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Dolné Kočkovce B vykresali iskierku nádeje
Oblastné stolnotenisové súťaže

5. SATES liga
18. kolo: Dolné Kočkovce B – Pružina A 10:8, P. 

Majdán, J. Škrabko po 3, Fedora 2, Chobot 1, 1 štv. 
– Krupa 4, Gabčo, Sádecký, Behro po 1, 1 štv., Dubni-
ca – TTC Považská Bystrica C 11:7, Topák 4, Gereg 3, 
Palček 2, Bezecný 1, 1 štv. – Zemanová 3, L. Bačík, M. 
Bačík, Lednický po 1, 1 štv., Nová Dubnica D – Prus-
ké B 7:11, Košík, Lászlová po 2, Grambličková, Vin-
czeová po 1, 1 štv. – Beránek 4, Černej, Cibík po 3, 
1 štv., Medeko Považská Bystrica – Pruské A 10:8, 
Lauš 3, Lipa, Herco, Filípek po 2, Hedera 1 – Jaro Šat-
ka, Ľ. Šatka, Kopačka po 2, 2 štv., Lysá – N. Dubnica 
C 14:4, Schulcz 4, Ladecký, Janíček st. po 2, Panáček 
2, 2 štv. – Garaj, I. Machciníková po 2, Slovan PB A 
– Ladce B 8:10, J. Gálik, P. Gálik, Tománek po 2, Šuba 
1, 1 štv. – Hromek, Gajdošík po 3, V. Popelka 2, I. Hre-
vuš 1, 1 štv.
1. Ladce B  18 14 1 3 204:120 47
2. TTC PB C  18 14 1 3 207:117 47
3. Lysá   18 11 4 3 192:132 44
4. Pruské A  18 9 5 4 193:131 41
5. Medeko PB  18 7 4 7 165:159 36
6. Dubnica   18 6 6 6 169:155 36
7. N. Dubnica C  18 8 1 9 148:176 35
8. Slovan PB   18 7 2 9 153:171 34
9. Pružina   18 4 7 7 146:178 33
10. Pruské B  18 4 1 13 113:211 27
11. N. Dubnica D  18 2 5 11 133:191 27
12. D. Kočkovce B  18 3 1 14 121:203 25
   6. REKONT liga
   18. Červ. Kameň – Milochov A 9:9, Jakúbek 4, 
Ľ. Dohňanský 3, P. Dohňanský 1, 1 štv. – B. Mihálik, 
Kunovský, Hojdík, Benko po 2, 1 štv.,  Ladce C – TTC 
PB D 8:10, V. Letko 3, Pišta 2, Sňahničan, Kvocera po 
1, 1 štv. – Čelko st. 4, Lieskovský 3, Ďurana 2, 1 štv., 
Dol. Moštenec – Zliechov 9:9, I. Bírošík 4, Baláž 2, 
Ľ. Melicherík, I. Melicherík po 1, 1 štv. – M. Vicen, J. 
Vicen po 3, D. Mišík st. 2, 1 štv., Sedmerovec B – Dol. 
Mariková 13:5, M. Šelinga ml., M. Šelinga st. po 4, 
P. Barták 2, Štefanec 1, 2 štv. – Belás, Striženec po 2, 
Žiačik 1, Dohňany – Nozdrovice A 12:6, R. Baška 4, 
M. Junga 3, M. Baška, Hološko po 2, 1 štv. – Didek 2, 
Otruba, Koštialik, J. Letko po 1, 1 štv., Slovan PB B 
– Šebešťanová 14:4, Kvaššay, Tabaček, Jurčík po 3, 
Hlubina 2, Cedzo 1, 2 štv. – Mitaš 2, Zaukolec, Jaro 

Petrík po 1.
1. D. Moštenec   18 14 2 2 218:106 48
2. Sedmerovec B  18 13 1 4 197:127 45
3. Slovan PB B  18 12 2 4 192:132 44
4. Dohňany   18 12 1 5 186:138 43
5. Zliechov   18 10 4 4 179:145 42
6. TTC PB D  18 7 2 9 154:170 34
7. Nozdrovice   18 6 4 8 147:177 34
8. D. Mariková   18 5 4 9 142:182 32
9. Ladce C  18 6 2 10 155:169 32
10. Č.Kameň   18 5 1 12 142:182 29
11. Milochov   18 2 3 13 127:197 25
12. Šebešťanová   18 3 0 15 105:219 24
7. liga
22. kolo: TTC PB E – Púchov A 16:2, Kulichová, 
Dujsíková po 4, Hrubo, Babčan po 3, 2 štv. – Kalus, 
Ochotnícky po 1, N. Dubnica E – Milochov B 9:9, 
Janiga 4, Vinczeová, Ihriský po 2, 1 štv. – B. Mihálik 
3, M. Mihálik, Duško po 2, Horečný 1, 1 štv., Udiča 
– Miracles Dubnica 10:8, Ignácik ml. 4, M. Vaňko 3, 
Beník, Šuška po 1, 1 štv. – P. Fatrsík, R. Fatrsík, Heštera 
po 2, M. Dohňanský 1, 1 štv., Nozdrovice B – voľno, 
JoLa Dubnica – Sedmerovec C 9:9, Rojkovič, Bíly po 
2, Kminiak, Zajac, Hebr, Lalinský po 1, 1 štv. – Galko 3, 
Mazán, Miloš Šelinga po 2, Minárik 1, 1 štv., Púchov B 
– Dol. Kočkovce C 2:16, Mikulčík, Briš po 1, - Hudec, 
Gombár, Crkoň po 4, F. Škrabko 2, 2 štv.,  Pružina B 
– 3. ZŠ Dubnica 14:4, J. Kozák, Topor po 4, P. Kozák, 
D. Olšovský po 2, 2 štv. – Trenčan, P. Čilek st. po 2. 
1. JoLa DCA   20 17 2 1 251:109 56
2. Sedmerovec C  20 15 3 2 228:132 53
3. Milochov B  21 14 3 4 215:163 52
4. Udiča   21 12 0 9 208:170 45
5. TTC PB E  20 12 1 7 201:159 45
6. Nozdrovice B  20 10 3 7 199:161 43
7. Pružina B  20 9 4 7 201:159 42
8. D. Kočkovce C  20 9 1 10 200:160 39
9. Púchov A  21 7 3 11 166:212 38
10. Miracles DCA   20 8 2 10 191:169 38
11. N. Dubnica E  21 4 3 14 141:237 32
12. ZŠ Dubnica   20 2 1 17 120:240 25
13. Púchov B  20 0 0 20 55:305 20

Deväť medailových umiestnení v dvojhre si vybo-
jovali mladí bedmintonisti BK Racquets Púchov v 
ďalšom zo série Grand Prix. Podujatie usporiadali v 
Športcentre v Púchove v troch vekových kategóri-
ách (U11, U13 a U15). Púchovčania ovládli najmä 
kategóriu chlapcov U13, kde sa vo finále stretli Pú-
chovčania Matej Plevák a Lukáš Vojtek. Po finálovom
stretnutí sa tešil druhý nasadený Vojtek, ktorý zdolal 
svojho oddielového kolegu 2:0 na sety.  O príjemné 
prekvapenie sa postarala v kategórii dievčat U15 Pú-
chovčanka Rebeka Kováčová, ktorá ako nenasadená 
hráčka postúpila až do finále, keď v semifinále doká-
zala vyradiť nasadenú jednotku Žilinčanku Zaťkovú. 

Výsledky:
U11:
Chlapci: 1. Juraj Marek (BK MI Trenčín), 2. Michal 

Stano (BKR Púchov), 3. Gregor Skurčák (BO Nižná)
Dievčatá: 1. Megan Halás (BPR Bratislava), 2. Eva Bi-

eleschová (BK GYPY Piešťany), 3. Lívia Klačanská (BKR 

Púchov) a Alžbeta Kublová (BK GYPY Piešťany), 
U13:
Chlapci: 1. Lukáš Vojtek (BKR Púchov), 2. Matej Ple-

vák (BKR Púchov), 3. – 4. Juraj Marek (BK MI Trenčín) a 
Max Zaťko (AC UNIZA Žilina)

Dievčatá: 1. Ema Orságová (CEVA Trenčín), 2. Lea 
Skorkovská (BKR Púchov), 3. – 4. Nikola Jágriková 
(BKR Púchov) a Ella Klačanská (BKR Púchov), 5. Emma 
Žiačiková (BKR Púchov),... 13. Ivana Pleváková (BKR 
Púchov)

U15: 
Chlapci: 1. Dávid Butaš (BPR Bratislava), 2. Viktor 

Streharski (BPR Bratislava), 3. – 4. Andrej Turek (BK MI 
Trenčín) a Matúš Čarnogurský (BK MI Trenčín),... 6. Lu-
káš Vojtek (BNKR Púchov)

Dievčatá: 1. Johanka Ivanovičová (SC Pohoda Trna-
va), 2. Rebeka Kováčová (BKR Púchov), 3. – 4. Lýdia 
Zaťková (AC UNIZA Žilina) a Kristína Lichvárová (BKR 
Púchov).                 (pok) 

Deväť medailových umiestnení talentov BKR
Bedminton

Bedmintonový klub Racquets Púchov sa posta-
ral o nevšedný rekord v histórii vyhlasovania naj- 
úspešnejších športovcov, športových kolektívov a 
zaslúžilých funkcionárov telovýchovy. Už po krát-
kych siedmich rokoch existencie dokázal zaujať 
odbornú komisiu, zostavujúcu TOP športovcov 
a kolektívy okresov Púchov, Považská Bystrica a 
Ilava a dostať sa medzi najlepšie telovýchovné 
jednoty v oblasti. „Náš klub existuje sedem rokov, 
združujeme v ňom okolo 40 detí a asi 20 až 30 do-
spelých bedmintonistov. Úspechy dosahujú naj- 
mä deti a mládež od deväť do 19 rokov,“ povedal 
pre Púchovské noviny vedúci rezervy mužov BKR 
Púchov Jozef Skorkovský (na snímke), ktorý na 27. 
ročníku Plesu športovcov v Lednických Rovniach 
tradične spojeného s vyhlásením najlepších špor-
tovcov, preberal za klub ocenenie. 

Púchovské bedmintonové talenty sa podľa neho 
presadzujú v sérii mládežníckych turnajov po ce-
lom Slovensku, medailové umiestnenia priniesli 
aj z majstrovstiev Slovenska, niekoľko hráčov a 
hráčok patrí do užšej slovenskej špičky. Dospelí 
hráči a hráčky klubu úspešne účinkujú v tretej a 
štvrtej lige zmiešaných družstiev. 

„Trénujeme v Športcentre v Púchove, ktoré je 
jednou z najluxusnejších bedmintonových hál 
na Slovensku. Najväčším talentom klubu v kate-
górii 11-ročných dievčat je Emma Žiačiková, ktorá 
je viacnásobná majsterka Slovenska v dvojhre, 
štvorhre i zmiešanej štvorhre. Ďalšími veľkými 
talentami sú Nina Milada Michálková (U13), Ni-
kola Jágriková, Lea Skorkovská. V „pätnástke“ sú 
to súrodenci Kadlecovci – Olívia a Sebastián, Re-
beka Kováčová, ďalšie talentované dievčatá sú v 
sedemnástke a devätnástke  - Romana Comová a 
Romana Luhová,“ doplnil Skorkovský. 

Pochvaľuje si aj finančnú podporu z mesta, časť
financií získajú z dvoch percent dane a časť si pla-
tia rodičia. „Najmä náklady na cestovanie a ubyto-
vanie na turnajoch sú dosť vysoké, ak chce naša 
mlaď napredovať, musíme sa zúčastňovať turna-
jov aj v zahraničí. Boli sme na turnajoch v Slovin-
sku, Srbsku, Čiernej Hore, Nemecku, Maďarsku a v 
Českej republike,“ doplnil Skorkovský.               pok      

Raketový nástup 
Racquets klubu 
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V kauze „Chráničky“ začalo 
trestné stíhanie

Fašiangy po púchovsky
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Fašiangy po púchovsky 

Fašiangová veselica v Púchove.
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Fašiangy sú najmä o zábave, dobrom jedle, tan-
coch a oslavách. Tanečná skupina z Denného se- 
niorského centra sa na počesť týchto posledných 
dní zábav pred pôstom, postarala o country záži-
tok na pódiu. Seniori odtancovali niekoľko pesni-
čiek a do tanca sa zapojili aj diváci pod pódiom. 
Posledným bodom programu, na ktorý návštevní-
ci púchovských fašiangov čakali, bolo tradičné po-
chovávanie basy. Tento rok sa však veľmi tradičné 
pochovávanie nekonalo. O záverečné vystúpenie 
sa postarali deti z DFS Púchovček, Biela voda a DĽH 
Lachovček, ktoré vďaka svojim pedagógom doká-
zali prepojiť modernosť spolu s ľudovou hudbou a 
folklórom.     Text: B. Krchňavá, Foto: Z. Návojová

bolo mať masku vyrobenú vlastnoručne. Víťazov 
vyberala speváčka hudobnej skupiny Signál Ľudka 
Bučková-Kvaššayová spolu s riaditeľkou domu kul-
túry Miladou Vargovou. Najlepšie púchovské mas-
ky tohto roku boli tri. V kategórii dospelých vyhrala 
Zuzana z Hoštinej, ktorá sa inšpirovala filmom Ava-
tar a pestrofarebným kostýmom dokázala zaujať 
všetky zvedavé oči. Ďalšie dve ceny za výborne 
vyrobené kostýmy boli odovzdané do detských 
rúk. Výroba masiek dala zabrať najmä mamičkám 
oboch detí. Počas celého programu chodili deti z 
folklórneho súboru po pešej zóne a ponúkali di-
vákom šišky od rodičov a popritom vyberali „do 
klobúka“. 

Púchovské fašiangy začali kvôli veternému počasiu nesmelo, ale postupne sa rozbehli naplno  
Od obeda bola súčasťou pešej zóny tradičná zabí-
jačka, ku ktorej patril predaj mäsových výrobkov 
a chutných špecialít priamo z predajne Farmárik 
Púchov. Vietor časom utíchol a fašiangový podve-
čer pokračoval za hudobného sprievodu nosickej 
skupiny Signál. Hlavným bodom programu bol 
fašiangový sprievod masiek, ktorého súčasťou 
boli seniori z Denného centra, mladí herci z DDŠ  
Ochotníček, či DĽH Lachovček. Všetci vzorne zaha-
lení v maskách kráčali popri voze s konským zápra-
hom a celú cestu spievali ľudové piesne. 
Program ďalej pokračoval vyhodnotením masiek 
v kategórii detí i dospelých. Kritérium, vďaka kto-
rému jednotlivé masky zvíťazili bolo prosté, a tým 
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Ako by ste charakterizovali filozofiu Va-
šej strednej školy?
Študenti (a ich rodičia) sú naši zákaz-
níci.  Zabezpečujeme im ten najdoko-
nalejší vzdelávací servis, čo dokážeme. 
Naša škola je hravá, farebná, čistá, 
voňavá, usmievavá, plná prekvapu- 
júcich nápadov, oplýva možnosťami 
zahraničných odborných stáží a praxí. 
Aj preto absolventi pokračujú v štúdiu 
nielen v Česku a na Slovensku, ale i na 
prestížnych zahraničných vysokých 
školách, predovšetkým v USA, Anglic-
ku či Francúzsku. A sú medzi nimi i ab-
solventi z Púchova a okolia, a to nielen 
absolventi nášho šesťročného gymná-
zia, ale i ďalších študijných programov. 
Dnes máme v škole 82 študentov zo 
Slovenska naprieč všetkými odbormi.
Čím sa škola odlišuje od ostatných?
Nejde len o strednú školu, ale máme i 
veľkú materskú školu a dynamicky ras-
túcu vysokú školu. Čo je hlavné - vša-
de sa snažím presadzovať pozitívnu 
pedagogiku, neznášam konzervatívny 
typ školy, keď študent je len podriade-
nou bábkou v rukách učiteľa. Študent 
je a musí byť rovnocenným partnerom 
pedagóga. Pre mňa je učiteľ, ktorý by 

učil rovnako ako v dvadsiatom storočí, 
mŕtvy učiteľ, myslím tým učiteľa ne-
poznajúceho prácu s informačnými 
médiami, trvajúceho len na bifľovaní 
a bezmyšlienkovitom memorovaní 
naučených textov, často zastaralých. 
Takých pedagógov v škole nechcem. 
Staviam na tíme učiteľov, ktorý vedie 
študentov k premýšľaniu na úrovni 
doby, k samostatným úsudkom a roz-
hodnutiam, učiteľov, ktorí dokážu štu-
denta zaujať, motivovať a strhnúť. Znie 
to neskromne, ale myslím si, že takých-
to učiteľov máme v zbore väčšinu.
Prečo si myslíte, že je medzi Slovákmi  
o Vašu školu taký záujem?
Jednak sídlime kúsok za hranicami, 
jednak pre nich zabezpečujeme kaž-
dodennú dopravu školským autobu-
som linkou z Púchova, takže sa do a 
zo školy dostanú rýchlo, pohodlne a 
bezpečne.
Vyučujeme jedinečné odbory, z nich 
sa niektoré na Slovensku vôbec ne-
vyučujú - napríklad žurnalistiku či re-
kreológiu. Gymnázium je u nás poňaté 
omnoho individuálnejšie než je bežné, 
počet žiakov v triedach je znížený, aby 
mali učitelia dosť času venovať sa kaž- 
dému samostatne. Študenti vysielajú 
každodenne naživo do celého sveta 
z licencovaného Kostka rádia, Školský 
areál zahŕňa popri škole samotnej aj 
domov mládeže, vonkajšie športovis-
ko, krytú športovú halu a množstvo 
kmeňových i špecializovaných tried a 
ďalších nevyhnutných priestorov. Ešte 
tento rok otvoríme ďalšiu novú bu-
dovu so špičkovými špecializovanými 
učebňami pre výuku jazykov, infor-

mačných technológií a prírodoved-
ných disciplín. A ako už som zmienil, 
so študentami cestujeme v rámci od-
borných stáží po celom svete.
Nie je pre žiakov problémom čeština?
Napodiv nie. Dôkazom je skutočnosť, 
že pri vlaňajších maturitách všetkých 
dvadsať slovenských maturantov do- 
siahlo 100-percentnú úspešnosť v 
maturite z češtiny! V priebehu štúdia 
sa stanú dvojjazyčnými, hoci majú 
samozrejme možnosť komunikovať s 
učiteľmi slovensky.
Pri prijímacích skúškach sú uchádzači 
oslobodení zo skúšky z češtiny. A aby 
som nezabudol, prihlášky na štúdium 
nám môžu zasielať do 15. 4. 2017, čím 
skôr, tím lepšie. Pre siedmakov a de-
viatakov zo Slovenska, ktorí uvažujú 
o štúdiu u nás, máme špeciálny deň 
otvorených dverí, a to 17. 3. 2017 od 
ôsmej ráno do štvrtej poobede.

