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PÚCHOVSKÉ  NOVINY2 príhovor primátora

Vážení Púchovčania,
rok 2016 je už úspešne za nami 
a  pred nami sú nové predsavzatia, 
ciele a  plány. Dovoľte mi pozdraviť 
vás a pripomenúť niektoré udalosti 
minulého roka a predstaviť vízie a ci-
ele roku 2017.

Z pohľadu činnosti mesta Púchov sa 
nám podarilo v minulom roku splniť 
viacero sľubov a  doposiaľ nenaplne-
ných túžob. Spomeniem aspoň niek-
toré:
• Vzhľadom na rekordný prebytok 
v hospodárení mesta za rok 2015 vo 
výške takmer 1,5 mil. eur, sa podarilo 
znížiť parkovné v meste o  polovicu, 
čo aspoň čiastočne pomôže znížiť vý-
davky jednotlivých domácností v na-
šom meste.
• Podarilo sa nám podarilo v minulom 
roku výrazne znížiť zadlženosti mesta. 
Pozitívny finančný vývoj Púchova po-
tvrdila aj agentúra INEKO - boli sme 
vyhodnotení ako druhé mesto na Slo-
vensku, ktoré dokázalo najviac znížiť 
dlh a vylepšiť finančné zdravie.
• Úspešnosť sme zaznamenali aj v 
transparentnosti, kde sme postúpi-
li v  rebríčku o  27 miest oproti roku 
2014, k čomu určite pomohlo aj spus-
tenie novej webovej stránky mesta.
• Na sklonku roku 2016 bolo zavŕše-
né ukončenie rozsiahlej rekonštrukcie 
najstaršej základnej školy v meste ZŠ 
Komenského, pričom financovanie 
tejto rekonštrukcie prebehlo výlučne 
z  prostriedkov mesta (bez akých-
koľvek dotácií a  čerpania úveru), čo 
považujem za veľmi pozitívne a moti-
vujúce do ďalšieho obdobia a pláno-
vania ďalších rekonštrukcií.
Rekonštrukciu majú za sebou aj dve 
telocvične na ZŠ Komenského a  ZŠ 
Gorazdova, čo nepochybne pozitívne 
ocenili najmä žiaci a  učitelia týchto 
škôl.
• ZŠ Mládežnícka a ZŠ Gorazdova boli 
obohatené o nové prístrešky na škol-
skom dvore, ktoré pomôžu v horúcich 
dňoch pedagógom a  deťom stráviť 
príjemné chvíle v školskom klube, prí-
padne počas prestávok vo vyučovaní.
• Spustili sme do prevádzky aj novú 
materskú škôlku v  krásnych zrekon-
štruovaných priestoroch bývalých 
dielní v areáli ZŠ Komenského, ktorú 
začalo od 1. septembra navštevovať 
30 našich detí.
• Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo, 
že plavecké kurzy pre predškolákov a 
deti tretích ročníkov základných škôl 
budú zdarma, čo znova odľahčí peňa-
ženky púchovských rodičov.
• Od januára 2016 sme postupne zvy-
šovali náklad Púchovských novín až 
na 8.000 výtlačkov, ktoré bezplatne 
distribuujeme do vašich domácností. 

Všetci Púchovčania ale i občania oko-
litých obcí majú jedinečnú možnosť 
zadarmo a vždy v aktuálnom čase sa 
dozvedieť najdôležitejšie informácie 
a novinky z činnosti mesta, mestských 
spoločností a združení. 
• V jeseni začali ulicami nášho mesta 
jazdiť VČIELKY – nové autobusy, kto-
ré nám pripomínajú úspechy nielen 
našich včelárov ale aj nášho centra 
voľného času, ktoré svojou činnosťou 
napr. v  mažoretkovom športe robia 
česť celému Púchovu na slovenskej, 
európskej a svetovej úrovni.
• Pre seniorov nad 65 rokov a  štu-
dentov do 26 rokov sme v spolupráci 
s  firmou ADP zabezpečili bezplatnú 
mestskú autobusovú dopravu, čo ur-
čite zníži finančnú zaťaženosť niekto-
rých púchovských rodín.
• Na mestskom úrade sme zriadi-
li kanceláriu prvého kontaktu, kde 
milé zamestnankyne úradu ochotne 
pomôžu občanom zorientovať sa pri 
riešení ich problému. Táto kancelária 
je prístupná občanom aj pri podávaní 
inzerátov a oznamov do Púchovských 
novín.
• Podarilo sa spustiť aj prezentovaný 
projekt náramkov záchrany pre pr-
vých záujemcov. Náramky záchrany 
by mali umožniť najmä osamelým 
osobám a seniorom pri náhlom zhor-
šení zdravotného stavu zavolať urých-
lene pomoc.
• Mesto poskytlo štipendium úspeš-
ným 21 študentom, ktoré im čias-
točne pomôže zabezpečiť náklady 
spojené so štúdiom, ubytovaním, 
stravou cestovným a  náklady na 
učebné pomôcky v  celkovej sume 
4.200 eur. Tieto peniaze pochádzajú 
z príspevkov a od sponzorov.
• Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 
v roku 2016 s účinnosťou od 1.  januá-
ra 2017 viac ako 100-percentné navý-
šenie dávok v hmotnej núdzi. 
• Keďže našou snahou je znížiť ná-

klady Púchovčanov na život v tomto 
meste, mali občania možnosť v  jese-
ni využiť ponuku SPP a v priestoroch 
nášho divadla odkonzultovať mož-
nosti zníženia nákladov na energie 
za jednotlivé domácnosti, prípadne 
aj uzavrieť výhodnejšiu zmluvu na 
dodávku plynu a  elektrickej energie 
- pomohlo sa viac ako 400 domácnos-
tiam.
• Podarilo sa rozšíriť kamerový sys-
tém v  meste – z projektu prevencie 
kriminality bolo inštalovaných osem 
nových kamier a  to vďaka mestskej 
polícii, ktorej sa podarilo získať štátnu 
dotáciu vo výške 16.000 eur. Tento 
projekt nepochybne prispeje k zvýše-
nej bezpečnosti obyvateľov v meste.

