák (Osacký, 
Krajčovič), 44. Kašlík (Hudík, Krajč)
   9. kolo: Nitra - Žilina 5:3, Zvolen – Liptovský Mikuláš 
3:2
   10. kolo: Nitra – Žilina 2:4, Zvolen – Liptovský Mi-
kuláš 7:1 
1. Žilina  10  7  1  2  45:29  15 
2. Zvolen  10  5  2  3  35:28  12 
3. Nitra  10  5  1  4  39:34  11 
4. MŠK Púchov  10  5  1  4  39:41  11 
5. Poprad 10  5  0  5  29:34  10 
6. L. Mikuláš 10  0  1  9  23:44  1 

I. liga starší žiaci
8. HT
29. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Martin – Banská 

Bystrica 6:4, Považská Bystrica – Žilina 4:3, Liptovský 
Mikuláš – Brezno 2:9, Zvolen – Lučenec 11:2
1. MŠK Púchov  26  21  3  2  159:62  45 
2. Martin 26  16  0  10  129:92  32 
3. Zvolen  27  16  0  11  137:115  32 
4. B. Bystrica  27  12  5  10  146:108  29 
5. L. Mikuláš 27  11  4  12  144:135  26 
6. Žilina  27  11  3  13  95:95  25 
7. P. Bystrica  27  12  2  13  116:144  26 
8. Brezno  27  10  2  15  137:142  22 
9. Lučenec  26  1  1  24  34:204  3
   7. HT
   29. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Martin – Banská 
Bystrica 7:2, Považská Bystrica – Žilina 3:6, Liptovský 
Mikuláš – Brezno 2:10, Zvolen – Lučenec 7:2
1. Martin 26  23  0  3  175:45  46 
2. Zvolen  27  19  3  5  174:68  41 
3. MŠK Púchov  26  18  1  7  142:60  37 
4. Brezno  27  17  1  9  159:86  35 
5. Žilina  27  12  2  13  108:105  26 
6. Lučenec  26  10  0  16  116:166  20 
7. B. Bystrica  27  6  3  18  65:150  15 
8. L. Mikuláš  27  6  2  19  94:159  14 
9. P. Bystrica  27  2  2  23  60:254  6 
    I. liga mladší žiaci
   6. HT: 
29. kolo: MŠK Púchov mal voľno, B. Bystrica – Mar-
tin 1:3, Žilina – P. Bystrica 6:4, Brezno – L. Mikuláš 2:4, 
Lučenec – Zvolen 0:14
   5. HT: 

I. liga juniori
33. kolo, 4. 3. o 17.30
MHC Martin – MŠK Púchov 
I. liga dorast
Semifinále play-off
1. zápas, 28. 2. o 14.00
MŠK Púchov – HC Topoľčany
2. zápas, 1. 3. o 14.00
MŠK Púchov – HC Topoľčany
3. zápas, 4. 3. o 14.00
HC Topoľčany – MŠK Púchov
Prípadný 4. zápas, 5. 3. o 10.30
HC Topoľčany – MŠK Púchov
KADETI
11. kolo, 4. 3. o 17.00
HKM Zvolen – MŠK Púchov
12. kolo, 5. 3. o 13.30
HKM Zvolen – MŠK Púchov
I. liga starší žiaci
8. HT
30. kolo, 2. 3. o 11.00
HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov
31. kolo, 4. 3. o 9.00
MŠK Púchov – MsHKM Žilina
7. HT
30. kolo, 2. 3. o 13.45
HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov
31. kolo, 4. 3. o 11.30
MŠK Púchov – MsHKM Žilina
I. liga mladší žiaci
6. HT
30. kolo, 2. 3. o 10.30
MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica
31. kolo, 4. 3. o 9.00
MsHKM Žilina – MŠK Púchov
5. HT:  30. kolo, 2. 3. o 13.00
MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica
31. kolo, 4. 3. o 11.30
MsHKM Žilina – MŠK Púchov

Kto s kým na ľade

29. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Banská Bystrica 
– Martin 3:3, Žilina – Považská Bystrica 5:1, Brezno 
– Liptovský Mikuláš 6:9, Lučenec – Zvolen 0:5

Dorastenci MŠK Púchov po dvoch domácich víťazstvách nezaváhali ani v Bratislave a vybojovali si postup do se-
mifinále.             FOTO: Pavol Kadlec
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Všetko o stolnom tensie:

www.pinec.info
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Remíza v Partizánskom je na záchranu D. Kočkoviec málo
Oblastné stolnotenisové súťaže