Položili sme niekoľko otázok PaedDr. Karlovi Kostkovi, MBA, Ph.D., riaditeľovi Strednej ško-
ly Kostka vo Vsetíne, ktorú založil už v roku 1991. Ako je zrejmé z názvu školy, je nielen jej  
riaditeľom, ale aj zriaďovateľom, pôsobí ako prodekan Fakulty spoločenských štúdií vysokej 
školy Humanitas a prednáša na českých i zahraničných univerzitách. Zastihli sme ho len krát-
ko pred odletom do Paríža, kde bude na Sorbonne v nasledujúcom týždni prednášať súčasnú 
filozofiu. Hovoriť, ale dnes budeme o jeho strednej škole.

Vsetínska stredná škola Slovákom otvorená

Vaša škola má za sebou prvé štvrťsto-
ročie. Čo by ste si priali do ďalšieho?
Aby sa všetci naši pracovníci a študenti 
i naďalej nebáli púšťať do nových vecí, 
vymýšľať, tvoriť, pracovať a baviť sa. 
Veď do školy by  sme sa mali tešiť, nie 
sa jej báť. Dobrá škola je predsa niečo 
ako jedna veľká rodina, v ktorej musia 
všetci cítiť hrdosť na to, čo ich spája. 
Kde môžem, tam zdôrazňujem, že 
doma v kresle alebo ležiačky na gau-
či môžeme o úspechu hovoriť, ale nič 
nedosiahneme. V každej škole sú žiaci, 
ktorí vedia spamäti odriekať poučky, 
príklady a definície, ale nedokážu nič 
vymyslieť. Robím všetko pre to, aby 
študenti v našej škole objavili silu pou-
žívať rozum, nie len pamäť, aby nachá-
dzali vôľu presadzovať sa, rozvíjať fan-
táziu a imagináciu. Aby z nich vyrástli 
silné osobnosti, pretože len také majú 
šancu prežiť úspešný a šťastný život.

V  uplynulých týždňoch sme pri-
niesli niekoľko článkov o  pochyb-
ných krokoch bývalého vedenia 
mesta a  MESTSKÉHO BYTOVÉHO 
PODNIKU, s. r. o. Rok starý protokol 
Najvyššieho kontrolného úradu o 
MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU 
uvádzal okrem iných tieto tri najvý-
znamnejšie pochybenia:

1.  Pri predaji 65 %-ného obchodné-
ho podielu v Združení majiteľov TKR 
Púchov, s. r. o. nebola cena stanovená 
znaleckým posudkom, nebola výsled-
kom obchodnej súťaže alebo priesku-

mu trhu. Predaj bol neefektívny, pre-
tože do ceny nebola zahrnutá cena 
nehmotného majetku. Túto kauzu 
vyšetruje NAKA a je predpoklad, že dá 
vypracovať nový znalecký posudok, 
pretože pôvodný posudok Ing. J. Mre-
nicu bol Ministerstvom spravodlivosti 
SR odmietnutý.
2.  Pri navyšovaní vkladov do základ-
ného imania MESTSKÉHO BYTOVÉHO 
PODNIKU zo strany mesta nezmenili 
sa v spoločenskej zmluve práva spo-
ločníkov proporcionálne. Menšinoví 
spoločníci získali na úkor mesta ne-
spravodlivo výhodné práva. 

MsBP: V kauze „Chráničky“ začalo trestné stíhanie
3.  Predaj Mestskej informačnej siete 
(chráničiek a optického kábla) spoloč-
nosti SWAN bol pre MESTSKÝ BYTO-
VÝ PODNIK mimoriadne nevýhodný. 
Právny zástupca spoločnosti JUDr. 
ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s. r. o. 
podal v decembri 2016 žiadosť o pre-
šetrenie, či nedošlo k spáchaniu trest-
ného činu na Národnú kriminálnu 
agentúru Prezídia Policajného zboru. 
Bývalý primátor Marián Michalec a 
„jeho“ poslanci v  MsZ vo svojich vy-
jadreniach všetky tieto kauzy spájajú 
do jedného celku a  vysvetľujú po-
chybeniami v  znaleckom posudku  

Ing. J. Mrenicu. Zamlčujú, že tento po-
sudok sa týkal len jednej kauzy, ktorá 
sa napriek tomu aj naďalej vyšetruje.
A čo sa týka kauzy predaja chráničiek 
a  optického kábla mestskej infor-
mačnej siete, JUDr. Anton Školek do-
stal minulý týždeň oznámenie z Kraj-
ského riaditeľstva policajného zboru 
v  Trenčíne, že bolo začaté trestné 
stíhanie za obzvlášť závažný zločin 
porušovania povinnosti pri správe 
cudzieho majetku podľa § 237 ods. 
1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona.

S. Flimmel
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Dnešný prezident združenia podnika-
teľov Ing. Vladimír Taraba pracoval 
celý život v  gumárenstve. Prešiel od 
profesie kalandristu – mixeristu, cez 
technológa výroby, vedúceho odde-
lenia až k  najvyšším manažérskym 
funkciám. Bol riaditeľom Výskumné-
ho ústavu gumárenského, riaditeľom 
predaja Matador, a. s. Zakladal ako 
Generálny riaditeľ Matador Omskšina 
Omsk. Posledné roky pred odchodom 
do dôchodku pracoval ako riaditeľ 

Divízie dopravných pásov 
Matador, a. s. a Continental 
Matador Rubber, s. r. o. Nie-
koľko rokov pracoval v  di- 
plomacii ako veľvyslanecký 
radca MH SR v Moskve. Popri 
práci v rezorte učil a pôsobí  
dodnes ako pedagóg a člen 
vedeckej rady na Fakulte 
BERG Technickej univerzity 
v Košiciach. 

Ktoré úlohy združenia pova-
žujete za prioritné?
Združenie zastupuje firmy 
z oblasti výroby rôznych ko-
modít (guma, sklo, cement, 
oblečenie, potraviny...) a slu-
žieb, ktoré spája to, že pôso-
bia v regióne Púchov. Mnohé 

problémy nedokáže jednotlivá firma 
vyriešiť, ale spoločne ich riešenie do-
kážeme ovplyvniť. Spoločným úsilím 
sa dá dosiahnuť cieľ, ktorý je výhodný 
pre všetkých. 
Významnú úlohu v  našom združení 
hrá Fakulta priemyselných techno-
lógií (FPT). Študenti nášho regiónu 
z oblasti gumy, skla a textilu majú veľ-
kú výhodu v tom, že nemusia získavať 
poznatky len teoreticky. Majú mož-
nosť využiť ponuku podnikov nášho 

Združenie podnikateľov regiónu Púchov má svoju kanceláriu v areáli spoločnosti Mikona. Navštívili sme v nej prezi-
denta združenia Doc. Ing. Vladimíra Tarabu, PhD. Túto čestnú funkciu prevzal od svojich predchodcov Ing. Miroslava 
Crkoňa a Ing. Štefana Rosinu v roku 2015.

Rozhovor s prezidentom Združenia podnikateľov regiónu Púchov Vladimírom Tarabom

regiónu (členov nášho združenia), 
ktoré im umožnia teóriu vyskúšať aj v 
praxi. Nová dekanka FTP prof. Ing. Da-
rina Ondrušová na našom poslednom 
valnom zhromaždení informovala, že 
škola uvíta súbeh doktorandského 
štúdia so zamestnaním v našich pod-
nikoch. Keď porovnám možnosti pra-
xovať študentov FTP so študentmi na 
Technickej univerzite v Košiciach, kde 
učím, musím pochváliť veľký poten- 
ciál podnikov nášho regiónu.

Aké problémy riešilo združenie v po-
slednom období?
Ako konkrétny príklad viem uviesť 
projektovanie a budovanie rýchlost-
nej komunikácie R6 (prepojenie našej 
diaľnice na českú stranu). Pripravené 
varianty diskutuje investor s dotknu-
tými subjektami a  naše združenie 
v tomto procese hájilo záujmy svojich 
členov. Rokovania sa uskutočnili na 
VÚC za účasti predsedu J. Bašku. 
Významne sme tiež prispeli svojim 
vplyvom pri projekte rekonštrukcie 
železničnej stanice v  Púchove a  svo-
jim lobbingom sme pomohli, aby 
rýchliky mali zastávku aj v  Púchove. 
Ďalším príkladom je udržiavanie ces-
ty na Kohútku, kde cestu vybudovanú 
z eurofondov nemal v zime kto odhŕ-

ňať. Zvolal som pracovné stretnutie 
zástupcov TSK, mesta Púchov, správy 
ciest, polície, obce Lazy p. Makytou 
a  ďalších subjektov a  situáciu sme 
spoločne vyriešili. Toto stredisko na-
vštívi zo slovenskej strany 150 tisíc 
turistov ročne a určite sa potešia upra-
venej ceste.
Za vlády primátora M. Michalca sa 
nedalo schváliť zastávku autobusov 
pri Makyte, pretože to primátor stále 
odmietal. S novým primátorom mes-
ta R. Henekom máme lepšie vzťahy. 
Rokovali sme spolu a  zastávka stojí 
tam, kde ju ľudia potrebujú.

Čím sa líši vaše združenie od podob-
ných združení na Slovensku?
Naše občianske združenie je dobro-
voľná nezisková organizácia. Pri vzni-
ku ZRPR v  roku 2003 ako hlavný ini-
ciátor stála spoločnosť Matador, a. s. 
na čele s Ing. Štefanom Rosinom. Po-
stupne združenie pribralo medzi seba 
najväčšie podnikateľské subjekty re-
giónu. ZRPR nie je súčasťou žiadnej 
celoslovenskej podnikateľskej organi-
zácie. Zaujímame sa výlučne o rozvoj 
regiónu Púchov a  jeho najbližšieho 
okolia.

Text a foto: Slavomír Flimmel,
www.zprp.sk

Členmi Združenia podnikateľov regiónu Púchov sú:
MATADOR HOLDING, a. s. - Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.
MAKYTA, a. s. - Ing. Marián Vidoman
Continental Matador Truck Tires, s. r. o. - Ing. Ladislav Rosina
Continental Matador Rubber, s. r. o. - Ing. Anton Vatala
Mikona, s. r. o. - Ing. Miroslav Crkoň
Janek s. r. o. - Peter Janek
Púchovský mäsový priemysel, a. s. - Doc. Ing. Milan Majerník
Poľnohospodárske družstvo Mestečko - Ing. Peter Ježo, PhD.
Kúpele Nimnica, a. s. -  Mgr. Milan Pavlík
Povodie Váhu, OZ Púchov - Ing. Rastislav Čibenka
VABA, a. s. - Ing. Viliam Veteška
CORINEX GROUP, a. s. - Púchov Ing. Ján Miškovský
Považská cementáreň a. s. - Ing. Anton Barcík
PRIMA ZDROJ, s. r. o. - Ing. Miroslav Stacho
Viktor Kvaššay VK-SOK - Viktor Kvaššay
RONA, a. s. - Ing. Pavol Brnka
Miloš Pagáč - Mgr. Miloš Pagáč
Fakulta priem. technológií Púchov - Prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
STAZU, s. r. o. - Ing. Stanislav Taraba
Alexandra Hotel, s. r. o. – Mgr. Martin Molnár
GOMS, s. r. o. – Mgr. Ladislav Ganát

Združenie podnikateľov regiónu Púchov vykonáva činnosť od roku 2003 
na základe dobrovoľnosti v záujme dosiahnutia týchto cieľov:
• vytváranie organizačných, materiálnych a ekonomických podmienok pre presadzova-
nie záujmov členov združenia v rámci vykonávania podnikateľskej činnosti
• zastupovanie a ochrana záujmov členov združenia voči iným hospodárskym, spoločen-
ským subjektom
• vzájomná výmena informácií v oblasti podnikania (resp. o podnikateľ. aktivitách)
spolupráca, príp. koordinácia spoločného postupu pri realizácii podnikateľských akcií 
väčšieho rozsahu na území SR i v zahraničí
• spracovanie informačného systému o podnikateľských aktivitách členov, príp. monito-
ring chýbajúcich oblastí podnikania v rámci regiónu
• prostredníctvom svojich zástupcov zabezpečiť styk 
s orgánmi štátnej správy regiónu  v záujme
 pozitívneho ovplyvňovania jeho rozvoja
• porad. služby, školenia, výmenné stáže odborníkov

Národná transfúzna služba organizuje v spolupráci s CVČ mobilný odber krvi
Najbližší mobilný odber krvi sa uskutoční 14. marca od 8-mej do 10-tej ho-
diny v priestoroch púchovského Centra voľného času Včielka.
Kto môže darovať krv? Každý, kto má vek od 18 do 60 rokov, váži viac ako 50 kg, 
nemal dva týždne pred odberom hnačky ani horúčky, je aspoň 48 hodín po oč-
kovaní, nebol počas posledných 6 mesiacov operovaný, tetovaný a nepodstúpil 

akupresúru, piercing, nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený,
neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom, nie je nosičom HIV 
a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou, nie je závislý od drog, alkoholu a iných 
návykových látok, ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 
šesť mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva alebo dojčenia.              NTS, -red-

Čítame z detských knižiek - každý marcový štvrtok o štvrtej
štvrtok 9. marec - Hlbokomorské rozprávky - Monika Kompaníková 
štvrtok 16. marec - Čarodejnice - Roald Dahl
štvrtok 24. marec - Anna zo Zeleného domu - Lucy Montgomeryová
štvrtok 30. marec - Zvon - Branislav Jobus               KDE? Kníhkupestvo M-KNIHA, Dvory 1933
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Pohoda pre Váš nákup

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

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

Kontakt: 0948 489 223

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

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

OTVORILI SME 5. 12. 2016

TEŠÍME SA NA VÁS

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

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

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

STAVINTEL s.r.o.
združenie stavebných remeselníkov

Moravská 682/3
020 01  Púchov 

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

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

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

Mestská polícia

Okresné cesty boli bez dopravných nehôd
Polícia informuje

Nález uhynutej sýkorky vyvolal u Púchovčanky obavu, že by mohla byť nakazená vtáčou chrípkou. Sýkorku odo-
vzdala mestským policajtom, tí ju následne odovzdali veterinárovi.                   FOTO: MsP Púchov

Bála sa vtáčej chrípky
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, podľa ktorého leží na Mládežníckej ulici uhy-
nutá sýkorka. Púchovčanka, ktorá sýkorku našla, 
prípad oznámila polícii v súvislosti s množiacimi 
sa prípadmi vtáčej chrípky na Slovensku. Hliadka 
mestskej polície na mieste zhotovila fotodoku-
mentáciu, uhynutú sýkorku odovzdali mestskí 
policajti veterinárovi. 

Problémy rieši alkoholom?
Na dodelení mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Moravskej ulici pri 
jednej z predajní leží na zemi podnapitá žena. 
Hliadka na mieste našla ženu z Námestia slobo-
dy, ktorá mestským policajtom oznámila, že alko-
holom si rieši ťažkú životnú situáciu. Hliadka ju 
previezla do miesta trvalého bydliska, opitú ženu 
mala skontrolovať susedka, ktorá mala kľúče od 
jej bytu. Priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Púchov je v riešení. 

Nemáš doklad, nespíš...
Mestských policajtov kontaktovala Púchovčan-

ka s tým, že do vysokoškolského internátu Fakulty 
priemyselných technológii sa chcel dostať nezná-
my mladý muž pod vplyvom alkoholu. Po prí-
chode hliadky mladík z Ladiec informoval, že za 
ubytovanie si zaplatil prostredníctvom internet- 
bankingu a i napriek tomu ho odmietajú pustiť 
do ubytovacích priestorov. Recepčná na interná-
te hliadku informovala, že pokiaľ sa nepreukáže 
hodnoverným dokladom, že ubytovanie uhradil, 
do zariadenia ho nepustí. Keďže mladík nemal ži-
adny doklad, ktorým by dokázal, že za ubytovanie 
zaplatil, hliadka ho z priestorov vykázala. Mladík 
následne odišiel na autobusovú zastávku na Mlá-
dežníckej ulici.  

Aj tak sa dá...
Krátko pred druhou nadránom dokázala žena 

z Púchova, aké jednoduché je nezmyselne zaťa-
žovať mestskú políciu. Telefonicky nahlásila na 
oddelenie mestskej polície, že má zlomenú ruku 
a pre bolesť nemôže spať. Nepožadovala od mes-
tských policajtov pomoc, chcela len, aby túto sku-
točnosť  zaregistrovali...

Parkovala za stromom, kamery auto nevideli
Na oddelenie mestskej polície oznámila žena z 

Púchova, že pri jednom zo supermarketov jej ne-
známy páchateľ vypustil kolesá na osobnom au-
tomobile. Žena oznámila, že jej nevznikla žiadna 
škoda a nechcela vec oznamovať ako priestupok, 
len sa chcela informovať o kamerovom zázname, 
či nie je možné z neho niečo zistiť. Vzhľadom na 
to, že kamera nebola nastavené na uvedené par-
kovisko a motorové vozilo bolo zaparkované za 
stromami, nebolo by aj tak možné zistiť páchateľa 
priestupku.      

Hnojová kauza...
Púchovčanka sa obrátila na mestskú políciu s 

tým, že jej sused vyložil v blízkosti jej rodinného 
domu hnoj, čo ju obťažuje. Informovala tiež, že sa 
obrátila na odbor životného prostredia, kde ju od-
poručili na mestskú políciu. Hliadka zistila, že su-
sed vyložil jeden fúrik hnoja na svojom pozemku, 
ktorý bol od pozemku sťažovateľky oddelený plo-
tom. Sťažovateľke prekážalo, že je to v blízkosti jej 
domu. Sused choval hospodárske zvieratá a hnoj 
používal na hnojenie svojej záhrady. Mestskí poli-
cajti nezistili žiadne protiprávne konanie, z miesta 
na žiadosť sťažovateľky urobili fotodokumentáciu 
a žene odporučili, aby sa obrátila na Odbor život-
ného prostredia okresného úradu.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia je v 
Púchovskom okrese definitívne na ústupe. V minu-
lom týždni klesla chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia o takmer tisíc prípadov na 100.000 oby-
vateľov a s úrovňou 1682 ochorení na 100.000 oby-
vateľov sa dostala pod priemer Trenčianskeho samo-
správneho kraja. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili lekári 
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v minu-
lom týždni 5226 akútnych respiračných ochorení, čo 
predstavuje priemernú chorobnosť 1716 ochorení 
na 100.000 ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom tak chorobnosť v kraji klesla o 21 percent. 