A nezabúdame ani na naše mestské 
časti. Spomeniem aspoň niektoré 
investičné akcie, ktoré sa realizovali 
v roku 2016:
• Nosice – parkovisko pri materskej 
škôlke i pri bývalej ZŠ.
• Záskalie – rekonštrukcia komuniká-
cie a nový vodovod.
• Horné Kočkovce – vybudovanie 
odvodnenia s osadením vsakovacích 
objektov na Železničnej ulici, rekon-
štrukcia toaliet na ZŠ Slovanská, re-
konštrukcia vjazdu do podjazdu.
• Kolonka – rekonštrukcia ulice Ivana 
Krasku.
• Ihrište – úprava strechy kultúrneho 
domu.
• Hoština - úprava komunikácie a od-
vodnenie pri požiarnej zbrojnici, opra-
va strechy domu kultúry.
• Vieska – oprava okeníc na dome 
miestnej časti.

Zmeny prebehli aj mestských spo-
ločnostiach. Pod vedením nové-
ho konateľa MŠK Púchov Ing. 
Štefana Ondričku došlo k  rekon-
štrukcii chodníka a  brodítka na 
kúpalisku, rekonštrukcii toaliet a  vy-

maľovanie interiéru krytej plavárne, 
vymaľovanie interiéru zimného šta- 
dióna, vybudovaniu druhej časti no-
vého betónového oplotenia areálu 
kúpaliska, prebieha realizácia absorpč-
ného odsávania na zimnom štadióne, 
obnova dvoch umelých trávnatých 
plôch na multifunkčných ihriskách 
ako aj 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 pokračujú 
pod záštitou mesta v  úspešnom re-
prezentovaní našich farieb. Darilo sa 
však aj našim futbalistom a  hokejis-
tom v ich súťažiach a verím, že v tej-
to úspešnej športovej činnosti budú 
pokračovať aj v roku 2017. Som veľmi 
rád, že po rokoch sú znova pod MŠK 
tri dominantné športy: futbal, hokej 
a  volejbal. Mesto však nezabúda ani 
na ostatné športy, ktoré podporuje 
formou dotácií.

Pevne v rukách má opraty aj konateľ 
Podniku technických služieb Ing. 
Miloš Sloboda, ktorý sa snaží pro-
mptne riešiť problémy v odpadovom 
hospodárstve, odstraňovať výtlky 
a opravovať komunikácie a verejné 
osvetlenie, pričom veľmi úzko spo-
lupracuje s  mestským úradom pri 
zabezpečovaní i veľkých, už skôr uvá-
dzaných rekonštrukčných akcií. Nedá 
mi nepovedať, že túto spoločnosť ve-
die výborne, čo dokázal veľmi priaz- 
nivými ekonomickými výsledkami.
Konateľ Mestského bytového pod-
niku Ing. Viliam Karas to tiež nemal 
v minulom roku jednoduché, keď po 
pochybeniach zistených NKÚ musí 
zistené nedostatky odstrániť, pričom 
jeho najväčšou výzvou je znížiť v bu- 
dúcom období náklady na teplo, a to 
aj napriek nevýhodným zmluvám, 
ktoré bývalé vedenie MSBP uzavrelo. 
Je výborné a pozitívne, že nástupom 
nového vedenia sa zmenila aj filozofia 
pri stanovovaní hospodárskych cieľov 
firmy, kde zisk nie je najpodstatnejším 
parametrom, ale čo najnižšia cena 
tepla pre občanov. Už v roku 2016 vrá-
tila spoločnosť všetkým odberateľom 
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. Na decembrovom MsZ 
bolo odsúhlasené založenie novej 
mestskej spoločnosti s názvom Pú-
chovská kultúra s. r. o, ktorej úlohou 
je centralizácia a organizácia činností, 
ktoré zabezpečovali spoločnosti ME-
DIAL PÚCHOV, MEDIAL IN a MEDIAL TV  

Novoročný príhovor primátora Rastislava Heneka Púchovčanom
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a združenie Dom kultúry. Verím, že sa 
naplnia naše plány s  úspešným fun-
govaním tejto spoločnosti, čo prine-
sie prospech celému mestu. 

Ďakujem všetkým mojim kolegom, 
spolupracovníkom z  mestského 
úradu i  mestskej polície, konateľom 
mestských spoločností, všetkým za-
mestnancom mestských spoločností 
a  rozpočtových a príspevkových or-
ganizácií, materských a  základných 
škôl, základnej umeleckej školy, 
domu kultúry, centra voľného času, 
členom dobrovoľných hasičských 
zborov a externým pracovníkom 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  spríjemňo-
vaní života v ňom. 
Veľké ĎAKUJEM patrí aj poslancom 
mestského zastupiteľstva, ktorí svo-
jou obetavou činnosťou pomáhali pri 
plnení našich výziev, sľubov a plánov 
a  svojimi návrhmi pomáhali zlepšiť 
život všetkým ľuďom v našom meste.

A  aké sú moje vízie do roka 2017? 
Chcem naďalej pracovať pre ľudí tak, 
aby sa im žilo v meste spokojne. Urči-
te chcem pokračovať v  rekonštrukci-
ách základných škôl Gorazdova a Slo-
vanská, obe potrebujú výmenu okien 
a zateplenie budov. Chcem pomôcť aj 
materským školám zvýšiť komfort pre 
deti minimálne výmenou okien tam, 
kde to ešte nebolo realizované. Verím, 
že sa podarí dokončiť dopravnú in-
fraštruktúru na Dvoroch a tiež zrekon-
štruovať ulicu Hurbanova v  Horných 
Kočkovciach. Určite budeme pokra-
čovať v zabezpečovaní výsadby zele-
ne v meste, kde v minulom roku bola 
výrazným spôsobom uskutočnená 
práve jarná a jesenná výsadba. Plánu-
jeme pokračovať aj v príprave rekon-
štrukcie a obnovy Ilonky a oddycho-
vej zóny pri Váhu. Nezabudnem ani 
na mestské časti, kde mám zosumari-
zované požiadavky občanov, ktoré sa 
postupne realizujú.

Milí spoluobčania, 
ďakujem vám za vašu dôveru, pod-
poru a trpezlivosť. Verte mi, že nie 
je jednoduché a  často ani možné 
za niekoľko mesiacov zrealizovať 
všetky vaše predstavy o  lepšom 
a krajšom meste. Ja sa celým telom 
i srdcom snažím plniť vaše požia-
davky, ktoré mi predkladáte a  ve-
rím, že postupne sa nám ich podarí 
väčšinu splniť. 
Dovoľte mi zaželať vám v  novom 
roku dobré zdravie, šťastie, ro-
dinnú pohodu, veľa porozumenia 
a  lásky a v neposlednom rade po-
koj v duši!