Kto s kým za stolmi

   3. liga muži
   Stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce vycestovali 
v 21. a 22. kole tretej stolnotenisovej ligy na Hornú 
Nitru a bola to pre nich jedna z posledných možností 
uchovať si nádej na záchranu. V Partizánskom s ta-
mojšou rezervou uhrali nerozhodný výsledok, no vo 
Veľkých Uherciach s rezervou prehrali, a tak sa ich ná-
dej na záchranu dostáva do teoretickej roviny. 
   Výsledky:
   21. kolo: STK TEVOS Partizánske B – Slovan Dol-
né Kočkovce 9:9 (Blaško 3, Janiš 3, J. Škrabko 1, 2x 
štvorhra)
   Ostatné výsledky 21. kola: Bystričany – Lazany 
16:2, Karpatia Prievidza – Trenčín B 4:14, STK Prievid-
za – Bošany B 9:9, Veľké Uherce B – Považská Bystrica 
1:17, Nová Dubnica B – Drietoma 17:1, Ladce – Stará 
Turá 16:2
   22. kolo: STK Veľké Uherce B – Slovan Dolné Koč-
kovce 11:7 (Michalec 2, Blaško 1, Janiš 1, J. Škrabko 
1, 2x štvorhra)
   Ostatné výsledky 22. kola: STK Prievidza – Trenčín 
B 2:16, Karpatia Prievidza – Bošany 12:6, Partizánske 
B – Považská Bystrica 2:16, Ladce – Drietoma 9:9, 
Nová Dubnica B – Stará Turá 10:8 
1. Bystričany 20 20 0 0 288:72 60
2. TTC PB A  20 19 0 1 292:68 58
3. Trenčín B  21 15 1 5 229:149 52
4. Ladce  21 11 5 5 208:170 48
5. KarpatiaPD  20 12 1 6 176:184 44
6. Lazany   20 7 7 6 178:182 41
7. Bošany B  21 7 4 10 180:198 39
8. Drietoma   20 6 5 9 166:194 37
9. STK PD  20 5 6 9 153:207 36
10. V. Uherce B  21 4 6 11 168:210 35
11. N. Dubnica B  21 6 1 14 146:232 34
12. Partizánske B  21 5 2 14 137:241 33
13. St. Turá 20 3 3 14 130:230 29
14. D. Kočkovce 20 2 1 17 123:237 25

5. SATES liga
V šlágri o tretie miesto piatoligovej tabuľky uhrala 

Lysá pod Makytou remízu za stolmi Pruského a udr-
žala si pred svojim súperom bodový náskok. Bohu-
žiaľ, na rezervu Ladiec i Považskobystričanov Lysá 
opäť stratila, a tak postupové nádeje strácajú reálny 
charakter. Rezerva Dolných Kočkoviec utrpela deba-
kel za stolmi druhých Ladiec, a tak zostáva stale na 
poslednej priečke s dvojbodovou stratou na rezervu 
Pruského. 

Ladce B – Dolné Kočkovce B 16:2, Hromek, V. Po-
pelka po 4, Gajdošík, I. Hrevuš po 3, 2x štvorhra – J. 
Škrabko 2, Nová Dubnica C – Slovan Považská Bys-
trica A 12:6, Frohn, Janiga, Garaj po 3, Oravec 2, 1 
štvorhra – P. Gálik, Tománek po 2, Šuba 1, 1 štvorhra, 
Pruské A – Lysá pod Makytou 9:9, Joz. Šatka, Jaro 
Šatka po 3, Ľ. Šatka 2, 1 štvorhra – Panáček, Schulcz 
po 3, Ladecký, Janíček st. po 1, 1 štvorhra, Pruské B 
– Medeko Považská Bystrica 6:12, Cibík 3, Černej, 
Burdej po 1, 1 štvorhra – Lipa 4, Herco 3, Filípek, Lauš 
po 2, 1 štvorhra, TTC Považská Bystrica C – Nová 
Dubnica D 13:5, J. Bačík 4, L. Bačík, M. Bačík po 3, 
Lednický 2, 1 štvorhra – Pšenková 2, Pšenka, Lászlová 
po 1, 1 štvorhra, Pružina A – Dubnica nad Váhom 
9:9, Krupa 3, Sádecký 2, Vrábel, Behro po 1, 2 štvorh-
ra – Gereg 4, Eckert, Palček po 2, Bezecný 1.
1. TTC PB C  17 14 1 2 200:106 46
2. Ladce B  17 13 1 3 194:112 44
3. Lysá   17 10 4 3 178:128 41
4. Pruské A  17 9 5 3 185:121 40
5. N. Dubnica C  17 8 1 8 144:162 34
6. Dubnica A  17 5 6 6 158:148 33
7. Medeko PB   17 6 4 7 155:151 33
8. Slovan PB   17 7 2 8 145:161 33
9. Pružina   17 4 7 6 138:168 32
10. N. Dubnica D  17 2 5 10 126:180 26
11. Pruské B  17 3 1 13 102:204 24
12. D. Kočkovce B  17 2 1 14 111:195 22
   6. REKONT liga