Z celkového počtu ochorení bolo 559 ochorení 
na chrípku, čo predstavuje chorobnosť takmer 184 

chrípkových ochorení na 100.000 obyvateľov. Na 
chrípku v minulom týždni najviac trpeli deti do pia-
tich rokov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
sa chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji znížila 
o 41 percent.

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia bola v minulom týždni v Trenčianskom kraji v 
okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 2646 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 1259 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Po-
važská Bystrica. Pre chrípku či akútne respiračné 
ochorenia nemuseli v minulom týždni prerušiť škol-
skú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení 
v Trenčianskom kraji. 

(r)   

Cesty Púchovského okresu zažili v ôsmom kalen-
dárnom týždni nezvyčajný pokoj. Nestala sa tam ani 
jediná dopravná nehoda. Relatívny pokoj bol aj na 
cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sa 
v ôsmom kalendárnom týždni síce stalo 21 doprav-
ných nehôd, nikto však pri nich neprišiel o života, ani 
neutrpel ťažké zranenie. Na cestách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sa v tomto roku stalo 161 do-
pravných nehôd, čo je o deväť menej, ako v rovna-
kom období roku 2016. Dopravné nehody si vyžia-
dali v tomto roku tri obete, čo je o jednu menej, ako 
v rovnakom období minulého roku. Ťažké zranenia 
utrpelo 10 osôb (medziročný pokles o dve). 

Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 1804 
dopravných nehôd (medziročný pokles o 41). Zomre-
lo pri nich 34 ľudí, čo je o dvoch viac, ako v rovnakom 
období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo 94 
osôb (medziročný pokles o 37).

Najviac obetí si v tomto roku vyžiadali cesty Ban-

skobystrického samosprávneho kraja, kde na násled-
ky dopravných nehôd zomrelo už deväť ľudí. Jedi-
ným krajom na Slovensku, ktorý zatiaľ nemá žiadnu 
obeť dopravných nehôd, je Prešovský samosprávny 
kraj.                (pok)    

Ilustračná snímka: KR PZ Trenčín
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Regionálne kolo
vo florbale žiakov

Deň otvorených dverí
Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov si Vás dovoľujú pozvať na:

dňa 15. marca (streda) 2017 v čase 7.40-13.05 hod.
PROGRAM:              • Otvorenie

• Sladké privítanie
•  Prezentácia prác žiakov 

•  Voľný vstup do tried a učební
•  Ponuka škol. časopisu Slovanček

Môžete nazrieť do našich tried, vidieť pracovať žiakov a učiteľov 
pri rôznych aktivitách a dozvedieť sa o našej škole všetko, 

čo Vás zaujíma. 
Radi v našej škole privítame všetkých, 

ktorí 15. marca 2017 jej dvere otvoria…

23. februára usporiadalo Centrum voľného času 
Včielka Púchov v spolupráci s Gymnáziom Púchov 
regionálne kolo vo florbale žiakov stredných škôl. 
Po vyrovnanom turnaji za účasti SPŠ Považská 
Bystrica, Gymnázia sv. J. Bosca Nová Dubnica a do-
máceho púchovského gymnázia do krajského kola 
postúpili  Dubničania. Domáci získali tretie miesto.

J. Kuchtová, CVČ Včielka

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
     

        
 

       
 

  
   

          

  
       

 
 

  
  

 

MAREC 2017
WWW.ZUPNYDOM.SK

   8. 3.  Na ceste: Bosna, 18:00 

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

15. 3.  Filmový kvíz, 18:00 

19. 3.  Filmovo: Premietanie filmu, 18:00 hod. 

22. 3.  Myšlienkovo: Vydavat. Absynt  – 

              Čas  spoznať svet, 18:00 hod. 

23. 3.  Kraslicovo,17:30 hod. 

25. 3.    Pri živej hudbe: Jam Session, 20:00 h 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
     

        
 

       
 

  
   

          

  
       

 
 

  
  

 

FEBRUÁR 2017
WWW.ZUPNYDOM.SK V Púchovskom magazíne

uvidíte aj tieto reportáže:

•  Fašiangy v meste Púchov
•  Svadobné trendy 
•  Mesto chce kúpiť starý ,,kulturák“
•  Detský karneval v Púchove  
•  Poslancovi zhorelo auto
•  Dobrovoľní hasiči volili 
    svojich zástupcov
•  Dopravná nehodovosť v r. 2016  
•  Najúspešnejší športovci v regióne
• Púchov – Michalovce 4:0
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, 
reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h

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. 3. 2017 na adresu: Mestský úrad Púchov, 
Štefánikova 821/21, 020 01  Púchov 
alebo mailom na msu@puchov.sk.
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Ako zastaviť a ošetriť krvácanie
SLABÉ KRVÁCANIE
PRÍZNAKY: Krv presakuje z plošných alebo drob-
ných rán. Pri slabom krvácaní vznikajú malé ran-
ky alebo odreniny, ktoré netreba chirurgicky oše-
triť. Ak rana zasahuje hlbšie a pohyb pod ranou 
je obmedzený alebo zranený pod ranou pociťuje 
mravčenie, tŕpnutie, prípadne časť pod ranou je 
necitlivá, je nutné ihneď navštíviť traumatológiu.

POSTUP:
- použi rukavice z lekárničky,
- ranu dôkladne vyčisti vodou. V prípade, že sa 
nedá prach alebo iné častice z rany odstrániť, 
ranu je možné znecitlivieť pomocou lokálnych 
anestetík (napr. Mesokain) a vyčistiť pomocou 
gázy alebo kefky,
- ranu vydezinfikuj (pomocou Ajatinu, Septone-
xu, Bevejodinu, Detolu a pod.),
- zakry ranu klasickým obväzom.
Ak sa použije náplasť, musí mať text. vložku a 
dierky.

KRVÁCANIE Z NOSA
PRÍZNAKY: Krvácanie, bolesť, malátnosť.

SILNÉ KRVÁCANIE
PRÍZNAKY: Krv silno tečie alebo strieka z rany. 
Pri väčšej strate krvi nastupujú príznaky šoku.
POSTUP:
- použi rukavice z lekárničky a tlač priamo na 
miesto krvácania rukou,
- veľké rany nevyplachuj, nedezinfikuj a neod-
straňuj v nich cudzie telesá,
- pri tepnovom krvácaní drž poranené miesto 
vyššie ako srdce,
- pri žilovom krvácaní poranené miesto nedví-
haj (hrozí riziko vzduchovej embólie)
- prilož tlakový obväz na ranu (napr. štvorce 
gázy pripevnené obväzom),
- ak krv silne presakuje, neodstraňuj pôvodný 
obväz, ale prilož ďalší,
- pri použití škrtidla ho po cca 10 minútach 
uvoľni a po asi 15 sekundách znova zatiahni,
- pri amputačnom poranení použi škrtidlo a ste-
rilne obviaž pahýľ,
- daj amputát do vrecka so studenou vodou,
- ak sú prítomné známky šoku, použi protišoko-
vé opatrenia,
- privolaj pomoc na čísle 155 alebo 112.

POSTUP:
- postihnutého posaď, vyzvi ho aby predklonil 
hlavu a stlačil mäkkú časť nosa tesne pod nosnou
chrupavkou,
- 10 minúť držať, nerozprávať, nesmrkať,
- po 10 minútach uvoľniť stisk a ak krvácanie po-
kračuje zopakovať postup,
- ak sa krvácanie nezastaví do 30 minút, je po-
trebné zdravotnícke ošetrenie,
Po zástave krvácania je potrebné vyhýbať sa 2 
hodiny nadmernej námahe.

MUDr. Viliam Bršiak

Podivný Barón sa divil...
Prvý marcový deň patril deťom a mládeži, ktorí si 
radi vypočujú peknú rozprávku, či akúkoľvek pró-
zu. CVČ Včielka v spolupráci s literárno - umeleckou 
kaviarňou Podivný Barón usporiadali prázdninové-
dopoludnie, kde mali deti a mladí ľudia možnosť 
zúčastniť sa workshopu s Petrom Hudákom. Jeho-
pútavé čítanie vtiahlo do deja aj dospelých. Zah-
ral nám na gitare a zaspievali sme si pár veselých 
pesničiek. Petrovi patrí veľká vďaka za jeho ochotu 
a profesionalitu. Nuž a čomu sa Podivný Barón di-
vil? Vysedávanie pri počítačových hrách vymenila 
za posedenie pri knihe iba Ninka. Je to vari jediné 
dieťa, ktoré sa zaujíma o čítanie? Veľmi smutná bi-
lancia dnešnej doby. Veríme však, že nasledujúce 
literárne podujatie u Podivného Baróna osloví väč-
ší počet žiakov a študentov.

Dáša Illyová, CVČ Včielka

Verím tomu, že všetko krásne 
sa na svete zrodilo z lásky k žene.
A za to všetko krásne,
za tú trpezlivosť s nami, mužmi,
a za lásku, ktorú neustále rozdávate,
Vám, naše žienky, patrí veľká vďaka.

Prajem Vám, milé ženy - manželky, 
matky, babky, dievčatá, slečny, dcéry...,
a to nielen ku Dňu žien, 
veľa lásky a jarné slnko do Vašich sŕdc.

Rasťo Henek, primátor

Jarné prázdniny v Centre voľného času Včielka
Ani cez jarné prádzniny CVČ 
nezatvorilo svoje brány. Prvé 
dva dni sa niesli v tvorivom 
duchu. V pondelok si deti 
mohli vyrobiť jarné dekorá-
cie s Martuškou Cíbikovou 
a v utorok pod taktovkou 
Katky Denešovej, Ľudky 
Kvaššayovej-Bučkovej a Jany 
Kuchtovej tvorili venčeky z 
papierových kvetov, motýlie 
magnetky a milé jarné koh-
útiky na ozdobenie kvetiná-
čov. Ako sa im darilo, posúď-
te sami.

Jana Kuchtová, CVČ Včielka 
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Mesto Púchov je okresným mestom, pričom z 
hľadiska administratívneho členenia Slovenskej 
republiky patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 
celkovo 9 okresov. Rozloha územia mesta predsta-
vuje výmeru 41,5 km² (4150 ha). Počet obyvateľov 
mesta ku koncu roka 2016 bol 17.965. Z uvedené-
ho počtu predstavuje mužov 8.686 a žien 9.279.
V roku 2016 sa narodilo 167 Púchovčanov, z toho 
84 chlapcov a 83 dievčat. Evidujeme, že zomrelo 
158 Púchovčanov, 212 ľudí si v Púchove prihlásilo 
trvalý pobyt a 293 ľudí sa odhlásilo. 

Z činnosti samosprávy:
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia mesta 
aj prostredníctvom svojich orgánov: primátora 
a  mestského zastupiteľstva. Mestské zastupi-
teľstvo v Púchove má 19 poslancov, pričom v roku 
2016 došlo k zmene dvoch poslancov, kde na 
vlastnú žiadosť poslanca p. Miroslava Rosinu na-
hradil nový poslanec p. Milan Trník a poslanca p. 
Petra Prešnajdera nahradil nový poslanec Ing. Pa-
vol Melišík. V roku 2016 zasadalo MSZ šesťkrát. Zá-
znamy z celého rokovania MSZ sú vysielané nie- 
len prostredníctvom televízie, ale sú dostupné aj 
cez internetové média, čo umožňuje občanom 
sledovať nezostrihané záznamy z  MSZ priamo 
v Púchovskom magazíne a priamo z pohodlia do-
mova posúdiť atmosféru týchto rokovaní.

Z činnosti mesta:
• Vzhľadom na rekordný prebytok v hospodárení 
mesta za rok 2015 vo výške takmer 1,5 mil. €, sa 
podarilo v minulom roku znížiť parkovné v mes-
te o polovicu, čo aspoň čiastočne pomôže znížiť 
výdavky jednotlivých domácností v našom meste.
• Výrazné zníženie zadlženosti mesta potvrdila aj 
agentúra INEKO, pričom sme boli vyhodnotené 
ako druhé mesto na Slovensku ktoré dokázalo 
najviac znížiť dlh a vylepšiť finančné zdravie.

• V transparentnosti sme postúpili v rebríčku o 27 
miest oproti roku 2014.
• Ako ste si iste všimli, v jeseni začali ulicami nášho 
mesta jazdiť naše VČIELKY – nové autobusy, ktoré 
nám pripomínajú úspechy nielen našich včelárov 
ale aj nášho Centra voľného času Včielka, napr. 
v mažoretkovom športe.
• Pre seniorov nad 65 rokov ale i študentov do 26 
rokov sme v spolupráci s firmou ADP zabezpečili 
bezplatnú mestskú autobusovú dopravu, čo urči-
te zníži finančnú zaťaženosť niektorých púchov-
ských rodín.
• Púchov je povestný aj organizovaním tradič-
ných vlastných jarmokov (veľkonočný, púchovský 
a mikulášsky), ktoré sú bohaté nielen ponúkaným 
tovarom a  službami, ale aj kultúrnymi a  umelec-
kými predstaveniami. Po druhýkrát v histórii sme 
na Púchovskom jarmoku v  roku 2016 predstavili 
najúspešnejších reprezentantov mesta Púchov 
a  skutočne mi bolo cťou oceniť 199 Púchovča-
nov. Takýto slávnostný akt plánujeme realizovať aj  
v tomto roku.

Z činnosti mestského úradu:
• Počet zamestnancov mestského úradu Púchov 
v roku 2016: MsÚ - 56 a MsP – 19, opatrovateľky 
49, spolu 124.
• V  roku 2016 uzavrelo manželstvo 126 párov 
z toho 50 párov uzavrelo manželstvo občianskou 
formou a 76 párov cirkevnou formou, bolo zorga-
nizovaných 5 spoločných uvítaní do života, vyko-
naných 25 občianskych pohrebov.
• Mesto poskytlo v roku 2016 na pomoc občanom 
v hmotnej a sociálnej núdzi sumu 3.686,46 €, pri-
čom s účinnosťou od 1. 1. 2017 mestské zastupi-
teľstvo odsúhlasilo viac ako 100-percentné navý-
šenie dávok v hmotnej núdzi.
• Mesto poskytlo štipendium úspešným 21 štu-
dentom, ktoré im čiastočne pomôže zabezpečiť 
náklady spojené so štúdiom, ubytovaním, stra-
vou, cestovným a  náklady na učebné pomôcky 
v celkovej sume 4200 €. Tieto peniaze pochádzajú 
z príspevkov a od sponzorov.
• Pri narodení dieťaťa mesto poskytlo príspevok 
173 žiadateľom v celkovej sume 14.750 € v zmy- 
sle Zásad podpory mladých rodín v meste Púchov.
• V  agende stravovania dôchodcov, invalidných 
dôchodcov, občanov ZŤP v  školských zariade- 
niach stravovania a  príspevok na stravný lístok 
celkom 12-tim občanom a to v zmysle Zásad MsZ  
č. 26/2011, zo dňa 13.  4.  2011.
• Mesto poskytovalo našim občanom odkázaným 
na sociálnu a opatrovateľskú službu celkom 72 
občanom, pričom túto službu zabezpečovalo 48 
opatrovateľov. Ohľadne posúdenia odkázanosti 
na sociálnu službu bolo posúdených celkom 65 
žiadostí, pričom následne bolo k tomu vydaných 
65 posudkov aj rozhodnutí o odkázanosti na soc. 
službu. V  roku 2016 bola zavedená nová opatro-
vateľská služba u nových žiadateľov v domácnosti 
v počte 24.
• Podarilo sa spustiť aj prezentovaný projekt 
náramkov záchrany pre prvých 10 záujemcov. 

Náramky záchrany by mali umožniť najmä osa-
melým osobám a seniorom pri náhlom zhoršení 
zdravotného stavu zavolať urýchlene pomoc.
• Povinnú školskú dochádzku v  štyroch základ-
ných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto 
Púchov plnilo 1.563 žiakov (k 15. 9. 2016), čo je 
o  14 žiakov viac ako v  minulom školskom roku, 
v cirkevnej ZŠ je to 173 žiakov (o 11 viac). V ma-
terských školách nám stúpol počet prijatých detí 
z 527 na 564, a to vďaka dokončeniu elokované-
ho pracoviska MŠ Požiarna 1292 v  zrekonštruo-
vaných priestoroch, kde nám pribudli dve triedy 
pre 30 detí. I  napriek tomu ostalo neumiestne-
ných cca 52 detí, ktoré riešili rodičia umiestne-
ním v súkromnej MŠ, v MŠ okolitých obcí a pod. 
Oproti minulému roku registrujeme vyšší počet 
žiakov v  školskom klube (družine), kde stúpol 
počet zo 414 na 436 žiakov, v CVČ zo 490 na 560 
a  v  ZUŠ zo 733 na 769 žiakov. V  minulom roku 
prebehlo výberové konanie na pozíciu riaditeľa 
ZŠ J. A. Komenského, kde Mgr. Annu Gališovú po 
odchode do dôchodku vystriedala PaedDr. Miro-
slava Lapšová.
• Výnimočné výsledky dosiahnuté v mnohých sú-
ťažiach športového, vedomostného či umelecké-
ho charakteru každoročne oceňuje primátor mes-
ta slávnostným prijatím na konci školského roka. 
V  roku 2016 prijalo pozvanie primátora mesta 
54 žiakov. Okrem uvedeného oceňovania žiakov 
pri príležitosti Dňa študentstva primátor prijal 25 
najúspešnejších žiakov stredných škôl, ktoré sa 
nachádzajú na území mesta Púchov.
• Na mestskom zastupiteľstve v  roku 2016 bolo 
odsúhlasené, že plavecké kurzy pre predškolákov 
a deti tretích ročníkov základných škôl budú zdar-
ma.
• Ako ste si už asi všetci všimli, na mestskom úra-
de sme zriadili Kanceláriu prvého kontaktu, kde 
milé zamestnankyne úradu ochotne pomôžu 
občanom zorientovať sa pri riešení ich problé-
mu. Práve táto kancelária na mestskom úrade 
je prístupná občanom aj pri podávaní inzerátov 
a oznamov do našich Púchovských novín.
• V  roku 2016 boli zorganizované aj Púchovské 
športové hry.
• Vernisáže výstavy súčasných staropazovských 
a púchovských umelcov sa v púchovskom Diva-
dle zúčastnil aj veľvyslanec Srbska.
• Bolo udelených 31 ocenení pre učiteľov pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov, jedno in memoriam pre 
Mgr. Pantúčkovú.
• V minulom roku bol udelený čestný titul: Čestný 
občan mesta Púchov In memoriam Ján Coma.