Vítanie nového roka 2017

Foto: Z. Návojová, koláž red.

Novoročný koncert skupiny Gladiator. 
Frontman  Miko Hladký.

Pri vítaní nového roka si prišli na svoje aj deti, 
pripravený bol pre ne  rozprávkovo-pesničkový 

program PACI PAC.
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Kto je kto?

ne menovaných poznám ako ľudí, ktorí si zaslúžia 
uznanie a vážnosť za svoju celoživotnú prácu a nie 
ponižovanie od takzvaných „dám“, ktoré sú naviac 
poslankyne nášho MsZ! Ako hlboko musí klesnúť 
človek, aby ponižoval svojim konaním sám seba 
pred verejnosťou? Je to fanatizmus, slepá odda-
nosť alebo vydieranie? Úsudok si môžete spraviť 
sami.
Som poslanec mestského zastupiteľstva a neu-
stále sa zamýšľam nad skutočnosťou, prečo sa 
dodnes nevie zmieriť bývalý primátor Michalec 
so svojou porážkou vo voľbách. Najskôr všetkých 
ubezpečoval, že sa do roka vráti. Možno mal na 
mysli, že svojimi krokmi - ako napríklad, teatrál-
nym podaním trestného oznámenia na súčasného 
primátora Heneka do rúk okresnej prokurátorky, 
ktorá bola na našom mestskom zastupiteľstve a 
ktorej mimochodom po odovzdaní listín omylom 
ukradol okuliare, alebo jeho hereckými výstupmi 
na svojich pre neho konšpiračných videách, ktoré 
už nikto nesleduje, psychicky dotlačí primátora 
Heneka k abdikácii. Veľmi sa mýlil. Vyšetrovateľ 
jeho trestné oznámenie zmietol zo stola. Len pre 
oživenie mysle dodávam, že predmetom trestné-
ho oznámenia bolo, že primátor Henek úspešne 
urovnal spor so spoločnosťou Makyta a. s. na zá-
klade ktorého, Makyta a. s. vyplatila mestu záväzky 
z minulosti... Veľmi sa mýlil aj v tom, že jemu odda-
ní poslanci Kubičár, Andreánska a Šulcová, na ka-
ždom zastupiteľstve svojimi diskusnými príspev- 

Pred Vianocami vyšiel v jednom štvavom plát-
ku, šéfredaktor ktorého je usvedčený klamár, 
článok pod nadpisom „To je debil!“. V uvede-
nom článku rozoberá poslankyňa Šulcová si-
tuáciu z posledného zastupiteľstva, keď ma 
obvinila, že pri diskusnom príspevku poslanca 
Kubičára som vykríkol:  „To je debil!“

Áno, je to tak. Akurát pani poslankyňa Šulcová za-
budla napísať, že „To je debil!“ nebolo povedané a 
ani myslené z mojej strany nasledovne: „Ten Kubi-
čár je debil!“ Chýba jej tam predsa to meno! Pre-
čo pani poslankyňa spoločne so svojou politickou 
partnerkou Andreánskou okamžite prisúdili moje 
konštatovanie k poslancovi Kubičárovi, podľa nich 
najlepšiemu poslancovi a uznávanému riaditeľovi 
gymnázia (ktoré je inak v hodnotení kvality na po-
sledných priečkach)? Čo ich k tomu viedlo? Že by 
ich vnútorné presvedčenie a cítenie, že je to naozaj 
tak? Ja to neviem. Len viem, že ten debil, bol iný 
debil, ako neprávom a hanebne prisúdili tento titul 
poslancovi Kubičárovi. Ten, komu to bolo adreso-
vané je bývalý športovec a sedáva medzi občanmi. 
Cez prestávku zastupiteľstva som dostal informá-
ciu, že tak ako aj v minulosti má v ruke aktivovaný 
mobilný telefón s vytočeným číslom nemenované-
ho a všeobecne známeho pána, ktorý počúva, čo 
sa deje na zastupiteľstve a následne posiela správy 
určitým poslancom, ktorí na ne reagujú vo forme 
diskusných príspevkov. Nechcel som tomu veriť, 
pretože roky toho športovca poznám. Počas disku-
sie, ktorú spomína poslankyňa Šulcová, mi prišiel 
dôkaz: mms na ktorej  je odzadu odfotený uvedený 
športovec, držiac v ruke mobilný telefón a na ňom 
zobrazené meno. A na to som nemohol reagovať 
inak, ako som reagoval.  
V článku poslankyňa Šulcová píše aj o výroku po-
slanca Bršiaka, ktorý ju v minulosti poslal do p... Ako 
je možné, že pán Bršiak, človek, ktorý žije slušný ži-
vot, postavený na zásadách morálky a vzájomnej 
úcty medzi ľuďmi, „skĺzne“ do tak hanobného 
označenia konkrétnej osoby? Ja to viem. A vedia 
to aj poslanci, ktorí majú „česť“ sedieť vedľa alebo 
oproti poslankyniam Šulcovej a Andreánskej. To 
sú ony, ktoré neustále provokujú svoje okolie, mr-
mlúc si svoje naučené a natrénované osočovanie 
nás, okolo sediacich poslancov. Nebolo to inak 
ani v prípade poslanca Bršiaka. Po približne troch 
hodinách útokov na jeho osobu z úst uvedených 
poslankýň a jeho neustálych prosieb, aby prestali 
a neprovokovali, vzkypela mu žlč a poslal ich do 
p... Ihneď sa ospravedlnil a odvtedy sedí „mimo do-
sah“ uvedených poslankýň. Už totiž nikdy nechce 
zažiť útoky „dám“, ktorých konanie v minulosti na 
zastupiteľstve odborne pomenoval a ako odborník 
im stanovil diagnózu, s ktorou by uspeli možno aj 
v Pezinku. 
A nebolo to inak ani na poslednom zastupiteľstve. 
Poslankyňa Andreánska neustále rozprávala kole-
gyni Šulcovej: „Pozri sa na tie primitívne ksichty!“ 
A pokračovala: „Je mi z nich na grcanie!“ Pritom sa 
pozerali smerom, kde sedel aj JUDr. Školek a riadi-
teľka domu kultúry pani Vargová. Ako sa uvedené 
„dámy“ môžu vyjadrovať, že je im na „grcanie z 
ksichtu“ pani Vargovej a JUDr. Školeka? Ja posled-