Na predohrávku 17. kola cestovali stolní tenisti Do-
hnian do Dolnej Marikovej, kde po vyrovnaných vý-
konoch dokázali vybojovať tesné víťazstvo. Dohňany 
tak v tabuľke držia krok s druhou rezervou Sedme-
rovca.  Ešte nemusia celkom pochovať ani postupové 
nádeje, zo 6. REKONT ligy budú zrejme postupovať 
dve družstvá. 
   Šebešťanová – Červený Kameň 10:8, Mitaš 4, Za-
ukolec, K. Petrík st. po 2, 2x štvorhra – Ľ. Dohňanský 

3, D. Dohňanský, Jakúbek po 
2, P. Dohňanský 1, Nozdro-
vice A – Slovan Považská 
Bystrica B 9:9, Didek 3, J. 
Letko, Češko po 2, Otruba 1, 1 
štvorhra – Hlubina 4, Kvaššay 
3, Žilinčík 1, 1 štvorhra, Dol. 
Mariková – Dohňany 7:11 
predohrané, Belás 4, Striže-
nec 3 – Hološko 3, R. Baška, M. 
Baška, Junga po 2, 2x štvorh-
ra,  Zliechov – Sedmerovec 
B 10:8, M. Vicen 4, J. Vicen 
3, D. Mišík st. 2, 1 štvorhra 
– M. Šelinga st. 3, Galko 2, P. 
Barták, M. Šelinga ml. po 1, 1 
štvorhra, TTC Považská Bys-
trica D – Dolný Moštenec 
10:8, M. Konrád, Čelko st. po 
3, Lieskovský, Hrubo, Ďurana 
po 1, 1 štvorhra – I. Bírošík 
3, Baláž, I. Melicherík po 2, 1 
štvorhra, Milochov A – Lad-

ce C 9:9, Hojdík, Kunovský po 3, P. Mihálik, Lutišan 
po 1, 1 štvorhra – Pišta 4, Kvasnica, Sňahničan po 2, 
1 štvorhra
1. D. Moštenec   17 14 1 2 209:97 46
2. Sedmerovec B  17 12 1 4 184:122 42
3. Slovan PB B  17 11 2 4 178:128 41
4. Zliechov   17 10 3 4 170:136 40
5. Dohňany   17 11 1 5 174:132 40
6. Nozdrovice   17 6 4 7 141:165 33
7. D. Mariková   17 5 4 8 137:169 31

5. SATES liga
18. kolo, 3. marca o 18.00
Dolné Kočkovce B – Pružina (2. 3. o 18.00), Dub-

nica – TTC Považská Bystrica C, Nová Dubnica D 
– Pruské B, Medeko Považská Bystrica – Pruské A 
(17.30), Lysá pod Makytou – Nová Dubnica C, Slo-
van Považská Bystrica – Ladce B (17.30)

6. REKONT liga
18. kolo, 3. marca o 18.00
Červený Kameň – Milochov, Ladce C – TTC Po-

važská Bystrica D, Dolný Moštenec – Zliechov, 
Sedmerovec B – Dolná Mariková (18.30), Dohňa-
ny – Nozdrovice (17.00), Slovan Považská Bystrica 
B – Šebešťanová (17.30)

7. liga
22. kolo, 3. marca o 18.00
TTC Považská Bystrica E – Púchov A, Nová Dub-

nica E – Milochov B (17.30), Udiča – Miracles Dub-
nica, Nozdrovice B majú voľno, JoLa Dubnica nad 
Váhom – Sedmerovec C, Púchov B – Dolné Koč-
kovce C , Pružina B – ZŠ Dubnica (18.30)

8. Ladce C  17 6 2 9 147:159 31
9. TTC PB D  17 6 2 9 144:162 31
10. Č.Kameň   17 5 0 12 133:173 27
11. Milochov   17 2 2 13 118:188 23
12. Šebešťanová   17 3 0 14 101:205 23
   7. liga