Z pohľadu zrealizovaných investičných akcií:
• Jednou z  najvýznamnejších investičných akcií 
zrealizovaných v  tomto roku bola určite Zmena 
účelu užívania dielní ZŠ Komenského na pries-
tory materskej škôlky s kapacitou pre 30 detí, na 
ktorú mesto získalo dotáciu 80  000 € a  investo-
valo vlastné zdroje vo výške 120 000 € + zmena 
skladby strechy:14 970,79 € + zateplenie obvo-
dového plášťa: 20 160 €. Dodávateľom stavby bol 

Na prvom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v roku 2017, predkladal primátor mes-
ta Rastislav Henek prítomným poslancom Záverečnú správu mesta Púchov za uplynulý rok: 

Primátorova Záverečná správa mesta Púchov za rok 2016
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Hollstav s. r. o., Horná Skotňa 2845, Kysucké Nové 
Mesto. Zároveň prebehla realizácia parkových 
úprav, slávnostné otvorenie sa konalo 5. 9. 2016. 
Mesto sa na realizácii podieľalo od povolenia, cez 
realizáciu, interiérové vybavenie, spevnené plo-
chy, ihrisko, zeleň až po kolaudáciu a zúčtovanie 
poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu. 
• Ďalšou významnou investíciou bola dlho oča-
kávaná dodávka a realizácia výmeny okien ZŠ 
Komenského. Dodávku v  sume 93  500 € zabez-
pečil dodávateľ PRESS & BURG s. r. o., Hrobákova 
1633/1, Bratislava a demontáž a montáž okien 
prostredníctvom „in-house“ zákazky dodal PTSM  
s. r. o., Športovcov 890, Púchov v sume 23 803,20 
€. Okrem výmeny okien sa nám podarilo uskutoč-
niť aj  zateplenie hlavnej budovy ZŠ Komenské-
ho s vysúťaženou sumou 179 520 € s DPH. Túto 
investičnú akciu za bezproblémovej spolupráce 
zrealizovala spoločnosť MiPe Invest, Varín. Celko-
vé náklady na zníženie energetickej náročnosti 
ZŠ Komenského boli v sume 311 492,73 €.
• A pri školstve ešte zostaneme – úspešne sa nám 
podarilo zrealizovať rekonštrukcie paluboviek 
telocviční ZŠ Komenského v  sume 39  888,32 € 
s  dotáciou 30  154,40 € a  ZŠ Gorazdova v  sume 
47 588,08 € s dotáciou 36 938,08 € získaných od 
Ministerstva školstva SR a  realizovaných spoloč-
nosťou Koratex a. s., Krajinská 30, Bratislava s do-
dávkou vybavenia telocviční. 
• Pre výučbu prírodných vied boli postavené al-
tánky pre ZŠ Mládežnícka a  Gorazdova spoloč-
nosťou VK SOK, Považská Bystrica spolu v  sume 
16 123 €.
• Prebehla rekonštrukcia toaliet na ZŠ Slovanská 
v hodnote 8 274,20 €.
• Zároveň sa nám podarilo zabezpečiť výmenu 
okien na triedach MŠ 1. mája v sume 14 771,21 €, 
ktorú promptne a kvalitne zrealizovala spoločno-
sť FM PLUS, s. r. o., Púchov. 
• Ďalšou významnou investíciou sú stavebné 
úpravy strechy kultúrneho domu v miestnej časti 
Ihrište, ktoré boli odsúhlasené z  dôvodu nebez-
pečného stavu strešných konštrukcií v spolupráci 
s vysúťaženým dodávateľom - Dušan Ondrišík, 
Lazy pod Makytou v sume 83 021,15 €. 
• Vybudovalo sa odvodnenie s  osadením vsa-
kovacích objektov na Železničnej ulici v  Hor-
ných Kočkovciach - dodávateľ GFCH spol. s. r. o., 
Vojtecha Tvrdého 12, Žilina v  sume 15  003,33 €  
s doplnením splaškovej kanalizácie k objektu Po-
žiarnej zbrojnice v Horných Kočkovciach v sume 
11 199,13 € - dodávateľ Ekologické stavby, spol.  
s. r. o., Železničná 80/13, Považská Bystrica.  
Ku objektu MŠ a starej školy v Nosiciach bola zre-

alizovaná kanalizačná prípojka, obecný dom vo 
Vieske – Bezdedov bol napojený na obecný vodo-
vod. 
• Mesto z vlastného rozpočtu zabezpečilo predĺ-
ženie vodovodu v Záskalí v hodnote 51 713,50 €.
Na základe rokovaní vedenia mesta so spoločno-
sťou LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA v. o. s. táto spo-
ločnosť na mestských pozemkoch dobuduje na 
vlastné náklady v predpokladanej sume 60 000 € 
spevnené plochy – nové parkovacie miesta, chod-
ník, odstavnú plochu, detské ihrisko a  verejné 
osvetlenie čo určite prispeje k zlepšeniu podmie-
nok v tejto lokalite
• Bolo zrealizované veľmi potrebné rozšírenie par-
kovacích miest na Mojmírovej ul. pred „Votrelcom“, 
pri MŠ Mládežnícka a na ulici I. Krasku, došlo k roz-
šíreniu spevnených plôch na Chmelinci, chodníku 
pri Marczibániho záhrade, boli dobudované časti 
detského ihriska pred ZŠ Mládežnícka, vnútroblok 
Požiarna i na Námestí Slobody 1405 (pieskovisko). 
• Došlo k odstráneniu havarijného stavu v  pod-
jazde na Spojovej ulici i  rekonštrukcii niektorých 
autobusových prístreškov.
• Podarilo sa pripraviť viacero nových projektov, 
z ktorých spomeniem plánované úpravy budovy a 
dvora ZUŠ s možnosťou umiestnenia chýbajúcich 
verejných WC v  najviac navštevovanej lokalite 
mesta pri hlavnom parkovisku, projekt dobudo-
vania WC k Hasičskej zbrojnici v Nosiciach, projekt 
rekonštrukcie detského ihriska vnútrobloku byto-
vého domu č. 1638 na Štefánikovej ulici. 
• Spracovaný bol projekt predĺženia verejného 
vodovodu na Svätoplukovej ulici pre možnosť 
získania prostriedkov na realizáciu z Environmen-
tálneho fondu, prebieha vodoprávne konanie. • 
Pracujeme na legislatívnom procese doplnenia 
dotláčacieho zariadenia k  vodovodu v  Záskalí 
z dôvodu nedostatočných tlakových pomerov vo 
výške cca 25 000 €. 
• Zároveň sa oddelenie výstavby a ŽP podieľa na 
procese verejného obstarávania rekonštrukcie 
Hurbanovej ulice v  Horných Kočkovciach a  do-
pravnej infraštruktúry Dvory V. s predpokladanou 
realizáciou v tomto roku. 
• V závere roku bola zabezpečená projektová prí-
prava k možnosti podania žiadosti o finančné pro-
striedky na možnosť ďalšieho navýšenia kapacít 
MŠ, z ktorých by bolo možné zároveň získať pro-
striedky aj na zateplenie a  rekonštrukciu budov 
MŠ.
• Oddelenie výstavby a životného prostredia  MsÚ 
okrem investičnej činnosti zabezpečovalo počas 
celého roka aj kompletnú činnosť stavebného 
úradu, ktorý počas roku 2016 zabezpečil legisla-

tívne konania v  súlade so stavebným zákonom, 
kde pracovníci vydali 234 rozhodnutí a  160 sta-
vebných úprav a drobných stavieb.
• V oblasti zelene sa môžeme pochváliť množ-
stvom novovysadených plôch jarnými cibuľo-
vinami a zabezpečením jarnej výsadby, ktorú 
vysúťažila Púchovská záhradnícka s. r. o., Poprad 
v sume 20 079 €, pričom bolo vysadených 162 ks 
drevín a  205 kusov krov, zároveň v  spolupráci s 
PTSM bolo vysadených 403 kusov krvavočerve-
ných ruží a  jesennej výsadby v  sume 18  960 €, 
realizovanú spoločnosťou Green Oasis, Bratislava, 
s rozsahom výsadby 155 ks stromov, 53 kusov 
krov a 400 ks jarných cibuľovín, zrealizované na 5 
lokalitách – v Horných Kočkovciach, v ZŠ Komen-
ského, na plochách medzi Ul. 1. mája, Gorazdova, 
Námestie slobody, Nábrežná.
• Okrem výsadieb sa priebežne realizovalo oše-
trenie drevín na mestskom cintoríne v Púchove, 
ktoré zahŕňalo prevažne orezy a osadenie dyna-
mických bezpečnostných väzieb, zároveň pre-
behli výruby a  náhradné výsadby v  novej časti 
cintorína, výsadba letničiek do nádob a chemické 
ošetrenie pagaštanov. Dúfame, že každý vysade-
ný kvietok podstatne zlepší vzhľad sídlisk aj cent-
ra mesta a prispeje ku skvalitneniu klímy v meste 
a že rozkvitnutá zeleň poteší každú dušu.
• V oblasti ŠFRB oddelenie výstavby a ŽP zastre-
šuje sprostredkovanie úverov na bývanie a obno-
vu bytových domov prostredníctvom ŠFRB. Za 
rok 2016 bolo celkovo spracovaných 20 žiadostí. 
Za kvalitnú a odbornú prácu na tomto úseku zís-
kal Mestský úrad Púchov Ďakovný list od generál-
neho riaditeľa ŠFRB.
• Aj v roku 2016 vysoko hodnotím úspešnú spo-
luprácu divadelných,  folklórnych, tanečných sú-
borov (divadlo M, Ochotníček, Trpaslíci, Červené 
vankúše, divadlo Makyta, bábkové divadlo 121, 
FS Púchovček, Biela Voda, Váh, Púchovček, La-
chovček, Ľudová hudba Váh, Smajlík a  DVUZE ) 
ako aj Základnej umeleckej školy v Púchove, pre-
tože výsledkom tejto spolupráce je reprezentácia 
mesta na vysokej úrovni. Chcem vyzdvihnúť aj 
činnosť Centra voľného času, nakoľko jeho vý-
sledky dosahujú vysokú medzinárodnú úroveň, 
o čom nás presvedčili aj priamo na EUROPEN MA-
JORETTE- SPORT CHAMPIONSHIP, ktoré sa konali 
u nás v Púchove od 7. do 10. júla 2016. 
• Veľkým prínosom a potešením pre mňa sú všet-
ky stretnutia aj v roku 2016 so seniormi v CSS Ko-
lonka a CSS Púchov a taktiež i v súkromných za- 
riadeniach pôsobiacich v  meste Púchov. Za vy-
soko produktívnu považujem činnosť Denného 
centra, Jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich 
a zrakovo postihnutých, Základnej organizácie 
SZZP. 
• Projekt Dobrovoľník mesta Púchov, ktorý fun-
guje pod záštitou primátora aj v roku 2016 zrea-
lizoval v spolupráci s viceprimátorom Romanom 
Hvizdákom a najmä našimi dobrovoľníkmi napr. 
tieto akcie: 
- stavanie striešky na detskom ihrisku na Námes-
tí slobody v Púchove projekt PEVNINA DETSTVA, 
– vynovenie oplotenia pred detským domovom  
v Púchove, organizovanie brigád na skrášlenie 
mesta a jeho okolia, organizovanie brigád zame-
raných na zachovanie starých kníh, organizova-
nie výtvarných súťaží, poskytovanie pravidelného 
mesačného bezplatného právneho poradenstva 
pre seniorov a zdravotne postihnutých a pod.
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Účtovné a finančné závery z hospodárenia 
mesta Púchov za rok 2016:

 

Mestská polícia - v mesiaci november 2016 došlo  
k zrušeniu funkcie stáleho zástupcu náčelníka MsP. 
Vzhľadom k  dlhodobým práceneschopnostiam 
dvoch pracovníkov MsP vznikla potreba v  roku 
2017 doplniť stav príslušníkov MsP o  dve osoby. 
V roku 2016 sa podarilo rozšíriť kamerový systém 
v  meste. Z Projektu z  prevencie kriminality bolo 
inštalovaných nových 8 kamier, vďaka mestskej 
polícii, ktorej sa podarilo získať štátnu dotáciu vo 
výške 16 000 euro. Tento projekt nepochybne pris-
peje k zvýšenej bezpečnosti obyvateľov v meste.

Z činnosti mestských spoločností: 
MEDIAL Púchov s. r. o., MEDIAL TV s. r. o. a Medial 
In s. r. o., prostredníctvom ktorých mesto zabezpe-
čovalo vydávanie Púchovských novín a vysielanie 
Púchovskej televízie prešlo v  roku 2016 týmito 
zmenami: šéfredaktorom Púchovských novín sa 
stal RNDr. Slavomír Flimmel. Od augusta 2016 za-
čala zabezpečovať vysielanie Púchovského maga-
zínu spoločnosť MEDIA POVAŽIE, s. r. o., na základe 
čoho sa znížili náklady na prevádzku Púchovskej 
televízie, resp. na vysielanie Púchovského maga-
zínu. Od januára 2016 sme postupne začali s vy-
dávaním cca 8.000 výtlačkov Púchovských novín, 
ktoré bezplatne distribuujeme do púchovských 
domácností, čo ja osobne považujem za veľmi po-
zitívnu zmenu, nakoľko nielen všetci Púchovčania 
ale i občania okolitých obcí majú jedinečnú mož-
nosť zadarmo a vždy v aktuálnom čase sa dozve-
dieť najdôležitejšie informácie a novinky z činnosti 
mesta, mestských spoločností a  združení. Touto 
cestou si môžeme spoločne pripomenúť najdôle-
žitejšie a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa v mes-
te, okrese či kraji vyskytli a konali. 

MŠK s. r. o. - Pod vedením nového konateľa v Ing. 
Štefana Ondričku došlo napr. k rekonštrukcii chod-

níka a brodítka na kúpalisku, k rekonštrukcii toaliet 
a  vymaľovaniu interiéru krytej plavárne, vymaľo-
vaniu interiéru zimného štadióna, vybudovaniu 
druhej časti nového betónového oplotenia areálu 
kúpaliska, zrealizovaniu absorpčného odsávania 
na zimnom štadióne a  príprave obnovy dvoch 
umelých trávnatých plôch na multifunkčných 
ihriskách. Bol zrealizovaný nákup nového traktora, 
ktorý je veľmi potrebný pri údržbe celého areálu.  
V roku 2016 prešla po dlhých rokoch pod krídla 
MŠK športová hala aj s volejbalistami, ktorí pokra-
čujú pod záštitou mesta v úspešnom reprezento-
vaní našich farieb. Darilo sa však aj našim futbalis-
tom a hokejistom v ich súťažiach a verím, že v tejto 
úspešnej športovej činnosti budú pokračovať aj 
v roku 2017. Som veľmi rád, že po rokoch sú zno-
va pod MŠK tri dominantné športy: futbal, hokej 
a  volejbal. Mesto však nezabúda ani na ostatné 
športy, ktoré podporuje formou dotácií. Z hľadiska 
reklamných aktivít sa podarilo zrealizovať niekoľko 
nových reklamných zmlúv, pričom noví reklamní 
partneri pribudli na futbalovom i zimnom štadió-
ne. 

Podnik technických služieb mesta Púchov s. r. o. 
- nový konateľ technických služieb Ing. Miloš Slo-
boda sa snaží promptne riešiť problémy nielen 
v  odpadovom hospodárstve (začalo sa koncom 
roka obstarávanie skládky na ukladanie TKO), ale 
aj odstraňovať výtlky, opravovať komunikácie a 
verejné osvetlenie a  pod. Zrealizoval pasportizá-
ciu mestského cintorína s výsledkom orientačnej 
mapy a zoznamom zosnulých. Spustil sa GPS mo-
nitoring najvyťaženejších vozidiel v  hodnote cca 
3.700 eur. Došlo k ukončeniu zmlúv so spoločno-
sťou SEPROT na stráženie areálu PTMS. Stráženie 
sa v  súčasnosti zabezpečuje prostredníctvom 
vlastných zamestnancov, pričom priestor je moni-
torovaný kamerami a  objekt je pripojený na pult 
centralizovanej ochrany policajného zboru. PTMS 
veľmi úzko spolupracuje s  mestským úradom pri 
zabezpečovaní i  veľkých, už skôr uvádzaných re-
konštrukčných akcií. Nedá mi nepovedať, že túto 
spoločnosť vedie nový konateľ výborne, čo doká-
zal veľmi priaznivými ekonomickými výsledkami. 
Z najvýznamnejších nákupov spomeniem: nákup 
jazdeného nákladného vozidla VOLVO – ramenový 
reťazový nakladač na kontajnery v hodnote 51.500 
eur, nákup špeciálneho vozidla na údržbu chod-
níkov, ciest a  verejných priestranstiev MULTICAR 
M27C 4 x 4 v hodnote 75.310 eur, nákup mobilnej 
motorovej frézy na odstránenie pňov v  hodnote 
2889 eur, nákup vianočnej výzdoby – doplnenie 
prvkov verejného osvetlenia v hodnote cca 6.900 
eur, prechodová svetelná guľa pre deti a  dospe-
lých v hodnote 16.050 eur, nákup polyetylénových 
kontajnerov na separovaný zber v počte 31 ks za 
10.700 eur, nákup kontajnerov AVIA s vrchnými ve-
kami v počte 10 ks v sume cca 18.340 eur.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o. - konateľ Ing. Vi-
liam Karas to nemal jednoduché, keď po pochy-
beniach zistených NKÚ musí zistené nedostatky 
odstrániť, pričom jeho najväčšou výzvou je znížiť 
v  budúcom období náklady na teplo, a  to aj na-
priek nevýhodným zmluvám, ktoré bývalé vede-
nie MSBP uzavrelo. Je výborné a pozitívne že ná-
stupom nového vedenia sa zmenila aj filozofia pri 
stanovovaní hospodárskych cieľov firmy, kde zisk 
nie je najpodstatnejším parametrom, ale čo najniž-
šia cena tepla pre občanov – už v roku 2016 vrátila 

spoločnosť všetkým odberateľom, teda aj našim 
občanom takmer 100  000 eur. A  budeme v  tom 
pokračovať aj v ďalšom období.
Úspešne pracoval v minulom roku aj Dom kultúry, 
a to vo všetkých svojich umeleckých, tvorivých, 
výchovno-vzdelávacích i kultúrno-spoločenských 
činnostiach. DK zabezpečil organizáciu viac ako 
desiatich výstav a množstvo súťaží a exteriérových 
podujatí (Fašiangy, Folklórny Púchov, Púchovské 
kultúrne a táborové leto, Martin na bielom koni). 
V roku 2016 boli rozbehnuté novinky: Vítanie no-
vého roka (so skupinou HEX), celomestská súťaž 
Byť šikovným sa v Púchove oplatí alebo Za samé 
jednotky leto na jednotku a k  obľúbeným: Noc 
v divadle, Noc v kine pribudli Noc v tábore a Noc 
s literatúrou.