kami a faktickými poznámkami sa pravdepodob-
ne snažili narušovať konštruktívny priebeh zastu-
piteľstva, spochybňovať legitímnosť zastupiteľstva 
a otázkami, ktoré nesúviseli s preberanými témami 
vyvolať u občanov dojem, že všetci ostatní poslan-
ci sme neschopní jedinci. Zabudli však, že občania 
nášho mesta pozorne sledujú dianie v meste. A 
nikto iný, len občania majú právo hodnotiť svojich 
zástupcov, ktorým dali dôveru a vedia rozoznať, 
kto pracuje v ich prospech a kto nie. 
Takže, prečo plače bývalý primátor Michalec so 
svojimi vernými nad tým, že nevládnu tomuto 
mestu? Čo také stratili, že aj prostredníctvom ich 
štvavého plátku, v ktorom rezonujú klamstvá sa 
chcú za každú cenu vrátiť ? Otázok je veľa, odpo-
vedí málo. Možno na ne dajú odpoveď orgány čin-
né v trestných konaniach. Námetov z kontroly NKÚ 
majú dosť. 
Po dvoch rokoch, kedy mesto vedie zdravý a vi-
tálny primátor Henek, ktorý je plný optimizmu 
a ten optimizmus sa prenáša nielen na jeho spo-
lupracovníkov, ale aj na občanov nášho mesta, si 
občania viac a viac uvedomujú, že život v našom 
meste sa neustále zlepšuje, výrazne sa znižuje ich 
finančná záťaž, kroky radnice sú transparentné 
a mesto napriek tomu, že spláca vysoké úvery z 
minulosti, ekonomicky prosperuje mimoriadne 
dobre, čo potvrdzujú aj renomované agentúry. 
Pritom mesto investuje ročne viac ako 1 mil. EUR 
bez toho, že by sa zaťažovalo úvermi. Investuje do 
rekonštrukcie škôl, škôlok, infraštruktúry, dopravy, 
zelene a podobne. A plánov, ktoré má primátor 
Henek, ktoré ešte viac zlepšia život občanov nášho 
mesta, je veľmi veľa. On, ako aj prevažná väčšina 
poslancov, potrebujeme k našej poslaneckej práci 
kľud, vzájomné porozumenie, objektívne stano-
viská a občiansku podporu. 
Len pred pár dňami boli Vianoce, sviatky pokoja, 
rozjímania, sviatky, kedy spomíname na tých, ktorí 
už nie sú medzi nami. Spomeňme si ale aj na tých, 
ktorí sú medzi nami a ktorí robia zle. Skúsme im 
odpustiť. Možno nájdu vo svojom srdci ešte štipku 
dobra a zmenia sa, alebo odídu a prestanú robiť 
zle. Lebo darmo. Dobro vždy zvíťazilo nad zlom. A 
ani v prípade nášho mesta to nebude inak. 
Prajem všetkým spoluobčanom mesta v novom 
roku veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom a 
pracovnom živote. 

Daniel Lako, poslanec MsZ 

Foto:  S. Flimmel.

Daniel Lako.



Pohoda pre Váš nákup

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

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

Kontakt: 0948 489 223

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

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

MAJKA  FASHION

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

   POZOR, MIMORIADNA AKCIA!

   NA VŠETOK TOVAR -20 %

OTVORILI SME 5. 12. 2016

TEŠÍME SA NA VÁS

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

5inzercia
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Chystáte sa do pálenice?

V porovnaní s predchádzajúcim vý-
robným obdobím colníci zaznamenali 
v týchto ukazovateľoch významný ná-
rast (o 54 %). V období od 1. 7. 2014 do 
30. 6. 2015 pálenice vyrobili viac ako 
520 000 litrov čistého alkoholu, výška 
príslušnej spotrebnej dane z alkoho-
lických nápojov so zníženou sadzbou 
bola viac ako 2,8 mil. eur.  
Základná sadzba spotrebnej dane z 
alkoholických nápojov je 1080 eur 
za hl a. (hektoliter čistého alkoholu), 
znížená sadzba spotrebnej dane je 
540 eur za hl a. (hektoliter čistého al-
koholu). To znamená, že ak máme na-
príklad liter 50 %-ého alkoholu, zapla-
tíme spotrebnú daň vo výške 2,70 eur 
pri použití zvýhodnenej sadzby. 

Pestovateľ si môže dať vyrobiť alkohol 
vo viacerých páleniciach, avšak celko-
vé množstvo na jednu osobu a jeho 
domácnosť so zvýhodnenou sadzbou 
spotrebnej dane je 43 litrov čistého 
alkoholu za jedno výrobné obdobie. 

Výrobné obdobie sa začína 1. júla 
bežného roka a končí sa 30. júna na-

sledujúceho roka. V prípade, že toto 
množstvo bolo prekročené a pesto-
vateľ to neoznámil prevádzkovateľovi 
pálenice, po celkovom vyhodnotení 
výrobného obdobia a spracovaní úda-
jov nastáva situácia, že pestovateľovi 
je uložená pokuta a musí za  prekro-
čený objem alkoholu predložiť daňové 
priznanie a zaplatiť príslušnú spotreb-
nú daň v základnej sadzbe. Je potreb-
né zdôrazniť obe povinnosti – predlo-
ženie daňového priznania a zaplatenie 
dane, lebo ak čo len jedna povinnosť 
nie je splnená, napr. zákazník síce za-
platí daň ale opomenie podať daňové 
priznanie, nasleduje ďalšia sankcia. 
„Správne mal pestovateľ postupovať 
takto: ak už v danom výrobnom ob-
dobí v inej pálenici bol pre jeho do-
mácnosť vyrobený destilát, na ktorý 
bola uplatnená znížená sadzba dane, 
je povinný tento údaj uviesť v žiados-
ti o výrobu destilátu, ktorú podáva 
u páleníka,“ uvádza Renáta Peťovská, 
hovorkyňa Colného úradu Trenčín.  Ak 
bolo množstvo vyrobeného destilátu 
na poskytnutie zníženej sadzby už pre-
kročené, páleník pri výpočte spotreb-

nej dane na množstvo presahujúce  43 
litrov čistého alkoholu na domácnosť 
použije základnú sadzbu dane.      
  