V predohrávanom stretnutí 21. kola siedmej stolno-
tenisovej ligy si stolný tenisti prvého družstva Púcho-
va zaknihovali v poradí siedme víťazstvo, keď za do-
mácimi stolmi porazili hladko Novú Dubnicu E 16:2. V 
tabuľke sa tak priblížili na rozdiel dvoch bodov sied-
mej rezerve Pružiny. Práve Pružinčanov dokázali za 
domácimi poraziť stolmi hráči Dolných Kočkoviec C. 
   3. ZŠ Dubnica nad Váhom – TTC Považská Bys-
trica E 8:10, Ševček, Herda, P. Čilek st. po 2, P. Čilek 
ml. 1, 1 štvorhra – Babčan, Kulichová po 4, Ďuranová 
1, 1 štvorhra, Dolné Kočkovce C – Pružina B 13:5, 
Gombár, Hudec, Crkoň po 3, M. Majdán 2, 2x štvorh-
ra – Vrábel 4, P. Kozák 1, Sedmerovec C – Púchov B 
14:4, Miloš Šelinga, Mišík po 4, Minárik 3, Hrdlička 2, 
1 štv. – Miko, Mikulčík, Briš po 1, 1 štv., JoLa Dubnica 
nad Váhom mala voľno, Miracles Dubnica nad Vá-
hom – Nozdrovice B 10:8, Heštera, M. Dohňanský, 
Jakuš, Halgoš po 2, P. Fatrsík 1, 1 štvorhra – Koštialik 
4, Zemanovič 3, 1 štvorhra, Milochov B – Udiča 12:6, 
Hojdík 4, Horečný, B. Mihálik po 3, Gazdík 1, 1 štvor-
hra – Ignácik ml. 3, M. Vaňko, Šuška po 1, 1 štvorhra, 
Púchov A – Nová Dubnica E 16:2 predohrané, Si-
tár, Lefko, Ochotnický po 4, Kalus 3, 1 štvorhra – Ku-
lina 1, 1 štvorhra
1. JoLa DCA   19 17 1 1 242:100 54
2. Sedmerovec C  19 15 2 2 219:123 51
3. Milochov B  20 14 2 4 206:154 50
4. Nozdrovice B  20 10 3 7 199:161 43
5. Udiča   20 11 0 9 198:162 42
6. TTC PB E  19 11 1 7 185:157 42
7. Pružina B  19 8 4 7 187:155 39
8. Púchov A  20 7 3 10 164:196 37
9. Miracles DCA 19 8 2 9 183:159 37
10. D. Kočkovce C  19 8 1 10 184:158 36
11. N. Dubnica E  20 4 2 14 132:228 30
12. ZŠ Dubnica   19 2 1 16 116:226 24
13. Púchov B  19 0 0 19 53:289 19

Milan Junga prispel k víťazstvu Dohnian nad Dolnou Marikovou dvomi bodmi, 
ďalší pridal vo štvorhre.         FOTO: Milan Podmaník
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ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•  Predám slnečný 4-izb. byt na Námestí slobo-
dy v Púchove, komplet prerobený. Voľný od sep-
tembra 2017. Cena: 95.000 eur. Dohoda možná.  
Tel. 0902 688 460.
•  Predám záhradu v osobnom vlastníctve Skala – 
Lúka č. 5. Pod Púchovskou skalou s drevenou búdou. 
Bez vody a elektriny. Výhodne. Tel. 0950 601 802.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•  Kúpim v Púchove dvojizbový byt s balkónom na 
najvyššom poschodí. Kontakt: 0908 064 501.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
•  Ponúkame priestory na prenájom na pod-
nikateľské účely – 97,25 m² na adrese:  Dvory 
1932/18-1/08  v Púchove. Kontakt: 0917 191 034. 
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. priestor 32 m² vhodný pre dielňu, obchod alebo 
kanceláriu. Tel. 0905 262 820.

RÔZNE
•  Požičiam vlečku za veľmi výhodnú cenu. Kontakt 
0908 792 955.

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.                                   

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 

pokrač. na vedľ. strane

SPOMIENKA
Dňa 24. 2. 2017 uplynulo 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý otec, ded-
ko a pradedko Rudolf 
JURISA zo Streženíc. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
V posledný februárový 
deň uplynie už 9 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, 
mamička a babička 
Zdenka JANÍČKOVÁ 
 z Lysej pod Makytou.
„Čas plynie tíško ďalej, ale 
smútok v srdci zostáva navždy, stále nám veľmi 
chýbaš.“

Spomínajú: manžel, dcéry Andrejka a Lenka 
s rodinami, matka a šesť vnúčat.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 1. 3. 2017 si pri-
pomíname 20. výročie 
úmrtia našej drahej 
mamičky a babičky 
Anny MYŠKOVEJ.
S láskou si spomínajú 
dcéry Oľga a Mária  
s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 27. 2. 2017 uplynulo 
13 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko,  
a pradedko František 
ĎURECH z Nosíc. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn a dcéra s rodinami. 

SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud 
vzal. Vám patrí spom-
ienka, až srdce sa chveje, 
veď mama, ani otec už  
s nami nie je. Teraz bdie- 
te nad nami a chránite 
nás anjelskými krídlami.

Dňa 1. 3. 2017 si pri-
pomíname 1. výročie, 
kedy nás opustila naša 
mama Mária BLAŠ-
KOVÁ. Zároveň si 13. 
4. 2017 pripomenieme 
3. výročie, čo nás opus-
til náš otec František 
BLAŠKO.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal. 
Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. 
S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci sme 
si 27. 2. 2017 pripomenuli 5. výročie od chvíle,  
kedy nás navždy opustila dcéra, 
Monika JAKUBČEKOVÁ. 

S láskou spomína mama a celá rodina.

SPOMIENKA
Dni bežia, roky ute-
kajú, ale spomienky na 
Vás zostávajú. 
Dňa 25. 2. sme si pri-
pomenuli 20. rokov od 
úmrtia našej mamičky 
a starej mamy Viery 
JURENKOVEJ, rod. 
Pečeňovej a 11. 12. 
uplynie 26 rokov od 
úmrtia otca a starého 
otca Jozefa JURENKU. 
Kto žije v našich 
srdciach nezomiera,
je iba vzdialený. 

S láskou deti 
s rodinami.  

SPOMIENKA
Dňa 14. 4. 2017 uply-
nie 21 rokov od úmrtia 
drahej mamy, babky a 
prababky Márie JURI- 
SOVEJ, rod. Darivčákovej 
zo Streženíc. 
Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Ťažko je vysloviť, čo v srdci 
cítime po rokoch bolesti, 
čo k hrobu chodíme. To, že 
sa rany hoja, je len zdanie, 
v srdciach bolesť ostáva a 
spomínanie...
Dňa 26. februára 2017 
by sa bol dožil 26 rokov náš milovaný syn a vnuk 
Rudko SLABý zo Zubáka. 
„Rudko, chýbaš nám.“

Spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Dňa 25. 2. 2017 uplynuli 
dva roky, čo odišiel do več-
nosti  Štefan ZBORAN  
z Púchova. 

S láskou a modlitbou 
si spomínajú deti Iveta,  
Ľubica a Ľuboš s rodinami + sestry Olinka a Jarka. 
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•  Opravy elektrospotrebičov, pračiek, elektrického 
ručného náradia, elektroinštalačné práce. Kontakt 
na č.tel. 0918 902 593.
•  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
•  Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a pre-
dajca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcu o prácu 
na pozíciu - skladník. Prax na pozícii skladníka je  
výhodou. Preukaz na VZV nie je podmienkou.  
Nástup možný ihneď. Životopisy posielajte na  
e-mailovú adresu kuchtova@alve.sk alebo volajte  
na tel. číslo: 042/ 4650 904. 
•  Ponúkam prácu rozvozcu tovaru. Práca je vhodná 
pre študenta alebo dôchodcu. Požadujem vodičský 
preukaz skupiny B, bezúhonnosť.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. 0917 525 194.
• Prijmeme časníčku na TPP do pivárne v Púchove, 

zároveň hľadáme brigádničky do Country saloonu  
v Púchove. Tel. 0902 669 891.
•  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. 
• Hľadám opatrovateľku k staršej žene, ide o opatro-
vanie 2 x do týždňa na 2 hodiny. Tel. 0950 601 802. 

OZNAMY: 
•  MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. sa ospravedl-
ňuje obyvateľom Púchova za dočasný výpadok do-
dávky tepla a teplej vody dňa 20. 2. 2017. Bol zapríči-
nený technickou poruchou na primárnom rozvode 
tepla. Ing. Ivan Andrejčík
•  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. 
•  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.                               
•  ZO SZZP v Púchove oznamuje, že ďalší poraden-
ský deň bude 27. 3. 2017 od 14.00 hod. v kancelárii 
ZO SZZP /bývalý kataster Námestie slobody/. Právne 
poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne 
problémy zdravotne postihnutých a starších ob-
čanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, 

môže sa prihlásiť do 17. 3. 2017 na adrese: Ján Petro, 
Obrancov mieru č.1152/5, Púchov, tel. 0949 103 709.
K prípadu, v ktorom chcete poradiť, je potrebné do-
niesť už existujúce podklady.
       
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.

Útulok OZ 
Hafkáči  

Kontakt: 0911 290 983  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci

Berta Hebby

MonaLejdy

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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