Vynikajúcu a veľmi prospešnú činnosť v roku 2016 
vykonával aj Bod kultúry Župný dom, ktorý tvo-
ria dve občianske združenia (MŔTVA KOSŤ a PU-
CHOVO DEDIČSTVO). Celý projekt vznikol v spo-
lupráci týchto neziskových organizácií s Mestom 
Púchov, ktoré poskytlo priestory najstaršej budo-
vy v meste tzv. Župný dom a finančne dotovalo 
rozbehnutie projektu. Činnosť týchto združení, 
resp. projektu Bod Kultúry Župný dom aktívnym, 
netradičným a  často aj alternatívnym spôsobom 
dopĺňa kultúrno-vzdelávací priestor v  meste Pú-
chov v  oblasti kultúry či vzdelávania. Úžasné sú 
rôzne prednášky, výstavy, premietania, zábavné 
večery, prezentácie, ktoré sa v  priestoroch Žup-
ného domu organizujú a sú dôkazom šikovnosti 
a fantázie ľudí zapojených do tohto projektu. 
Na decembrom MSZ roku 2016 bolo odsúhlasené 
založenie novej mestskej spoločnosti s názvom 
Púchovská kultúra s. r. o., ktorej úlohou je centra-
lizácia a organizácia činností, ktoré zabezpečovali 
spoločnosti Medial Púchov, s. r. o, Medial In s. r. o. 
a Medial TV s. r. o. a združenie Dom kultúry. 

Záver
Poďakovanie patrí väčšine poslancov MsZ, ktorí 
svojou, často obetavou činnosťou, pomáhali pri 
plnení našich výziev, sľubov a  plánov a  svojimi 
návrhmi pomáhali zlepšiť život všetkým ľuďom 
v našom meste.
Ďakujem touto cestou všetkým mojim kolegom, 
spolupracovníkom z  mestského úradu i  mest-
skej polície, konateľom mestských spoločností, 
všetkým zamestnancom mestských spoločností 
a rozpočtových a príspevkových organizácií, ma-
terských a  základných škôl, základnej umeleckej 
školy, domu kultúry, centra voľného času, dob-
rovoľným hasičským zborom a externým pracov-
níkom za ich doterajšiu prácu a  úspešnú spolu-
prácu, pričom verím, že aj v  roku 2017 spoločne 
dosiahneme vytýčené ciele a budeme pokračovať 
vo zveľaďovaní nášho krásneho mesta a spríjem-
ňovaní života v ňom. 
Ďakujem aj vám, milí spoluobčania, za vašu dô-
veru,  podporu a  trpezlivosť. Aj v  roku 2017 sa 
s  veľkou pokorou a  zodpovedne budem spolu 
s  kolegami snažiť plniť naše spoločné predstavy 
o krajšom a spokojnejšom meste. 
Ja osobne sa budem snažiť - na základe výbor-
ného hospodárenia mesta - presadiť ďalšie pri-
pravované výhody a benefity pre občanov i pod-
nikateľov v tomto meste, ako napr. zníženie daní 
a niektorých ďalších poplatkov. 

Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta Púchov

Hodnota majetku 
mesta v eur 2015 2016

Majetok celkom 33 867 441 34 554 736

Z toho neobežný 
majetok 30 430 073 30 854 854

Čistý hosp. výsledok 
PREBYTOK 1 503 716
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U Z N E S E N I E č. 1/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia MsZ,
b) správu o činnosti hlavného kontrolóra.

U Z N E S E N I E č. 2/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
n e b e r i e   n a   v e d o m i e
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Púchov na prvý polrok 2017,
b) Správu o plnení uznesení prijatých na zasad-
nutiach MsZ Púchov za rok 2016,
c) Správu o vybavovaní sťažností a petícií za r. 2016.
d) Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2016.

U Z N E S E N I E č. 3/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
o d v o l a n i e Mgr. Miroslava Jurčiho, nar.:  
25. 5. 1984, bytom Pod Zábrehom 1600/93, 020 
01 Púchov z funkcie hlavného kontrolóra Mesta 
Púchov, v zmysle §18a ods. 9 písm. a) Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov, Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme a §68 ods.1 písm. b) v 
súvislosti s §81 písm. b) Zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce, z dôvodu neospravedlnených 
absencií, zo dňa 15. 2. 2017 a 17. 2. 2017, čím 
zvlášť hrubým spôsobom porušil povinnosti za-
mestnanca resp. vedúceho zamestnanca.

U Z N E S E N I E č. 4/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o stave mesta Púchov za rok 2016.

U Z N E S E N I E č. 5/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 z roku 2017 k Zásadám odmeňova-
nia volených orgánov mesta Púchov so schvále-
nými pozmeňujúcimi návrhmi nadobúda platno-
sť 01. 03. 2017.

U Z N E S E N I E č. 6/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevád-
zku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia zri-
adených na území mesta Púchov pre rok 2017.

U Z N E S E N I E č. 7/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2017 o Mestskej polícii Púchov.

U Z N E S E N I E č. 8/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2017 v 
programe 9 Vzdelávanie podľa priloženej tabuľky
b) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2017 v 
sume - príjmy 40 208,33 € a výdavky 40 102,33 € 
a presun medzi položkami podľa prilož. tabuľky.
c) čerpanie rezervného fondu mesta Púchov 
podľa priloženej tabuľky v sume 48 000 €.

U Z N E S E N I E č. 9/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie spoločnosti Púchovská 
kultúra, s. r. o. Púchov v sume 350 950,00 eur na 
financovanie verejnoprospešných kultúrnych, 
vzdelávacích, športových a záujmových činnos-
tí, na vydávanie Púchovských novín a vysielanie 
Púchovskej televízie a na prevádzkovú činnosť 
spojenú s úlohami a akciami vo verejnom záujme 
vykonávanú v budove kultúrno-vzdel. centra, v 
priestoroch na Námestí slobody 1400 a 1401 ur-
čených na záujmovú činnosť v župnom dome, v 
kultúrnom dome Hoštiná a v starej škole Nosice.

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 22. 2. 2017
U Z N E S E N I E č. 10/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
A) Predloženie žiadosti o NFP za účelom reali-
zácie projektu „Rozšírenie kapacity Materskej 
školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove“, rea-
lizovaného v rámci výzvy na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-
-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta (Programom hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Púchov 
2015-2022),
B) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci,
C) Zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podm-
ienkami poskytnutia pomoci vo výške 12 950 €,
D) Zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu Mesta Púchov.

U Z N E S E N I E č. 11/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) b e r i e   n a   v e d o m i e:
Predloženie žiadostí Základnej školy Ulica Goraz-
dova 1174, Púchov, Základnej školy J. A. Komen-
ského 50, Púchov, Základnej školy Mládežnícka 
1343/16, Púchov a Základnej školy s materskou 
školu Slovanská 23, Púchov o NFP na zvýšenie 
inkluzívnosti vzdelávania OPLZ – P01/2016/
DOP/1.1.1-01, Názov výzvy „V základnej škole 
úspešnejší“
b) s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie projektu Základnej školy Uli-
ca Gorazdova 1174, Púchov zriaďovateľom školy, 
Mestom Púchov vo výške 5 % oprávnených vý-
davkov na projekt počas celej doby jeho realizá-
cie, t. j. v sume max. 12 250 € na 3 roky.
c) s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie projektu Základnej školy J. A. 
Komenského 50, Púchov zriaďovateľom školy, 
Mestom Púchov vo výške 5 % oprávnených vý-
davkov na projekt počas celej doby jeho realizá-
cie, t. j. v sume max. 10 000 € na 3 roky.
d) s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie projektu Základnej školy Mlá-
dežnícka 1434/16, Púchov zriaďovateľom školy, 
Mestom Púchov vo výške 5 % oprávnených vý-
davkov na projekt počas celej doby jeho realizá-
cie, t.j. v sume max. 12 600 € na 3 roky.
e) s c h v a ľ u j e
Spolufinancovanie projektu Základnej školy s 
materskou školou Slovanská 23, Púchov zria-
ďovateľom školy, Mestom Púchov vo výške 5 % 
oprávnených výdavkov na projekt počas celej 
doby jeho realizácie, t. j. v sume max. 5 706 € na 
3 roky.

U Z N E S E N I E č. 12/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) o d v o l á v a
člena komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho 
zabezpečenia Mgr. Vieru Češkovú,
b) v o l í
za člena komisie vzdelávania, kultúry a sociálne-
ho zabezpečenia Mgr. Renátu Holákovú.

U Z N E S E N I E č. 13/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) o d v o l á v a
člena komisie športu Mgr. Vieru Češkovú ,
b) v o l í
za člena komisie športu Mgr. Renátu Holákovú.

U Z N E S E N I E č. 14/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
a) odvolanie Ing. Lucii Pružinskej z členstva v do-
zornej rade Podniku technických služieb mesta,  
s. r. o., Púchov,
b) menovanie Bc. Cyrila Crkoňa za člena dozornej 
rady Podniku technických služieb mesta, s. r. o., 

Púchov.

U Z N E S E N I E č. 15/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
a) odvolanie Ing. arch. Daniely Šicovej z členstva 
v dozornej rade MESTSKÉHO BYTOVÉHO POD-
NIKU, s. r. o. Púchov,
b) menovanie Ing. Pavla Melišíka za člena dozor-
nej rady MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. 
o. Púchov.

U Z N E S E N I E č. 16/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
menovanie Ing. Petra Žiačika a Milana Trníka za 
členov dozornej rady Autobusová doprava Pú-
chov, a. s.

U Z N E S E N I E č. 17/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
Informácie o investičných akciách.

U Z N E S E N I E č. 18/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e,  že
odpredaj časti pozemku parcela KN-C č. 2313 
druh pozemku záhrada o výmere 393 m² v ka-
tastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný 
na základe geometrického plánu č. 046/2016 
vyhotoveného Stanislavom Brtišom ako diel 1 
o výmere 54 m², ktorý vchádza do parcely KN-C 
č. 2315/2 druh pozemku záhrada o výmere  
438 m² žiadateľke Stanislave Cabukovej, bytom 
Lúky 141 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o 
majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o odpredaj časti pozemku, 
ktorý Mesto Púchov dlhodobo nevyužíva, ktorý 
je značne zanedbaný, ktorý bezprostredne suse-
dí s pozemkom žiadateľky a ktorý jej zabezpečí 
účelnejšie využívanie pozemku v jej vlastníctve.

U Z N E S E N I E č. 19/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcela KN-C č. 2313 
druh pozemku záhrada o výmere 393 m² v ka-
tastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný 
na základe geometrického plánu č. 046/2016 
vyhotoveného Stanislavom Brtišom ako diel 1 
o výmere 54 m², ktorý vchádza do parcely KN-C 
č. 2315/2 druh pozemku záhrada o výmere 438 
m² žiadateľke Stanislave Cabukovej, bytom Lúky 
141 za kúpnu cenu 5 €/ m² , t. j. za celkovú kúpnu 
cenu 270 €, slovom: dvestosedemdesiat eur.

U Z N E S E N I E č. 20/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e, že
kúpa podielu 1/2 pozemkov: parcela KN-C 
1665/45 druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 152 m², pozemku parce-
la KN-C č. 1665/46 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 65 m² a pozemku 
parcela KN-C č. 1665/56 druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 56 m² v 
katastrálnom území Streženice do vlastníctva 
Mesta Púchov je prípadom hodným osobitné-
ho zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona 
o majetku obcí
Zdôvodnenie: 
Ide o verejnoprospešné odkúpenie podielu ½ 
na predmetných pozemkoch od podielovej 
spoluvlastníčky Oľgy Krajčovej, Pod Dielom 
334/57, 031 05 Liptovský Mikuláš do vlastníc-
tva Mesta Púchov, ktoré je podielovým spolu-
vlastníkom predmetných pozemkov v podiele 
1/2, na ktorých je zriadená kompostáreň na 
ukladanie bioodpadu zo záhrad a domácnos-
tí, čím dôjde k zosúladeniu právneho stavu s 
reálnym užívaním predmetného podielu na 
pozemkoch.

U Z N E S E N I E č. 21/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
kúpu podielu 1/2 pozemkov: parcela KN-C 
1665/45 druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 152 m² , pozemku parcela KN-C 
č. 1665/46 druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 65 m² a pozemku parcela KN-C 
č. 1665/56 druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 56 m² v katastrálnom území 
Streženice od podielového spoluvlastníka Oľgy 
Krajčovej, Pod Dielom 334/57, 031 05 Liptovský 
Mikuláš do vlastníctva Mesta Púchov za kúpnu 
cenu 20,- €/m² , t. j. za celkovú kúpnu cenu 2730  €, 
slovom : dvetisícsedemstotridsať eur.

U Z N E S E N I E č. 22/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e, že
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 
ktorej predmetom bude pozemok parcela KN-C 
č. 616/3 druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 8 m² v katastrálnom území 
Hoštiná od budúceho predávajúceho – manže-
lov Aleny a Miroslava Čimborových, Hoštiná 4, 
020 01 Púchov v prospech budúceho kupujú-
ceho Mesta Púchov je prípadom hodným oso-
bitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) 
zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o verejnoprospešný zámer 
majetkovoprávne usporiadať právny vzťah k 
pozemku, na ktorom je dlhé roky umiestnená 
autobusová čakáreň pri autobusovej zastávke v 
Hoštinej. Vzhľadom k tomu, že uzavretiu riadnej 
kúpnej zmluvy predchádza právny úkon vydr-
žania vlastníckeho práva v prospech budúcich 
predávajúcich, ku ktorému je nevyhnutný súhlas 
Mesta Púchov, ktorý by Mesto Púchov nemohlo 
udeliť bez garancie prevodu vlastníckeho práva k 
pozemku, ktorý slúži desiatky rokov verejnopros-
pešnému účelu občanov, je nevyhnutné uzavrieť 
predmetnú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

U Z N E S E N I E č. 23/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 
ktorej predmetom bude pozemok parcela KN-C č. 
616/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 8 m² v katastrálnom území Hoštiná 
od budúceho predávajúceho – manželov Aleny 
a Miroslava Čimborových, Hoštiná 4, 020 01 Pú-
chov v prospech budúceho kupujúceho Mesta 
Púchov za budúcu kúpnu cenu 1 Euro, slovom: 
jedno euro.

U Z N E S E N I E č. 24/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e, že
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v prá-
ve uloženia inžinierskej siete – vodovodného po-
trubia na pozemku parcela KN-C č. 2179/1 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 1243 m², pozemku parcela KN-C č. 2179/126 
druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 
1274 m², pozemku parcela KN-C č. 2179/315 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
549 m², pozemku parcela KN-C č. 2179/320 druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 523 
m², pozemku parcela KN-C č. 2179/322 druh po-
zemku trvalé trávnaté porasty o výmere 390 m² 
a spočívajúceho v práve stavby – automatic-
kej dotláčacej stanice umiestnenej na pozem-
ku parcela KN-C č. 2179/701 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m² 
a na pozemku parcela KN-C č. 2179/702 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
15 m² v katastrálnom území Púchov v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne č. 119/2016 
vyhotovenom Ing. Štefanom Jantošom v pro-
spech „Základnej organizácie slovenského zväzu 
záhradkárov č. 6, Púchov Zábreh“ je prípadom 
hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 
8., písm. e) zákona o majetku obcí.
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Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 7. 3.
Krúpková s údeným mäsom 
1. Hovädzí Rumpsteak s nivovou 
omáčkou, americké zemiaky 
2. Plnená paprika, paradajková 
omáčka, knedľa 
3. Krúpové rizoto s kuracím mäsom
 
Streda: 8. 3.
Maďarská slepačia 
1. Pečená kuracia štvrť, ryža, kompót
2. Čevapčiči, varené zemiaky, horčica, 
cibuľa
3. Orechová šúľance 

Štvrtok: 9. 3.
Fazuľová, rožok
1. Bravčový steak s hruškou a kozím 
syrom, zemiakové pyré
2. Sviečková na smotane, knedľa
3. Zemiaková placka plnená kyslou 
kapustou a opečenou slaninkou
 
Piatok: 10. 3.
Francúzska cibuľová 
1. Kuracie zapekané s brokolicou, 
dusená ryža
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
3. Tortelíny s nivovou omáčkou  
 
 

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 7. 3.
Gulášová
1. Hovädzie varené, sviečková omáč-
ka, knedľa
2. Morčacie prsia na mandliach s 
olivami, ryža

Streda: 8. 3.
Frankfurtská s párkom
1. Obrátený hovädzí rezeň, zemiaky s 
maslom, uhorka
2. Údený bok, hrachová kaša s cibuľ-
kou, chlieb

Štvrtok: 9. 3.
Šošovicová s kapustou a mäsom
1. Prírodná bravčová panenka, volské 
oko, ryža/hranolky, obed.šalát
2. Cigánsky kurací rezeň, zemiaky, 
obedový šalát

Piatok: 10. 3.
Cesnačka s opekaným chlebom
1. Jánošíkov špíz, opekané zemiaky
2. Kuracie prsia „FIT“, ryža, 
 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 7. 3.
Hrášková krémová
1. Černohorský kurací rezeň, varené 
zemiaky, šalát 
2. Hovädzie kocky na cesnaku, špenát, 
zemiakové knedle 

3. Zapekané tvarohové palacinky s 
malinami 

Streda: 8. 3.
Gulášová 
1. Pečená krkovička po sedliacky, 
hlávková kapusta, knedľa
2.  Kuracie rezance na kari s ananá-
som, dusená ryža 
3. Zeleninový šalát s morčacími rezan-
cami a nivou, cesnakový dressing 

Štvrtok: 9. 3.
Kelová so slaninou 
1. Srbské rebierko, dusená ryža 
2. Zemiaková baba s údeným mäsom, 
zakysanka 
3. Opekaná klobása, šošovicový 
prívarok, chlieb 

Piatok: 10. 3.
Fazuľová pikantná s klobásou 
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Varené bravčové stehno, šípková 
omáčka, knedľa
3. Ruské vajce „Duo“, pečivo 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Kulajda 
Zeleninová jarná s krúpami 
Kurací krém s kari  