Je potrebné vysvetliť aj pojem domác-
nosť, ktorú tvoria fyzické osoby, ktoré 
spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú 
náklady na svoje potreby. Teda ak na-
príklad v jednej nehnuteľnosti žijú dve 
generácie, rodičia a rodina dospelého 
dieťaťa, nehnuteľnosť má však len jed-
nu prípojku na dodávku vody, elektri-
ny, či plynu pre jedného odberateľa na 
túto nehnuteľnosť, v zmysle predpisov 
vzťahujúcich sa na túto oblasť, sa oso-
by žijúce v tejto nehnuteľnosti pova-
žujú za jednu domácnosť. Ak však má 
každá rodina žijúca v jednej nehnuteľ-
nosti samostatné merače a samostat-
ne uhrádzajú náklady na svoje potre-
by, každá rodina sa potom posudzuje 
ako samostatná domácnosť. 
Lieh vyrobený v pestovateľskej páleni-

ci, na ktorý sa vzťahuje znížená sadzba 
spotrebnej dane, musí byť použitý len 
na vlastnú spotrebu pestovateľa a 
jeho domácnosť, nesmie byť pred-
metom ďalšieho predaja ani iného 
uvádzania na trh. Ak sa tak stane, je 
pestovateľovi uložená pokuta vo výš-
ke v závislosti od výšky dane, najmenej 
však 332 eur.   

Na záver ešte zdôraznenie, že spraco-
vať kvas je možné len v registrovaných 
páleniciach. Ak si pestovateľ kvas „vy-
páli“ sám alebo v neregistrovanej pá-
lenici, takéto jeho konanie je trestným 
činom. Trestná sadzba za trestný čin 
nepovolenej výroby liehu je odňatie 
slobody až na dva roky, rovnako ako 
pri vyhotovení alebo prechovávaní za-
riadenia na výrobu liehu. 

Finančné riaditeľstvo SR
Colný úrad Trenčín

V trenčianskom regióne je 59 pestovateľských páleníc, 
ktorých služby využívajú pestovatelia ovocia. Ide o najvyš-
ší počet páleníc v porovnaní s ostatnými slovenskými kraj-
mi. Za posledné výrobné obdobie, teda v období 1. 7. 2015 
do 30. 6. 2016 vypálili  v trenčianskych páleniciach viac ako 
800 000 litrov čistého alkoholu. Do štátneho rozpočtu za 
toto množstvo  „pritieklo“  viac ako 4,3 mil. eur príslušnej 
spotr. dane so zníženou sadzbou.

Večne rozostavaný dom 
na J. Kráľa pôjde k zemi
Prisťahoval som sa do Púchova v 
roku 1975 po skončení základnej 
vojenskej služby a preto vychádzam 
len zo spomienok pamätníkov, ktorí 
spomínali, že na začiatku druhej po-
lovice minulého storočia ešte v ČSR 
boli položené základy na tú dobu 
absolútne atypického rodinného 
domu na novovznikajúcej ulici Jan-
ka Kráľa.
Dnes už nebohý majiteľ a staviteľ 
práce na stavbe z neznámych dô-
vodov prerušil v štádiu, ako vidíte 
na fotografii. Odvtedy na desiatky 
rokov pre stavbu ako keby zastavill 
čas... 
Okolo postupne vyrastali nové ro-
dinné domy, pribúdali noví obyvate-
lia, nové generácie a „mŕtva“ stavba 

sa postupne stala na našej ulici chát-
rajúcou raritou, ktorá mnohým pre-
kážala. Keďže si s ňou a jej majiteľom 
aj napriek platným zákonom nedo-
kázalo poradiť za tých cca 60 rokov 
jej existencie žiadne vedenie mesta 
ani počas existencie ČSSR, ani v ČSFR 
a po jej rozdelení ani v dnešnej SR. 
Postupne sme si na ňu zvykli a stala 
sa síce nie príliš vábnou, ale predsa 
len súčasťou koloritu našej ulice.
Dnes je už v podstate o osude stav-
by rozhodnuté. Dedičia pozemok aj 
chátrajúci objekt predali a nový maji-
teľ sa chystá objekt asanovať, vyčistiť 
zanedbaný a neudržiavaný pozemok 
za domom a postaviť tam nový mo-
derný rodinný dom.

Ing. Pavel Melišík, 
poslanec za VO č. 1

Desiatky rokov rozostavaný  dom s vežičkou 
na  ulici Janka Kráľa v Púchove.
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Prvé deti mesta a okresu na seba 
nechali po údere silvestrovskej 
polnoci a príchode Nového roku  
2017 niekoľko dní čakať.  V po-
važskobystrickej pôrodnici sa 
ako prvé bábätko mesta Púchov 
3. januára o 4.54 h ráno narodila 
Petra mame Helene Ďurovcovej 
z mestskej časti Horné Kočkovce.  

Šimon (mamy Anny Štefancovej 
z Beluše), ktorý sa narodil ako 
prvé dieťa púchovského okresu, 
sa na svet pozrel o niečo skôr - 
2. januára  o pol ôsmej večer.

Rodičom blahoželáme.

-tam-, Foto: J. Šprocha

Prvými bábätkami mesta a okresu sú Petra a Šimon 

PETRA, Horné Kočkovce ŠIMON, Beluša

- so skrátenými ordinačnými hodinami

Na požiadavku lekárov došlo konsen-
zom TSK, lekárskej verejnosti a samo-
správy mesta Púchov k úprave ordi-
načných hodín ambulancie LSPP pre 
dospelých v okrese Púchov do 22.00 
h. Poskytovať LSPP v Púchove teda 
zostane pôvodný poskytovateľ Sunny 
Medical, s. r. o. (v skrátených ordinač-
ných hodinách do 22.00 h). Priemer-
ná návštevnosť ambulancie LSPP pre 
dospelých v okrese Púchov je jeden 
pacient denne po 22.00 h. TSK bude 
situáciu počas troch mesiacov dôsled-
ne monitorovať a následne vyhodnotí 
dopad tohto opatrenia v praxi.
Zachovanie poskytovania LSPP v okre-
se Púchov skrátením ordinačných ho-
dín ambulancie pôvodného poskyto-
vateľa podporuje okrem samosprávy 
aj lekárska verejnosť. „Mesto Púchov 
s potešením prijalo výsledky roko-
vaní, ktorých záverom je skutočnosť, 
že nedôjde k zrušeniu LSPP pre do-
spelých v Púchove. Občania mesta 
Púchov, ale aj celého Púchovského 

okresu tak budú môcť od 1.1.2017 
využívať LSPP pre dospelých tak ako 
doteraz, avšak v nových ordinačných 
hodinách. Mesto Púchov touto ces-
tou ďakuje vedeniu TSK,  lekárom i 
poskytovateľovi  Sunny Medical, s. 
r. o., k prijatiu takéhoto verejnosti 
prospešnému záveru,“ súhlasí Rasti-
slav Henek, primátor mesta Púchov.  
S podobným názorom svoje stano-
visko prezentoval aj krajský poslanec 
a zároveň starosta obce Dohňany 
Milan Panáček: „Podporujem zacho-
vanie LSPP v Púchove do 22. hodiny. 
Myslím že je to racionálne riešenie, 
vzhľadom na skutočnosť že po tomto 
čase bola LSPP veľmi málo navštevo-
vaná.“  Za lekársku verejnosť riešenie 
podporila doktorka Jana Peružeková: 
„Vždy je lepšie zachovať LSSP pre do-
spelých  v okrese Púchov do 22.00 h, 
ktorá je v regióne rýchlo dostupná ši-
rokej verejnosti, ako ju nemať vôbec, 
resp. až v Ilave a Považskej Bystrici. 
Ambulancia má navyše po 22.00 h 

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) pre dospelých 
v okrese Púchov zostáva zachovaná aj po 1. 1. 2017, 
hoci podľa zámeru Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky vychádzajúceho z projektu „Nová 
pohotovosť“ sa s ambulanciou LSPP pre dospelých 
v okrese Púchov vôbec nepočítalo. 

Pohotovosť pre dospelých  v NsP Zdravie ostáva  

veľmi nízku využiteľnosť, keďže po 
tejto hodine počet pacientov výrazne 
klesá.“
TSK zároveň odporúča občanom, po-
kiaľ majú zdravotné problémy, ktoré 
vyžadujú návštevu pohotovosti, aby 
tak urobili najneskôr do 22.00 h. V prí-
pade náhleho zhoršenia zdravotného 

stavu majú po 22.00  hod. možnosť ob-
rátiť sa na Záchrannú zdravotnú služ-
bu alebo navštíviť ambulanciu LSPP 
pre dospelých v Ilave a v Považskej 
Bystrici, príp. pracovisko urgentného 
príjmu v NsP v Považskej Bystrici. 
 

Zdroj: TSK
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Opitý vodič narazil v Beluši do šiestich áut

Nezamestnanosť v okrese opäť klesla

Mestská polícia

V druhej polovici decembra sa na cestách Púchov-
ského okresu stali štyri dopravné nehody. Nikto pri 
nich nezomrel, jeden človek utrpel ľahké zranenie. 
Pri dvoch zo štyroch nehôd namerali policajti v dy-
chu účastníkovi nehody alkohol.

Ešte 14. decembra popoludní sa stala dopravná 
nehoda na križovatke Okružnej a Mládežníckej ulice 
kde vodič osobného motorového vozidla Škoda Oc-
tavia neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnos-
tiam a stavu vozovky, vyšiel na ostrovček kde narazil 
do stĺpika a zlomil ho. Vodič po nehode z jej miesta 
odišiel bez toho, aby to nahlásil polícii. Po kontakto-
vaní políciou sa na miesto vrátil. Podrobil sa dychovej 
skúške s výsledkom 0,35 promile. 

O niečo vyššiu hladinu alkoholu v dy-
chu mal na Štedrý deň vodič osobné-
ho motorového vozidla Škoda Fabia v 
Beluši. Na parkovisku na Štúrovej ulici 
postupne narazil do šiestich osobných 
automobilov a následne zostal na par-
kovisku stáť. Pri nehode sa nikto nezra-
nil, vodičovi však namerali policajti v 
dychu 2,13 promile alkoholu. Zodpo-
vedať sa bude za prečin ohrozovania 
pod vplyvom návykovej látky.   

Nepriaznivé poveternostné podmi-
enky a neprispôsobenie rýchlosti jazdy 
stavu a povahe vozovky bolo hlavnou 
príčinou dopravnej nehody, ktorá sa 

stala rovnako na Štedrý deň na ceste I/49 v katastrál-
nom území obce Mestečko. Vodička osobného mo-
torového vozidla značky Ford Ka dostala s vozidlom 
na zasneženej vozovke šmyk, prešla cez protismernú 
časť vozovky mimo cestu a prevrátila sa s vozidlom 
na strechu. Pri nehode utrpela vodička ľahké zrane-
nie, alkohol v dychu polícia nezistila.  

Polícia rieši tiež dopravnú nehodu, ktorá sa stala na 
prelome rokov v Púchove na Svätoplukovej ulici pri 
ubytovni Sisi. Neznámy vodič tam poškodil zaparko-
vané osobné motorové vozidlo bez toho, aby neho-
du nahlásil polícii. Z miesta nehody ušiel. 

KR PZ Trenčín   

Zasnežená vozovka a nepozornosť vodičky boli príčinou dopravnej nehody, ktorá sa stala na Štedrý deň v Mesteč-
ku. Vodička prevrátila automobil na strechu, utrpela našťastie iba ľahké zranenie.              FOTO: KR PZ Trenčín 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti sa v 
novembri v Púchovskom okrese medzimesačne zní-
žila o 0,25 percenta na úroveň 4,52 percenta. Po My-
javskom okrese bola druhá najnižšia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 

Úrad práce evidoval v novembri v okrese Púchov 
1227 uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 638 
žien a 77 uchádzačov so zdravotným postihnutím. 
Takmer tretina uchádzačov o zamestnanie (386) v 
Púchovskom okrese bola mladšia ako 30 rokov, 224 
uchádzačov o zamestnanie malo menej ako 25 ro-
kov. Z celkového počtu nezamestnaných bolo 214 
starších ako 55 rokov. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Trenčianskom kraji klesla v novembri medzimesačne 
na úroveň 5,91 percenta, v porovnaní s predchádza-

júcim mesiacom klesla o 0,28 percenta. 
Najvyššia priemerná nezamestnanosť v Trenčian-

skom kraji bola v novembri v okrese Prievidza, kde 
dosiahla úroveň 8,05 percenta. Nasledovali okresy 
Partizánske (6,65 percenta), Považská Bystrica (6,57 
percenta, Bánovce nad Bebravou (5,83 percenta), 
Ilava (5,04 percenta), Nové Mesto nad Váhom (4,81 
percenta), Trenčín (4,65 percenta) a Púchov (4,52 per-
centa). Najnižšia miera nezamestnanosti v TSK bola v 
novembri v okrese Myjava, kde klesla na úroveň 4,49 
percenta.