1. Špagety Bolognese, parmezán 
2. Lievance s horúcim lesným ovocím, 
kyslá smotana 
3. Pastiersky syr, varené zemiaky, 
ľadový šalát, domáca tatárska 
4. Slovenské bravčové rizoto, paradaj-
kový šalát 
5. Pečená bravčová hruď na rasci a 
cesnaku, kapustné strapačky
6. Poľovnícky guláš s hubami a haluš-
kami, cibuľový chlieb 
7. Rib Eye steak z roštenky na omáčke 
z farebného korenia, opekané baby 
zemiaky, zeleninový šalát  

Športcentrum 
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 7. 3.
Slepačí vývar s rezancami 
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát
2. Bryndzové pirohy so slaninkou a 
kyslou smotanou 
3. Zeleninové rizoto s krabím surimi 
mäsom 

Streda: 8. 3.
Jarná zeleninová s masl. haluškami 
1. Pečené kačacie stehno, červená 
dusená kapusta, knedľa
2. Prírodný bravčový rezeň, opekané 
zemiaky, šalát 
3. Miešaný zeleninový šalát s grilova-
nými šampiňónmi, bagetka 

Štvrtok:  9. 3.
Kelová s párkami, chlieb 
1. Kuracie prsia s dijonskou omáčkou, 

hrášková ryža, uhorka 
2. Grilovaná gazdovská klobása, 
hrachová kaša s cibuľkou, chlieb 
3.Dusená zelenina na masle, volské 
oko (2ks), varené zemiaky 

Piatok: 10. 3.
Brokolicová krémová s krutónmi 
1. Grilované kuracie stehno bez kosti, 
americké zemiaky, dresing
2. Bravčové karé na rasci, dusená ryža, 
šalát z červenou repou
3. Francúzske zeleninové zemiaky s 
nivou, čalamáda 

 

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

Utorok: 7. 3. 
1. Rezne z bravčovej panenky 
so sezamom, zemiakový  šalát                                                                                                                                            
2. Gnocchi s červeným pestom
3. Pizza salami, baranie rohy

Streda: 8. 3.
1. Kúsky lososa so zemiakmi a 
zeleninou                                                                        
2. Zapečené palacinky plnené špená-
tom a ricottou     
3. Pizza s olivami

Štvrtok: 9. 3. 
1. Fašírky plnené mozzarellou a suše-
nými rajčinami, zemiaková kaša 
2. Zeleninové rizoto 
3. Pizza tonno s kaparami

Piatok: 10. 3.
1. Treska kráľovská v omáčke s gor-
gonzoli, s plackou zo zeleru a sladkých 
zemiakov                                                                                                                                    
2. Farfalle emiliana         
3. Pizza s cuketou a cesnakom 
 

Reštaurácia Váh
Cena menu od 4,00 Є 
Utorok: 7. 3.
Terchovská (bryndza, zemiaky, slanina, 
kôpor)
Indická vývarová 
1. Kur. medaj. s broskyňou a šípkovou 
omáčkou na mandliach, dusená ryža, 
hranolky
2. Bravčové soté v zemiakovej placke 
so syrom, kapustovo-mrkvový šalát
3. Zapekané pražské zemiaky, cviklový 
šalát s vajíčkom a syrom 
4. Zeleninový tanier s mozzarelou, 
bagetky 

Streda: 8. 3.
Tekvicová s pomarančom 
Slepačia s fridátovými haluškami 
1. Radošínske bravčové rebierko (hyd. 
pečeň, kečup), dusená ryža, hranolky 
2. Vyprážaný kurací „Gordon blue“, 
(šunka, syr), zemiaková kaša, zeleni-
nový šalát 
3. Rizoto s kuracím mäskom, hráškom 

a rukolou
4. Šampiňónový perkelt, maslové 
halušky 

Štvrtok: 9. 3.
Polievka: Šalátová 
Sýta hrachová s údeninou a zeleninou 
1. Vinárska bravčová krkovička (hroz-
no, niva), dusená ryža, hranolky
2. Vyprážané kuracie stehno (vy-
kostené), zdravý zemiakový šalát s 
jogurtom a smotanou 
3. Pečená jaternica, opekané zemiaky, 
chren, horčica, kyslá uhorka 
4. Domáce zemiakové šúľance s 
makom 

Piatok: 10. 3.
Polievka: Berlínska, zeleninová 
Maďarská gulášová s bravčovým 
mäsom 
1. Kuracie kung-pao (arašidy, paprika), 
dusená ryža, hranolky
2. Detvianske bravčové rezne (klobá-
sa, údený syr), dusená ryža s hráškom, 
šalát z čínskej kapusty
3. Tatranský hovädzí guláš (lesné huby, 
slanina), karlovarské žemľové knedle 
4. Vyprážané kalamáre, zemiaky 
s maslom, tatárska omáčka  
 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 7. 3.
Šampiňónová s mrveničkou 
1. Mexický guláš, ryža 
2. Šúľance s makom 

Streda: 8. 3.
Šošovicová na kyslo
1. Mäsovo-syrový rezeň, zemiaková 
kaša, šalát 
2. Tarhoňové rizoto s hlivou

Štvrtok: 9. 3.
Zeleninová s krupicovými haluškami 
1. Morčacie medailónky so slaninou, 
ryža
2. Zemiaková baba s krúpkami a 
údeným mäsom 

Piatok: 10. 3.
Bryndzová 
1. Bravčový tokáň na víne, tarhoňa 
2. Syrové špízy, zemiaky, tatárska 
omáčka  
 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 7. 3.
Zeleninový boršč
1. Morčací špíz, varené zemiaky, 
paradajkový šalát 
2. Hovädzia znojemská pečienka, 
tarhoňa 
3. Šopský šalát 
Dezert: Kocka s medovou kôrkou
 
Streda. 8. 3.
Francúzska cibuľačka s opečeným 
toastom 
1. Kuracie soté so šunkou a šampiňó-

nmi, americké zemiaky, zeleninové 
obloženie 
2. Divinový hamburger, zemiakové 
hranolky, šalát 
3. Parené buchty 
Dezert: Dvojfarebné rezy 

Štvrtok: 9. 3.
Hov. vývar s bylinkovou mrveničkou 
1. Mletý kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, zemiakové pyré, zeleninové 
obloženie 
2. Bravčový plátok zapekaný so 
šunkou a volským okom, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
3. Listový šalát s lososom, bageta
Dezert: Viedenský závitok 

Piatok: 10. 3.
Karfiolová krémová 
1. Morčací steak, kari ryža, zelen. šalát 
2. Bravčová diabolská pochúťka, 
chlieb vo vajci 
3. Pečený pstruh, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie 
Dezert: Mliečny rez  
 
 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 7. 3.
Špenátový krém, chlebové krutóny 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
2. Stroganov z pravej bravčovej 
panenky, maslové halušky
3. Bryndzové halušky so slaninkou, 
mlieko 

Streda: 8. 3.
Kulajda s restovanými dubákmi, chlieb 
Divinový vývar s pečeň.ovými 
haluškami 
1. Kurací „Černohor“ (kurací rezeň v 
zemiakovom cestíčku), zemiakové 
pyré, kyslá uhorka 
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
domáca knedľa 
3. Zapekaná brokolica so šunkou a 
syrom, varené zemiaky 

Štvrtok: 9.3 .
Talianska so syrom 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kurací perkelt, domáce halušky 
2. Jelenie medailóniky na dubákovej 
omáčke, karlovarská knedľa
3. Špagety „Aglio olio“ (cesnak, olivový 
olej, chilli), parmezán 

Piatok: 10.3.
Zelerová krémová polievka so slanin-
kou, chlieb 
Hovädzí vývar so zeleninou Julienne 
1. Kurací plátok s anglickou zeleninou, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Šťavnaté bravčové rezne, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
3. Pstruh na masle, varené zemiaky, 
zeleninový šalát 
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TIPOS III. LIGA MUŽI

V oblastnom derby získali Púchovčania iba bod

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PREDSEDU KOMISIE MLÁDEŽE, MESTSKÁ HALA PÚCHOV

V turnaji prípraviek triumfovali obe družstvá Přerova

Dubnica – MŠK Púchov 1:1 (1:1)
Do oblastného derby nastupovali Púchovčania 

vzhľadom na postavenie v tabuľke v úlohe favorita. 
Dubničania sa však počas zimnej prestávky mimo-
riadne skonsolidovali, a rovnako mali pred stretnu-
tím víťazné ambície. Snahe o atraktívny futbal však 
od úvodnej minúty bránil mimoriadne silný vietor, 
ktorý sa nepriaznivo podpísal pod kvalitu stretnutia. 
Dubničania nastúpili v porovnaní s jeseňou v totálne 
prekopanej zostave, v oblastnom derby sa predstavi-
lo v domácom drese hneď osem nových tvárí. Prvú 
šancu mali Dubničania, keď  po desiatich minútach 
Filovu strelu Letko v púchovskej bránke na dvakrát 
zneškodnil. Potom začali predvádzať futbalisti MŠK 
Púchov svoju tradičnú útočnú hru, vytvorili si tlak, 
ktorého výsledkom bol v 15. minúte vedúci gól Gam-
boša. Ten hosťujúceho brankára prekonal utešenou 
krížnou strelou – 0:1. Domáci sa dlho nedokázali pre-
sadiť proti najlepšej obrane v tretej lige, postupne 
však hru vyrovnali. Šancí však bolo na oboch stranách 
ako šafranu, pod časté nepresnosti sa výraznou mie- 
rou podpísal vietor. Až päť minút pred prestávkou 
vnikol do pokutového územia domáci Filo, brankár 
Letko ho zastavil nedovoleným spôsobom a Jakúbek 
z pokutového kopu vyrovnal – 1:1. Druhý polčas sa 
začal náporom Púchovčanov. Už po dvoch minútach 
pekná strela Rišku len tesne minula domácu bránku, 
o deväť minút neskôr odcentroval Svorada a Gajdo-
šíkovu strelu hlavou zneškodnil brankár Dubnice.  V 
65. minúte mohli ísť do vedenia domáci, závar pred 
bránkou Púchova však hosťujúca obrana zažehnala.  
Sedem minút pred koncom stretnutia mieril hosťu-
júci Gamboš po Gajdošíkovom centri hlavou tesne 
nad. Tri minúty pred koncom sa mohli z víťazstva 
tešiť Dubničania. Letka v samostatnom nájazde na 
bránku nedovolene zastavil v pokutovom území Riš-
ka, Jakúbek však druhú penaltu nepremenil, Letko v 
bránke Púchova jeho strelu vyrazil.  

Góly: 40. Jakúbek (11 m) – 15. Gamboš.  
Rozhodoval Santa, ŽK: Janco – Riška, Svorada, 220 

divákov.
Zostava Dubnice: Digaňa – Zahranyčnyj, Janco 

(38. Václav), Horecký, Vaško (78. Floriš), Jakúbek, Ču-
rik, Filo, Častulín, Švec, Štefánek. Tréner P. Jakuš.

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Luhový, Za-
vadzan, Mynář, Vanák, Svorada (64. Sibanda), Gam-
boš, Pilát (75. Buček), Marek Gajdošík (88. Antol), 
Brezničan. Tréner J. Vágner. 

Ostatné výsledky 35. kola: Horná Nitra – Beluša 
1:2, Nové Zámky – Topoľčany 3:0, Veľký Meder – Ne-
ded 0:1, Lednické Rovne – Komárno 1:2, FC Horses 
– Dunajská Streda B 3:1, Zlaté Moravce B – Šaľa 0:3, 
Galanta – Veľké Ludince 3:1, Šurany mali voľno
1. Komárno 19 14 3 2 47:14 45
2. MŠK Púchov 19 12 5 2 39:12 41
3. L. Rovne 19 12 3 4 38:25 39
4. Beluša 19 10 5 4 27:18 35

5. Topoľčany 19 10 2 7 31:25 32
6. Zl. Moravce B 19 9 4 6 31:24 31
7. D. Streda B 18 8 6 4 24:17 30
8. Galanta 19 9 3 7 34:25 30
9. V. Ludince 19 8 5 6 27:27 29
10. Šaľa 19 7 5 7 24:20 26
11. Gabčíkovo 19 6 4 9 17:22 22
12. Šurany 18 6 3 9 30:38 21
13. Horná Nitra 19 6 3 10 23:34 21
14. FC Horses 18 6 3 9 19:31 21
15. V. Meder 19 6 3 10 18:32 21
16. Nemšová 19 5 3 11 21:34 18
17. Dubnica 19 4 4 11 18:31 16
18. Nové Zámky 19 4 2 13 23:33 14
19. Neded 19 3 2 14 19:48 11

V oblastnom treťoligovom derby si Púchovčania (v červených dresoch) priviezli z Dubnice nad Váhom iba bod.
 FOTO: Milan Podmaník

Futbalové talenty výberu Oblastného futbalového 
zväzu Přerov ovládli medzinárodný halový futbalový 
turnaj prípraviek O pohár predsedu komisie mláde-
že Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica. 
Mladí Přerovčania v dvoch turnajoch nedostali ani 
gól a s výnimkou jednej remízy si pripísali iba výhry. 
V prvom turnaji triumfovali Přerovčania pred Doma-
nižou a Horovcami. V druhom turnaji vyhral Přerov 
pred Belušou a Košecou. Bez prehry absolvovala 
turnaj aj Beluša, pri bezgólovej remíze rozhodlo pri 
rovnakom bodovom zisku o prven Přerove lepšie 
celkové skóre.  Streženice obsadili v druhom turnaji 
štvrté miesto. 

1. turnaj
Dulov – Horovce 1:3, Barek – Kolek 2, Cíbik, Do-

maniža   - Ladce 4:0, Čelko 2, Pavlovič, Michal Mar-
ko, Horovce – Přerov 0:5, Dobiáš 4, Neuman, Dulov 
– Domaniža 0:5, Michal Marko 3, Pavlovič 2, Přerov 
– Ladce 6:0, Dobiáš 2, Neubauer 2, Neuman, Kory-
tář, Domaniža – Horovce 3:0, Pavlovič 2, Vančová, 
Dulov – Přerov 0:8, Neuman 2, Neubauer 2, Dobi-

áš, Korytář, 2 x vlastný, Horovce – Ladce 2:0, Cíbik, 
Kočiš, Přerov – Domaniža 5:0, Neubauer 2, Dobiáš, 
Neuman, Horák, Ladce – Dulov 1:0, Koyš. 
1. Přerov 4 4 0 0 24:0 12
2. Domaniža 4 3 0 1 12:5 9
3. Horovce 4 2 0 2 5:9 6
4. Ladce 4 1 0 3 1:12 3
5. Dulov 4 0 0 4 1:17 0

Najlepší strelec: Dobiáš (Přerov) – 8 gólov.
2. turnaj
Streženice – D. Mariková 0:0, Přerov – Beluša 

0:0, D. Mariková – Košeca 0:2, Bartoš, Žilka, Stre-
ženice – Přerov 0:4, Hopan, Neubauer, Vojtásek, 
Balenčin, Košeca – Beluša 1:4, vlastný – Zbín, Bielik, 
Zaťko, Brostredný, D. Mariková – Přerov 0:7, Balen-
čin 3, Strnad 2, Hopan, Šupík, Streženice – Košeca 0:0, 
D. Mariková – Beluša 0:1, Zbín, Košeca – Přerov 0:1, 
Balenčin, Streženice – Beluša 0:4 (na snímke), Bro-
stredný 2, Huňačka, Zbín

Poradie:
1. Přerov 4 3 1 0 12:0 10

2. Beluša 4 3 1 0 9:1 10
3. Košeca 4 1 1 2 3:5 4
4.  Streženice 4 0 2 2 0:8 2
5. D. Mariková 4 0 1 3 0:10 1

Najlepší strelec: Matej Balenčin (Přerov) – 5 gólov
(pok)
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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
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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 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

       

PROGRAM

KINO

marec 2017 

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

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 9.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     17.00 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Sobota  18.  20.00 h

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

Nedeľa  19. 18.00 h

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

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

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h      Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   NEPREMIETA SA !

Piatok 24.    19.30 h      Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  29.   19.30 h

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

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

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

Piatok   31.   19.30 h     Sobota  1.4.  17.30 h

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

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

MDŽ V DIVADLE

KLUB ZDRAVIA

Sobota 11.     veľká sála      17.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Streda 15.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 16.     veľká sála    o 19.00 hod. 

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Sobota 25.       galéria vestibulu      18.00 hod.   

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

Utorok 28.       knižnica   gymnázium     16.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 30.     veľká sála  15.00 hod. 

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

Štvrtok 30.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Piatok 31.     veľká sála     18.00 hod.

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

Streda 1.      kinosála     11.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     8.10 hod., 10.30 hod.

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

Streda 15.     kinosála      8.10 hod., 10.40 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     9.30 hod. 

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

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Piatok 3.    20.00 h      Sobota 4.   17.30 h

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

Sobota 4.   15.30 h      Nedeľa  5.  15.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

Piatok   10.  17.30 h     Nedeľa  12.  17.30 h

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

Piatok   10.  19.45 h     Sobota  11.  17.30 h

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

Sobota  11.  15.30 h      Nedeľa  12.  15.30 h

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h

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

Piatok   17.  20.00 h      Nedeľa  19. 20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h     Nedeľa  19. 15.30 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá Elle žije so 
svojím otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje tak trochu hádanku, aj 
pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho donchuana Gastona, ktorý má inak 
všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. 
Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko. Zámok má 
však svojho desivého pána, ktorý votrelcov nevíta... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva sa ho hľadať...
MN 7 rokov  – USA –Saturn –123´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
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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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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-
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Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

Predpredaj a info:
Pokladňa Divadlo Púchov
042/463 13 02
www.tisketportal.sk
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Plávanie: Púchovskí plavci zahájili pretekársku sezónu roku 2017
v dlhých tratiach k  špičke, keď titul majster 
stredoslovenskej oblasti získal  Samuel Jancík 
v  disciplíne 800 VS, pričom v  disciplíne 1500 
VS skončil na výbornom treťom mieste. Po-
dobne titul majsterky oblasti získala Lea Kmo-
šenová v tej istej disciplíne 800 VS s výborným 
časom 10:38,71, pričom druhé miesto a  titul 
vicemajsterky získala opätovne naša reprezen-
tantka Nina Hlúbiková, ktorá zaostala za Leou 
iba o 8,19 sekundy. Výborné výsledky tiež do-
siahli ostatní zúčastnení púchovskí plavci, keď 
Valachová Vanda v kategórii juniorov obsadila 
druhú priečku na 800 metrov VS. Matušík Mar-

V sobotu (18. 2. 2017) sa reprezentanti Pla-
veckého klubu MATADOR Púchov prvýkrát 
v tomto roku zúčastnili pretekov (krajských 
majstrovstiev žiakov – preteky dlhých tra-
tí), pričom pod týmto pojmom sa skrývajú 
najdlhšie olympijské trate v  bazénovom 
plávaní a  to vzdialenosti 1500 voľný spô-
sob (VS) a  800 VS. Pretekov sa zúčastnilo 
10 klubov z  nášho kraja, vrátane veľkých 
klubov ako Trnava, Piešťany, alebo Trenčín.