Priemerná miera nezamestnanosti klesla na Slo-
vensku v novembri na 8,78 percenta. Najvyššia bola 
v okrese Rimavská Sobota (24,77 percenta), najnižšia 
v okrese Piešťany (3,32 percenta). 

(r)

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 
Púchovskom okrese v prvom kalendárnom týžd-
ni v tomto roku prudko klesla, podpísali sa pod 
to zimné prázdniny. Chorobnosť klesla na úroveň 
1336 ochorení na 100.000 obyvateľov a v porov-
naní s predchádzajúcim týždňom bola nižšia o 
840 prípadov na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia bola v prvom 
kalendárnom týždni v okrese Púchov najnižšia 
v Trenčianskom samosprávnom kraji. Najvyššia 
bola v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 2293 
ochorení na 100.000 obyvateľov. 

V úvodnom tohtoročnom týždni hlásili lekári 
4144 akútnych respiračných ochorení, v porovna-
ní s poslednými minuloročným týždňoch chorob-
nosť klesla o 8,33 percenta. Paradoxne došlo v mi-
nulom týždni k nárastu chrípkovej chorobnosti. 
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla 
chrípková chorobnosť o 7,21 percenta. Chrípka 
najviac trápila deti do päť rokov.       (pok)

Chorobnosť prudko klesla

Zatúlané dievčatko sa našlo
Na oddelenie mestskej polície prišla Púchov-

čanka, ktorá so sebou priviedla uzimené malé 
dievčatko, našla ho osamotene stáť na Štefániko-
vej ulici. Dievčatko povedalo policajtom, že má 
tri roky, je z Beluše a bola s babkou nakupovať. O 
niekoľko minút informovali mestských policajtov, 
že v jednom z obchodných domov v Púchove hľa-
dali trojročné dievčatko. Onedlho prišla na odde-
lenie babka dievčatka prechodne žijúca v Púcho-
ve. Tá potvrdila, že sa jej stratila pri nakupovaní. 
Ženu aj s dievčatkom odviezli mestskí policajti do 
miesta prechodného bydliska. 

Zablúdil na kapustnici
Ráno o jednej sa na mestskú políciu telefonicky 

obrátila žena z Ulice 1. mája, podľa ktorej jej mal 
niekto vyklepávať na dvere a ona sa bála. Hliadka 
na mieste našla muža, ktorý sa stratil kamarátom, 
u ktorých bol na kapustnici. Telefón mal u kamará-
tov, takže si nemohol ani zavolať. Mestskí policajti 
zavolali na mužov telefón, zdvihol ho jeho kama-
rát, ktorý si ho prišiel vyzdvihnúť pred bytovku. 

Svojská zábavka - stolička na diaľničnom privád-
zači...
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Stručne sa nám predstavte. Odkiaľ 
ste? Kde ste študovali? Kde práve teraz 
žijete a pracujete?
Guy Cheetham: Volám sa Guy, som z 
mesta Hereford v Anglicku. Hereford 
je známy pestovaním jahôd, ktoré 
sú najlepšie v celej krajine. Študoval 
som právo a politológiu na univerzite 
vo Walese. Teraz žijem a pracujem na 
Slovensku. 
Anne Kathy Morgan: Volám sa Anne 
Kathy Morgan a som učiteľka ang-
lického jazyka. Pochádzam z mesta 
Blackpool v Anglicku. Študovala som 
anglický jazyk a literatúru a znakovú 
reč pre nepočujúcich. Žijem v Brati-
slave a vďaka svojej práci cestujem po 
Slovensku a Českej republike.
Corey Gilmore: Pochádzam zo Spo-
jených štátov, konkrétne z Texasu. Na 
univerzite som študoval hudbu. Teraz 
žijem v Prahe, v Českej republike.

Prečo ste sa rozhodli učiť angličtinu v 
zahraničí?
Guy: Pred ôsmimi rokmi som sa vo 
svojom živote rozhodol pre radikálnu 
zmenu. Odišiel som z práce v oblasti 
právnickej literatúry a začal som učiť 
anglické právo v Moskve, v Rusku. 
Pred šiestimi rokmi som sa presťaho-
val na Slovensko, kde som začal učiť 
angličtinu.  Mojou túžbou bolo žiť a 
pracovať v čo najväčšom počte krajín, 
a učenie angličtiny mi to umožňovalo. 
Nakoniec som ale zostal na Slovensku!
Anne Kathy: Pätnásť rokov som pôso-
bila ako školiteľka vo firmách a pätná-
sť rokov som pôsobila na katedre ang-
ličtiny. Tiež som sa venovala žiakom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Chcela som svoje schop-
nosti využiť aj v zahraničí a venovať sa 
deťom a mladým ľuďom.
Corey: Vyučovanie angličtiny mi otvo-
rilo dvere do zahraničia a umožnilo mi 
žiť v novej krajine. 

Čo vás motivovalo stať sa učiteľom? 
Čo vás na tejto práci najviac baví?
Guy: Veľmi rád učím. K učeniu som 
sa dostal prirodzenou cestou, súvisí s 
mojimi schopnosťami a záujmami. Na 
učení je najkrajšie vidieť prínos, ktorý 
vaša práca žiakom dáva. Môžete v ži-
vote mladých ľudí veľa zmeniť.
Anne Kathy: Pre mňa bol motiváciou 
môj syn, ktorý má špeciálne výchov-

no-vzdelávacie potreby. Najskôr som 
sa musela sama naučiť to ako ho viesť, 
ako mu otvoriť myseľ a pomôcť mu 
učiť sa. Najkrajším momentom pri uče-
ní je, keď v detských očiach vidíte, že 
sa chcú učiť.
Corey: Počas prvého roku na univerzi-
te som učil v letnom hudobnom tábo-
re. Vtedy som si uvedomil, že učenie je 
to, čo chcem v živote robiť. Mám rado-
sť z toho, keď žiaci, ktorí sa s jazykom 
trápia, mu nakoniec porozumejú aj 
vďaka tomu, že som pre nich dokázal 
nájsť nový spôsob výučby. 

Ako prebiehajú kurzy angličtiny? 
Akým témam sa venujete?
Guy: Naše kurzy prebiehajú v rámci 
bežného školského dňa a pozostávajú 
zo šiestich hodín anglickej konverzá-
cie. Kurzy vždy vedú rodení anglicky 
hovoriaci lektori - to je veľmi dôležité. 
Používame rôzne metódy ako sú rolo-
vé hry, dramatizácie, diskusie, otázky 
a odpovede. Chceme, aby sa žiaci pri 
rozprávaní cítili sebaisto, preto ich ne-
opravujeme. Myslíme si, že robiť chyby 
pri rozprávaní nie je prekážkou.