Naši plavci opäť preukázali, že svojím tréningo-
vým úsilím a  pretekárskym nasadením patria  

tin a Mário Hanták boli každý vo svojej vekovej 
kategórii v disciplíne 800 VS na tretej priečke 
a  teda bronzovej pozícii. V  konkurencii 109 
plavcov sa nestratili ani iní naši pretekári, keď 
v rámci  11 štartov bolo prekonaných 9 osob-
ných rekordov. Tréneri Danka Strelčíková a Pe-
ter Bílik boli s  výsledkami svojich zverencov 
spokojní, keďže to boli po zimnej prestávke 
prvé preteky a už tie dali prísľub výkonnostné-
ho rastu zverencov.

Peter Bílik, tréner
Foto: Plavecký klub Matador Púchov

�
�
�
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S. SOLÍK: Pochváliť hráča? Áno, ale všetko s mierou

PREDSTAVUJEME DRUŽSTVÁ FUTBALOVÉHO KLUBU MŠK PÚCHOV - MLADŠÍ ŽIACI U12

Podobne ako u ostatných žiackych družstiev fut-
balového klubu MŠK Púchov, ani v prípade púchov-
ských talentov do 12 rokov nechce tréner a realizač-
ný tím tlačiť na umiestnenie v tabuľke, prvoradá je 
pre nich predvedená hra a zdokonaľovanie herných 
činností každého chlapca. Pre Púchovské noviny to 
povedal hlavný tréner výberu U12 Stanislav Solík. 
„Máme to zostavené zhruba tak, že každého štvrť 
roka v sezóne chceme chlapcov naučiť niečo nové, 
dôraz kladieme na herné činnosti jednotlivca, tie sú 
pre nás prioritou. V tejto vekovej kategórii sú muž-
stvá na prvých šiestich – siedmich miestach zhruba 
na rovnakej úrovni. Ďalšie družstvá v spodnej časti 
tabuľky sú už výkonnostne slabšie, sú schopné pre-
hrať aj o dvadsať gólov,“ povedal Solík. 

V prvej lige nehrajú druhé husle
Dvanásťroční futbalisti MŠK Púchov sú súčasťou 

jednej z troch elitných slovenských súťaží tejto veko-
vej kategórie. V západnej skupine 1. ligy, ktorú riadi 
priamo Slovenský futbalový zväz, hrajú spoločnosti 
takých družstiev ako Slovan Bratislava, Trenčín, Nit-
ra, Trnava, Dunajská Streda, Zlaté Moravce, Senica, 
Myjava či Petržalka. A mladí Púchovčania v súťaži 
rozhodne nehrajú druhé husle. V mnohých zápasoch 
dokázali poraziť favoritov, či aspoň s nimi hrať vyrov-
nané zápasy. 

Prvá liga mladších žiakov sa hráva na šírku ihriska 
vždy dva zápasy súčasne, na trávniku je sedem hrá-
čov a brankár. I preto sa v súťaži takmer so železnou 
pravidelnosťou objavujú dvojciferné výsledky, vý-
nimkou nebýva ani tridsať strelených gólov v jed-
nom stretnutí. 

Chlapci futbal „žerú“
Realizačný tím MŠK Púchov U12 si nevie vynachvá-

liť prístup chlapcov ku plneniu tréningových a zápa-
sových povinností. „Nemáme s tým absolútne žiadny 
problém. Pokiaľ chlapci nie sú chorí alebo zranení, sú 
na každom tréningu. Počas sezóny i mimo nej trénu-
jeme štyrikrát do týždňa, v prípravnom období sú na-
vyše prípravné zápasy. Niekedy v sobotu i v nedeľu, 
niekedy iba v sobotu. Ak sú zápasy aj v sobotou aj v 
nedeľu, snažíme sa chlapcov rozdeliť na dve skupiny. 
Jedna ide napríklad v sobotu do Karvinej, druhá v ne-
deľu napríklad do Banskej Bystrice. Väčšina príprav-

ných stretnutí sa hrá formou tzv. trianglu, kedy sa tri 
družstvá stretnú na jednom mieste a hrajú každé s 
každým,“ doplnil Solík s tým, že je pre chlapcov veľmi 
dôležité, aby aj mimo sezóny mali pravidelnú hernú 
konfrontáciu. 

Chváliť treba, ale s mierou
S výkonmi svojich zverencov je tréner väčšinou 

spokojný. Zápas, kedy by bol vyložene nespokojný, 
prakticky ani nebol. „Spokojní sme často. Na druhej 
strane treba tých chlapcov pochváliť, ale netreba to 
ani s chválou preháňať. Ak by sme ich stále len chváli-
li, nebolo by to pre výkonnostný rast týchto chlapcov 
produktívne. Chlapci by už v tomto veku mali vedieť 
prijať určitú mieru kritiky. Kritika však musí byť po-
zitívna, aby si oni sami vedeli uvedomiť, že tréner 
má pravdu a chce im pomáhať. Treba im to vysvetliť 
tak, aby si to zapamätali a v budúcnosti sa podob-
ných chýb vyvarovali,“ skonštatoval tréner s tým, že 
dlhodobým cieľom realizačného tímu je pripraviť 
dvanásťročných chlapcov čo najlepšie pre vekovú 
kategóriu U15, kedy sa už vo väčšej miere začína pro-
filovať ich herná kvalita.

Nielen futbalom je človek živý
V prípade mládežníckeho výberu MŠK Púchov kla-

dú dôraz nielen na športový rast mladých futbalistov. 
Tréneri kladú dôraz aj na študijné výsledky svojich 
zverencov, v kontakte sú s rodičmi, navštevujú školy, 
do ktorých chlapci chodia a zaujímajú sa o ich celko-
vý rozvoj. „

V prípade aj horších výsledkov v škole však apelu-
jeme na rodičov, aby im nezakazovali futbal. To môže 
mať skôr opačný efekt, chlapca to znechutí, zatvrdne 
a môže ho to skôr odradiť. Riešenie trestov skôr vi-
dím napríklad v zákaze televízie, počítača, či odob-
ratia napríklad mobilného telefónu na určitý čas. 
V minulosti sa mi to osvedčilo. Súčasná generácia 
hráčov, ktorých trénujeme, však podobné problémy 
nemá. Je to možno aj častými rozhovormi s rodičmi,“ 
pripomenul Solík.

Nezabúdajú ani na duchovný rozvoj svojich zve-
rencov. Tí, ktorí sú nábožensky založení, sa môžu 
pod vedením asistenta trénera Vladimíra Mišíka pred 
zápasmi pomodliť, niektorí chlapci to podľa Solíka 
využívajú.  

Špičkové tréningové vybavenie
Moderný tréningový proces sa podľa neho ne-

zaobíde bez kvalitných tréningových pomôcok. V 
tomto smere si pochvaľuje, že jeho zverenci majú k 
dispozícií všetko potrebné. Či už sú to lopty, kužele, 
trampolíny a rôzne prekážky. V dnešnej dobe sú už 
samozrejmosťou dresy i teplákové súpravy. Tepláko-
vé súpravy však chlapci chcú používať aj na tréningy, 
ale potrebujú ich aj ako vychádzkové oblečenie po-
čas turnajov. Tu by sa podľa Solíka zišlo ešte zvlášť 
vychádzkové oblečenie. Podobne ako u ostatných 
mládežníckych družstiev MŠK Púchov, aj trénerovi 
mladších žiakov U12 chýba ku kvalitnejšej príprave 
umelá tráva. Jej absenciu nahrádzajú v zimnom ob-
dobí tréningami v telocvičniach, využívajú aj umelé 
trávnaté plochy v okolí Púchova.

Káder
Káder družstva mladších žiakov MŠK Púchov U12 

tvorí 23 hráčov. Brankári Tobias Minarech, Juraj Vavrík 
a Tomáš Sádecký, hráči v poli Daniel Brezáni, Gabriel 
Jurík, Samuel Mišík, Peter Ernek, Jozef Mitaš, Tomáš 
Krasňan, Samuel Solík, Patrik Nosáľ, Adrián Mišúr, 
Matej Miščík, Timotej Panáček, Simon Janíček, Kevin 
Kutnár, Adam Kéznikel, Matej Janček, Jakub Matejík, 
Timotej Štefanec, Filip Šurian, Samuel Cheban a To-
biaš Francisty. 

Realizačný tím tvoria hlavný tréner Stanislav Solík, 
asistent Vladimír Mišík a vedúci družstva Peter Pasto-
rek.                (pok) 

Tabuľka I. ligy U12, skupina západ  
1. Slovan 13 11 0 2 195:53 33
2. Nitra 13 10 1 2 218:54 31
3. Trenčín 13 10 1 2 136:72 31
4. Horná Nitra 13 8 2 3 146:73 26
5. Petržalka 13 8 2 3 66:63 26
6. MŠK Púchov 13 8 0 5 88:62 24
7. D. Streda 13 7 1 5 109:57 22
8. Inter 13 7 1 5 96:50 22
9. Trnava 13 7 0 6 118:103 21
10. Senica 13 5 0 8 74:121 15
11. Zl. Moravce 13 3 0 10 45:124 9
12. Karlova Ves 13 1 1 11 63:159 4
13. Levice 13 1 1 11 34:184 4
14. Myjava 13 0 0 13 27:240 0

Mladší žiaci MŠK Púchov U12 spolu s realizačným tímom.             FOTO: Archív Stanislav Solík
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Dorastencov čaká vo finále play-off Dubnica
I. liga juniori
33. kolo: MHC Martin – MŠK Púchov 9:4 (3:0, 2:1, 

4:3)
Góly MŠK: 28. Haluška (Košút, Kollárik), 50. Jánoš 

(Luhový), 57. Schvandtner (Luhový, Jánoš), 59. Dilkov 
(Luhový)

Piešťany – Prešov 6:10, HOBA Bratislava – Michalov-
ce 6:0

34. kolo: MŠK Púchov mal voľno
1. Martin 28  26  0  0  1  1  195:45  79 
2. Prešov 27  16  2  0  0  9  154:119  52 
3. HOBA BA  27  12  1  0  3  11  130:105  41 
4. Púchov  28  11  1  0  2  14  101:109  37 
5. Michalovce  27  9  1  0  0  17  94:147  29 
6. Piešťany  25  1  1  0  0  23  52:201  5 

I. liga dorast
Dorastenci MŠK Púchov pokračujú v play-off v

spanilej jazde. V semifinálovej sérii si v najkratšom
možnom čase poradili Púchovčania s Topoľčanmi a 
po víťazstve v sérii 3:0 ich čaká vo finále play-off o 
postup do dorasteneckej extraligy v oblastnom der-
by Dubnica nad Váhom. Púchovčania budú mať v prí-
pade piateho rozhodujúceho stretnutia výhodu do-
máceho prostredia. Počas sezóny vyhrali dorastenci 
MŠK Púchov s Dubnicou všetky stretnutia...

Semifinále play-off:
1. zápas: MŠK Púchov – HC Topoľčany 4:1 (0:1, 2:0, 

2:0) – stav série 1:0
Góly MŠK: 30. Pišoja (Gálik, Húska), 39. Deneš (Če-

derle, Pišoja), 51. Čederle (Janík, Pišoja), 55. Gálik 
(Krajč)

2. zápas: MŠK Púchov – HC Topoľčany (5:2 (0:2, 3:0, 
2:0) – stav série 2:0

Góly MŠK: 25. Gálik (Pišoja, Putala), 28. Gálik (Če-
derle), 29. Krajč (Čederle, Gálik), 47. Pišoja, 59. Čeder-
le (Gálik, Krajč)

3. zápas: HC Topoľčany – MŠK Púchov 1:5 (1:1, 0:2, 
0:2) – stav série 0:3

Góly MŠK: 8. Čederle (Pišoja, Putala), 21. Gálik, 
Krajč), 23. Gálik (Pišoja, Putala), 53. Čederle (Gálik), 
59. Putala (Gálik, Čederle)

Vo všetkých troch stretnutiach mali Púchovčania 
slabšie prvé tretiny, v prvých dvoch domácich zápa-
soch ich dokonca prehrali. Potom sa však už preja-
vila väčšia herná kvalita a lepšia fyzická kondícia 
dorastencov MŠK a svojho súpera jasne prestrieľali. 
Najvýraznejšou postavou semifinálovej série bol
Púchovčan Gálik, ktorý si do štatistík zapísal desať 
kanadských bodov za päť gólov a rovnaký počet asi-
stencií.

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Domanický, Hudík, 
Húska, Janík, Pišoja, Putala, Rusnák – Deneš, Gálik, 
Kašlík, Krajč, Ladecký, Olbert, Smolka, Udovychenko, 
tréner Michal Kobezda

I. liga KADETI
11. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 6:0 (2:0, 1:0, 

3:0), Žilina – Poprad 1:4, Nitra – Liptovský Mikuláš 
4:0

12. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 0:2 (0:1, 
00:0, 0:1)

Góly MŠK: 5. Ladecký (Rusnák, Urban), 51. Omelka 
(Krajč), Žilina – Poprad 5:3, Nitra – L. Mikuláš 4:0
1. Žilina  12  8  1  3  51:36  17 
2. Zvolen  12  6  2  4  41:30  14 
3. Nitra  12  6  2  4  48:39  14 
4. MŠK Púchov  12  6  1  5  41:47  13 
5. Poprad  12  6  0  6  36:40  12 
5. MŠK Púchov  11  5  1  5  39:47  11 
6. L. Mikuláš  12  0  2  10  28:53  2 

I. liga starší žiaci
8. HT
30. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 

4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Gól MŠK: 30. Šmigura (Hajas, Papán)
Lučenec – Liptovský Mikuláš 3:4, Brezno – Považská 

Bystrica 6:5, Žilina – Martin 5:0, Zvolen mal voľno
31. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 2:3 (2:1, 

0:1, 0:1)
Góly MŠK: 7. Suchánek, 14. Kuriš
Mladí Púchovčania nezvládli domáce stretnutie so 

Žilinou, napriek tomu majú v čele súťaže nedostih-
nuteľný náskok. 

Martin – Brezno 4:3, Považská Bystrica – Lučenec 
6:2, Liptovský Mikuláš – Zvolen 1:11
1. MŠK Púchov  28  21  3  4  162:69  45 
2. Martin 29  18  0  11  140:102  36 
3. Zvolen 28  17  0  11  148:116  34 
4. B. Bystrica 28  13  5  10  150:109  31 
5. Žilina  29  13  3  13  103:97  29 
6. L. Mikuláš 29  12  4  13  149:149  28 
7. P. Bystrica 30  13  2  15  129:159  28 
8. Brezno 29  11  2  16  146:151  24 
9. Lučenec  28  1  1  26  39:214  3 
7. HT
30. kolo: HC Banská Bystrica – MŠK Púchov 0:11 
(0:5, 0:6, 0:0)
Góly MŠK: 3. Žemla (Ondrášik, Pišoja), 6. Vojtek (Lez-
zani, J. Veteška), 6. J. Veteška (Pobežal, Lezzani), 14. 
M. Veteška (Pobežal, J. Veteška), 17. Pobežal (Múdry, 
Bednár), 23. Žemla (Jonák, J. Veteška), 27. M. Veteška, 
30. Lezzani (M. Veteška), 31. Vojtek (M. Veteška, Lez-
zani), 34. Múdry (Pobežal, Bednár), 35. M. Veteška (J. 
Veteška, Pobežal)
Ostatné výsledky 30. kola: Lučenec – L. Mikuláš 6:3, 
Brezno – Považská Bystrica 11:3, Žilina – Martin 0:3
31. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 3:3 (0:2, 1:0, 
2:1)
Góly MŠK: 35. Bednár (Žemla), 42. Žemla (Pišoja), 55. 
M. Veteška

Ostatné výsledky 31. kola: Martin – Brezno 3:3, Po-
važská Bystrica – Lučenec 10:15, Liptovský Mikuláš 
– Zvolen 1:8, Banská Bystrica mala voľno 
1. Martin 29  25  1  3  198:49  51 
2. Zvolen 28  20  3  5  182:69  43 
3. MŠK Púchov  28  19  2  7  156:63  40 
4. Brezno  29  18  2  9  173:92  38 
5. Žilina  29  12  3  14  111:111  27 
6. Lučenec  28  12  0  16  137:179  24 
7. B. Bystrica  28  6  3  19  65:161  15 
8. L. Mikuláš 29  6  2  21  98:173  14 
9. P. Bystrica 30  2  2  26  74:297  6 

I. iga mladší žiaci
6. HT:
30. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 

3:3 (0:1, 0:0, 3:2)
Góly MŠK: 47. Kľučka (Vráblik), 48. Hudík, 48. Hajas 

(Hudík)
Ostatné výsledky 30. kola: Liptovský Mikuláš – 

Lučenec 6:2, Považská Bystrica – Brezno 10:8, Martin 
– Žilina 2:3, Zvolen mal voľno

31. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 0:3 (0:2, 
0:0, 0:1)

Góly MŠK: 8. Hudík, 8. Hajas, 43. Kováčik (Brežný, 
Hajas)

Brezno – Martin 3:12, Lučenec – Považská Bystrica 
7:21, Zvolen – Liptovský Mikuláš 7:1,

5. HT:
30. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 

5:7 (0:2, 2:2, 3:3)
Góly MŠK: 26. Pobežal, 30. Gajdoš (Hromada), 45. 

Žondor (Hazala), 49. Pobežal, 59. Žondor (Pobežal)
Liptovský Mikuláš – Lučenec 1:11, P. Bystrica – Brez-

no 2:3, Martin – Žilina 4:4
31. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 6:5 (1:3, 

3:1, 2:1)
Góly MŠK: 2. Červený (Buček), 3. Hazala (Pobežal), 

16. Pobežal (Štrbáň), 32. Pobežal, 49. Cebo (Červený)
Brezno – Martin 1:12, Lučenec – Považská Bystrica 

2:3, Zvolen – Liptovský Mikuláš 2:7, Banská Bystrica 
mala voľno

Dorastenci MŠK Púchov (v bielom) si v semifinále play-off poradili s Topoľčanmi v troch zápasoch. Po víťazstve v 
sérii 3:0 ich čaká vo finále play-off Dubnica nad Váhom.                  FOTO: Pavol Kadlec
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Všetko o stolnom tensie:

www.pinec.info
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Dolné Kočkovce B vykresali iskierku nádeje
Oblastné stolnotenisové súťaže

5. SATES liga
18. kolo: Dolné Kočkovce B – Pružina A 10:8, P. 

Majdán, J. Škrabko po 3, Fedora 2, Chobot 1, 1 štv. 
– Krupa 4, Gabčo, Sádecký, Behro po 1, 1 štv., Dubni-
ca – TTC Považská Bystrica C 11:7, Topák 4, Gereg 3, 
Palček 2, Bezecný 1, 1 štv. – Zemanová 3, L. Bačík, M. 
Bačík, Lednický po 1, 1 štv., Nová Dubnica D – Prus-
ké B 7:11, Košík, Lászlová po 2, Grambličková, Vin-
czeová po 1, 1 štv. – Beránek 4, Černej, Cibík po 3, 
1 štv., Medeko Považská Bystrica – Pruské A 10:8, 
Lauš 3, Lipa, Herco, Filípek po 2, Hedera 1 – Jaro Šat-
ka, Ľ. Šatka, Kopačka po 2, 2 štv., Lysá – N. Dubnica 
C 14:4, Schulcz 4, Ladecký, Janíček st. po 2, Panáček 
2, 2 štv. – Garaj, I. Machciníková po 2, Slovan PB A 
– Ladce B 8:10, J. Gálik, P. Gálik, Tománek po 2, Šuba 
1, 1 štv. – Hromek, Gajdošík po 3, V. Popelka 2, I. Hre-
vuš 1, 1 štv.
1. Ladce B  18 14 1 3 204:120 47
2. TTC PB C  18 14 1 3 207:117 47
3. Lysá   18 11 4 3 192:132 44
4. Pruské A  18 9 5 4 193:131 41
5. Medeko PB  18 7 4 7 165:159 36
6. Dubnica   18 6 6 6 169:155 36
7. N. Dubnica C  18 8 1 9 148:176 35
8. Slovan PB   18 7 2 9 153:171 34
9. Pružina   18 4 7 7 146:178 33
10. Pruské B  18 4 1 13 113:211 27
11. N. Dubnica D  18 2 5 11 133:191 27
12. D. Kočkovce B  18 3 1 14 121:203 25
   6. REKONT liga
   18. Červ. Kameň – Milochov A 9:9, Jakúbek 4, 
Ľ. Dohňanský 3, P. Dohňanský 1, 1 štv. – B. Mihálik, 
Kunovský, Hojdík, Benko po 2, 1 štv.,  Ladce C – TTC 
PB D 8:10, V. Letko 3, Pišta 2, Sňahničan, Kvocera po 
1, 1 štv. – Čelko st. 4, Lieskovský 3, Ďurana 2, 1 štv., 
Dol. Moštenec – Zliechov 9:9, I. Bírošík 4, Baláž 2, 
Ľ. Melicherík, I. Melicherík po 1, 1 štv. – M. Vicen, J. 
Vicen po 3, D. Mišík st. 2, 1 štv., Sedmerovec B – Dol. 
Mariková 13:5, M. Šelinga ml., M. Šelinga st. po 4, 
P. Barták 2, Štefanec 1, 2 štv. – Belás, Striženec po 2, 
Žiačik 1, Dohňany – Nozdrovice A 12:6, R. Baška 4, 
M. Junga 3, M. Baška, Hološko po 2, 1 štv. – Didek 2, 
Otruba, Koštialik, J. Letko po 1, 1 štv., Slovan PB B 
– Šebešťanová 14:4, Kvaššay, Tabaček, Jurčík po 3, 
Hlubina 2, Cedzo 1, 2 štv. – Mitaš 2, Zaukolec, Jaro 

Petrík po 1.
1. D. Moštenec   18 14 2 2 218:106 48
2. Sedmerovec B  18 13 1 4 197:127 45
3. Slovan PB B  18 12 2 4 192:132 44
4. Dohňany   18 12 1 5 186:138 43
5. Zliechov   18 10 4 4 179:145 42
6. TTC PB D  18 7 2 9 154:170 34
7. Nozdrovice   18 6 4 8 147:177 34
8. D. Mariková   18 5 4 9 142:182 32
9. Ladce C  18 6 2 10 155:169 32
10. Č.Kameň   18 5 1 12 142:182 29
11. Milochov   18 2 3 13 127:197 25
12. Šebešťanová   18 3 0 15 105:219 24
7. liga
22. kolo: TTC PB E – Púchov A 16:2, Kulichová, 
Dujsíková po 4, Hrubo, Babčan po 3, 2 štv. – Kalus, 
Ochotnícky po 1, N. Dubnica E – Milochov B 9:9, 
Janiga 4, Vinczeová, Ihriský po 2, 1 štv. – B. Mihálik 
3, M. Mihálik, Duško po 2, Horečný 1, 1 štv., Udiča 
– Miracles Dubnica 10:8, Ignácik ml. 4, M. Vaňko 3, 
Beník, Šuška po 1, 1 štv. – P. Fatrsík, R. Fatrsík, Heštera 
po 2, M. Dohňanský 1, 1 štv., Nozdrovice B – voľno, 
JoLa Dubnica – Sedmerovec C 9:9, Rojkovič, Bíly po 
2, Kminiak, Zajac, Hebr, Lalinský po 1, 1 štv. – Galko 3, 
Mazán, Miloš Šelinga po 2, Minárik 1, 1 štv., Púchov B 
– Dol. Kočkovce C 2:16, Mikulčík, Briš po 1, - Hudec, 
Gombár, Crkoň po 4, F. Škrabko 2, 2 štv.,  Pružina B 
– 3. ZŠ Dubnica 14:4, J. Kozák, Topor po 4, P. Kozák, 
D. Olšovský po 2, 2 štv. – Trenčan, P. Čilek st. po 2. 
1. JoLa DCA   20 17 2 1 251:109 56
2. Sedmerovec C  20 15 3 2 228:132 53
3. Milochov B  21 14 3 4 215:163 52
4. Udiča   21 12 0 9 208:170 45
5. TTC PB E  20 12 1 7 201:159 45
6. Nozdrovice B  20 10 3 7 199:161 43
7. Pružina B  20 9 4 7 201:159 42
8. D. Kočkovce C  20 9 1 10 200:160 39
9. Púchov A  21 7 3 11 166:212 38
10. Miracles DCA   20 8 2 10 191:169 38
11. N. Dubnica E  21 4 3 14 141:237 32
12. ZŠ Dubnica   20 2 1 17 120:240 25
13. Púchov B  20 0 0 20 55:305 20

Deväť medailových umiestnení v dvojhre si vybo-
jovali mladí bedmintonisti BK Racquets Púchov v 
ďalšom zo série Grand Prix. Podujatie usporiadali v 
Športcentre v Púchove v troch vekových kategóri-
ách (U11, U13 a U15). Púchovčania ovládli najmä 
kategóriu chlapcov U13, kde sa vo finále stretli Pú-
chovčania Matej Plevák a Lukáš Vojtek. Po finálovom
stretnutí sa tešil druhý nasadený Vojtek, ktorý zdolal 
svojho oddielového kolegu 2:0 na sety.  O príjemné 
prekvapenie sa postarala v kategórii dievčat U15 Pú-
chovčanka Rebeka Kováčová, ktorá ako nenasadená 
hráčka postúpila až do finále, keď v semifinále doká-
zala vyradiť nasadenú jednotku Žilinčanku Zaťkovú. 

Výsledky:
U11:
Chlapci: 1. Juraj Marek (BK MI Trenčín), 2. Michal 

Stano (BKR Púchov), 3. Gregor Skurčák (BO Nižná)
Dievčatá: 1. Megan Halás (BPR Bratislava), 2. Eva Bi-

eleschová (BK GYPY Piešťany), 3. Lívia Klačanská (BKR 

Púchov) a Alžbeta Kublová (BK GYPY Piešťany), 
U13:
Chlapci: 1. Lukáš Vojtek (BKR Púchov), 2. Matej Ple-

vák (BKR Púchov), 3. – 4. Juraj Marek (BK MI Trenčín) a 
Max Zaťko (AC UNIZA Žilina)

Dievčatá: 1. Ema Orságová (CEVA Trenčín), 2. Lea 
Skorkovská (BKR Púchov), 3. – 4. Nikola Jágriková 
(BKR Púchov) a Ella Klačanská (BKR Púchov), 5. Emma 
Žiačiková (BKR Púchov),... 13. Ivana Pleváková (BKR 
Púchov)

U15: 
Chlapci: 1. Dávid Butaš (BPR Bratislava), 2. Viktor 

Streharski (BPR Bratislava), 3. – 4. Andrej Turek (BK MI 
Trenčín) a Matúš Čarnogurský (BK MI Trenčín),... 6. Lu-
káš Vojtek (BNKR Púchov)

Dievčatá: 1. Johanka Ivanovičová (SC Pohoda Trna-
va), 2. Rebeka Kováčová (BKR Púchov), 3. – 4. Lýdia 
Zaťková (AC UNIZA Žilina) a Kristína Lichvárová (BKR 
Púchov).                 (pok) 

Deväť medailových umiestnení talentov BKR
Bedminton

Bedmintonový klub Racquets Púchov sa posta-
ral o nevšedný rekord v histórii vyhlasovania naj- 
úspešnejších športovcov, športových kolektívov a 
zaslúžilých funkcionárov telovýchovy. Už po krát-
kych siedmich rokoch existencie dokázal zaujať 
odbornú komisiu, zostavujúcu TOP športovcov 
a kolektívy okresov Púchov, Považská Bystrica a 
Ilava a dostať sa medzi najlepšie telovýchovné 
jednoty v oblasti. „Náš klub existuje sedem rokov, 
združujeme v ňom okolo 40 detí a asi 20 až 30 do-
spelých bedmintonistov. Úspechy dosahujú naj- 
mä deti a mládež od deväť do 19 rokov,“ povedal 
pre Púchovské noviny vedúci rezervy mužov BKR 
Púchov Jozef Skorkovský (na snímke), ktorý na 27. 
ročníku Plesu športovcov v Lednických Rovniach 
tradične spojeného s vyhlásením najlepších špor-
tovcov, preberal za klub ocenenie. 

Púchovské bedmintonové talenty sa podľa neho 
presadzujú v sérii mládežníckych turnajov po ce-
lom Slovensku, medailové umiestnenia priniesli 
aj z majstrovstiev Slovenska, niekoľko hráčov a 
hráčok patrí do užšej slovenskej špičky. Dospelí 
hráči a hráčky klubu úspešne účinkujú v tretej a 
štvrtej lige zmiešaných družstiev. 

„Trénujeme v Športcentre v Púchove, ktoré je 
jednou z najluxusnejších bedmintonových hál 
na Slovensku. Najväčším talentom klubu v kate-
górii 11-ročných dievčat je Emma Žiačiková, ktorá 
je viacnásobná majsterka Slovenska v dvojhre, 
štvorhre i zmiešanej štvorhre. Ďalšími veľkými 
talentami sú Nina Milada Michálková (U13), Ni-
kola Jágriková, Lea Skorkovská. V „pätnástke“ sú 
to súrodenci Kadlecovci – Olívia a Sebastián, Re-
beka Kováčová, ďalšie talentované dievčatá sú v 
sedemnástke a devätnástke  - Romana Comová a 
Romana Luhová,“ doplnil Skorkovský. 

Pochvaľuje si aj finančnú podporu z mesta, časť
financií získajú z dvoch percent dane a časť si pla-
tia rodičia. „Najmä náklady na cestovanie a ubyto-
vanie na turnajoch sú dosť vysoké, ak chce naša 
mlaď napredovať, musíme sa zúčastňovať turna-
jov aj v zahraničí. Boli sme na turnajoch v Slovin-
sku, Srbsku, Čiernej Hore, Nemecku, Maďarsku a v 
Českej republike,“ doplnil Skorkovský.               pok      

Raketový nástup 
Racquets klubu 
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 1-izbový byt v Púchove. Cena dohodou.
Tel. 0944 620 462.
• Predám záhradu s chatkou (voda + elektrina)  
o celkovej výmere 1500 m². Lokalita: Potôčky. Cena 
dohodou. Tel. 4631582 alebo 0902 135 750.
• Predám slnečný 4-izb. byt na Námestí slobody 
v Púchove, komplet prerobený. Voľný od sep-
tembra 2017. Cena: 95.000 eur. Dohoda možná.  
Tel. 0902 688 460.
• Predám záhradu v osobnom vlastníctve Ska-
la – 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.
• Hľadáme prenájom SÚRNE 2-izb. bytu v Púchove, 
zariadený a dlhodobý prenájom, nájom vrátane 
energií do 350 €. Tel. 0902 552 386.

PREDAJ
• Predám  anglonubijskú kozu, termín okotenia po-
lovička marca. Z rodin. dôvodov. Tel. 0940 822 532.
• Predám poloprofesionálnu pílu Husqvarna 55, 
málo používanú. Cena:  200 €. Tel.  0940 822 532. 

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2017. RENOVÁCIA 

modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.                                   
• Opravy elektrospotrebičov, pračiek, elektrického 
ručného náradia, elektroinštalačné práce. Kontakt 
na č.tel. 0918 902 593.
• Strechy. 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.

RÔZNE
• Požičiam vlečku za veľmi výhodnú cenu. Kontakt 
0908 792 955.
• Kto daruje sociálne slabšej rodine akúkoľvek funkč-
nú práčku? Tel: 0940 822 532.

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 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme celej  rodine, 
príbuzným, známym a 
občanom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť na poslednej ceste 
s naším milovaným otcom 
p. Ondrejom BUČKOM  
dňa 26. 2. 2017  na cin-
toríne v ihrišťoch. Taktiež 
ďakujeme všetkým za kvetinové dary, prejavy 
sústrasti  a pohrebnej službe aDveNT za dôstojnú 
rozlúčku so zosnulým.

 Dcéra emília.

SPOMIENKA
Už  nepočuť  po dome 
otcov hlas, už viac ne-
príde medzi nás. Dňa 
11.3.2017 uplynie 6 ro-
kov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko 
Oldřich ŠEDý. 

S láskou v srdci, vďakou a úctou spomína 
manželka Antónia a dcéra Jana s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 4. 3. 2017 uplynu-
lo 30 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko a 
pradedko Ján OČKAJ 
z Púchova. Kto ste ho 
poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spo-
mienku. 

S láskou a úctou spomína manželka a deti  
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6. 3. 2017 si pripomí-
name nedožité 93. naro- 
deniny nášho otca a dedka 
Jozefa FULCA zo Streže- 
níc. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

Syn Jozef s rodinou.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí- 
buzným, priateľom a  
známym, ktorí prišli 
dňa 28. 2. 2017 odpre-
vadiť na poslednej ceste 
nášho drahého manžela, 
otca a dedka Ing. Jána 
JAKUBÍKA.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.  
Taktiež  veľké poďakovanie patrí p. Kováčikovej a aj 
pohrebnej službe aDveNT za dôstojnú rozlúčku.

Manželka, syn Miroslav a dcéra eva s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a zná-
mym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na 
poslednej rozlúčke s našou drahou mamou, babkou, 
prababkou Helenou OČKAJOVOU, rod. Ficko-
vou, ktorá nás opustila 22. 2. 2017. Naša vďaka patrí  
aj kňazovi a pohrebnej službe advent za dôstojnú 
rozlúčku.

Dcéra s rodinou a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Bolesťou srdce užialené 
spomína na toho, kto tu 
už nie je. Smutné tie roky 
bez Teba, dlhé sú zimy aj 
letá. Spomienka na Teba 
žije v nás, prežité roky ne-
vezme žiaden čas. Mod-
litbu posielame do neba, za Teba, František pre 
Teba.  Dňa 1. 3. 2017 uplynulo 25 rokov, čo nás 
opustil drahý manžel, otec, starý otec  František 
ŠKRABKO z Nových Nosíc.
S úctou spomína a v srdci ho stále nosí manželka 

Mária a deti Ján, Roman a Štefánia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 9. marca uplynie 13 
rokov od úmrtia Emila 
HARIŠA. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami  
tichú spomienku. 

Manželka Magdaléna a dcéra Eva s rodinou.



oznamy  I  inzercia 23
PONUKA PRÁCE
• Spoločnosť Goms s. r. o. prijme do zamestnania 
pracovníkov pre oblasť strojárenskej výroby v pro-
fesiách:
- zámočník, montážny pracovník (zváračské opráv-
nenie výhodou)
- technický pracovník so znalosťou gumárenských 
technológii a riadenia montážnej skupiny
- konštruktér strojár (AUTO CAD, SolidWorks)
Kontakt: 0905 981 955.
• Prijmeme skúseného šoféra. Info 0908 792 955.
• Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a pre-
dajca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcu o prácu 
na pozíciu - skladník. Prax na pozícii skladníka je  

výhodou. Preukaz na VZV nie je podmienkou.  
Nástup možný ihneď. Životopisy posielajte na  
e-mailovú adresu kuchtova@alve.sk alebo volajte  
na tel. číslo: 042/ 4650 904. 
• Ponúkam prácu rozvozcu tovaru. Práca je vhodná 
pre študenta alebo dôchodcu. Požadujem vodičský 
preukaz skupiny B, bezúhonnosť.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. 0917 525 194.
• Prijmeme časníčku na TPP do pivárne v Púchove, 
zároveň hľadáme brigádničky do Country saloonu  
v Púchove. Tel. 0902 669 891.
•  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: 
• ZO SZZP v Púchove oznamuje: ďalší poradenský 
deň bude 27. 3. 2017 od 14.00 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster Nám. slobody). Právne pora-
denstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne pro-
blémy zdrav. postihnutých a starších občanov mesta 
Púchov. Hláste sa do 17. 3. 2017 na tel.  0949 103 709.
•  Klub slovenských turistov Púchov a mesto 
Púchov Vás pozývajú na otvorenie turistickej  
sezóny v sobotu 18. 3. 2017. Spoločný odchod je o 
8.00 hod. spred krytej plavárne. Trasa: Púchov, Ke-
blie, Trojica, rozhľadňa na Tlstej hore, Dohňany.
•  Súťaž Trendy barový čašník 10. 3.  v Športcentre.

Útulok OZ 
Hafkáči  

Kontakt: 0911 290 983  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci

Filip Issac
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