Čo je podľa vás pri učení cudzieho ja-
zyka najdôležitejšie?
Guy: Chuť, entuziazmus a motivácia. 
Keď toto všetko máte, stačí už len na 
sebe tvrdo pracovať.
Anne Kathy: Najdôležitejšie je rozvíjať 
svoju sebadôveru a myslenie. Cudzí 
jazyk pomáha človeku dohovoriť sa po 
celom svete, študovať alebo žiť v zá-
morí, rozširuje možnosti zamestnania 
sa. Celý proces začína prvým krokom, 
a tým je chuť učiť sa.
Corey: Myslím si, že najdôležitejšie v 
procese učenia sa nového jazyka je 
vziať jazyk čo najskôr z triedy a uplatniť 
ho v reálnom živote. Pretože keď jazyk 
používate v reálnom svete, vidíte zmy-
sel, ktorý pre vás ten jazyk má. 

Ako vnímate žiakov v našej škole?
Guy: Boli úžasní. Môžeme prísť znovu?
Anne Kathy: Úroveň angličtiny vašich 
žiakov je veľmi dobrá. Deti sa učia s 
nadšením. Počas tohto týždňa sa os-
melili v rozprávaní. Bolo mi cťou a po-
tešením učiť na vašej škole. 
Corey: Myslím si, že žiaci sú zdvori-
lí a aktívni. Majú k učeniu pozitívnu 
prístup, čo je veľmi dôležité.

Žiaci druhého stupňa na CZŠ sv. Margity od 12. do 16. decembra absolvovali intenzívny kurz anglickej konverzácie. 
Celý týždeň mali možnosť stráviť každý deň tri vyučovanie hodiny s anglicky hovoriacimi lektormi. Na hodinách počuli 
autentický jazyk, mali možnosť pohovoriť si po anglicky a osmeliť sa pri komunikácii v cudzom jazyku. Lektori mali pre 
nich pripravené množstvo rôznych aktivít, súťaží a konverzačných tém. Celý týždeň bol pre žiakov veľkým prínosom. 
S lektormi sme mali možnosť porozprávať sa aj my, angličtinárky, ako aj ostatní učitelia. Všetci traja, Guy Cheetham, 
Anne Kathy Morgan a Corey Gilmore, sa s nami v rozhovore podelili o svoje  skúsenosti s vyučovaním angličtiny, aj o 
svoje dojmy z našej školy a zo Slovenska. 

Hodiny angličtiny s anglickými lektormi v Cirkevnej základnej škole sv. Margity

Čo sa vám na Slovensku najviac páči?
Guy: Knedľa. :)
Anne Kathy: Mám rada kultúru, ľudí a 
hlavne slovenské tradície.
Corey: Toto je moja prvá návšteva Slo-
venska. Ľudia sú tu veľmi milí a krajina 
je krásna.

Čo vám chýba z rodnej krajiny?
Guy: Ryba s hranolčekmi, och, a sa-
mozrejme moje deti!
Anne Kathy: Chýba mi rodina a moja 
záhradka.
Corey: Najviac mi chýba rodina. A po-
tom asi texaské jedlo.

Čo robíte, keď práve neučíte? Aké sú 
vaše záľuby?
Guy: Mojou veľkou vášňou je plávanie.
Anne Kathy: Vo voľnom čase rada 
zájdem do galérie, do kina, alebo na-
vštívim kultúrne a historické pamiatky. 
K mojim záľubám patrí plávanie, pre-
chádzky, čítanie a cestovanie.
Corey: Vo voľnom čase sa učím pro-
gramovať. Tiež rád skladám hudbu, 
čítam a trávim čas s priateľmi.

Mgr. Katarína Huťová, 
angličtinárka CZŠ sv. Margity

Foto: CZŠ  sv. Margity



kostola. V roku 1876 sa barón oženil 
druhýkrát. Za manželku si zobral ešte 
úplne nerozvedenú grófku Hermí-
nu von Hatzfeld z Trachenbergu. S 
manželstvom sa obaja poponáhľali 
zrejme preto, že Hermína už čakala 
barónovho syna, ktorému dala meno 
po otcovi. Druhý sobáš baróna Emila 
Hoenninga znamenal jeho prestup 
z katolíckej do evanjelickej cirkvi. 
Okrem malého Emila sa im ešte na-
rodili dcéry Mária a Hermína, neskôr 
i syn Henrich. Všetky barónove deti 
z druhého manželstva sa narodili v 
Benárkach, kde Emil Hoenning často 
zašiel do miestneho kasína. Údajne 
veľmi rád hrával karty a mal vďaka 
tomu získať i spomínaný majetok 
vo Vaske, no jeho hrácka vášeň mu 
zrejme spôsobila i krach manželstva. 
Hoci k úplnému rozvodu nedošlo, 
barón Hoenning prišiel o množstvo 
peňazí a v roku 1887 bol nútený zba-
viť sa i majetku vo Vaske.

Barónova motivácia
Archeológia lákala baróna zrejme 
od mladosti, no jeho vášeň naplno 
prepukla po roku 1871, kedy na zá-
klade Homérovho eposu Iliada začal 
hľadať bájnu Tróju nemec Heinrich 
Schliemann. Hoenning sa priatelil 
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Z rodinného života
Malý Emil prišiel na svet Karlovi Au-
gustovi Hoenningovi O´Carollovi a 
Matylde, rodenej Niessmanovej, v 
roku 1834 v Hildesheime pri Hanno-
veri v dnešnej Nemeckej spolkovej 
krajine Dolné Sasko. O 6 rokov neskôr 
mu rodičia dopriali postupne ďalších 
súrodencov – Henricha, Constantina 
a Matyldu. Hoci bol Emilov otec paci-
fista, mladý barón to v armáde dotia-
hol na poručíka pluku a precestoval 
s ním takmer celú Európu. Barón sa 
oženil s grófkou Annou Agnešou 
Deymovou a v roku 1858 sa im naro-
dil prvá dcéra Mária Gabriéla, o dva 
roky neskôr dcéra Zoe. Približne v 
tom istom roku kúpili Hoenningovci 
statok v obci Vaska, ktorá sa na konci 
19. storočia zlúčila s dnešnou obcou 
Slávnica. O 2 resp. 4 roky neskôr sa 
Emilovi a Anne narodili synovia Otto 
a Ján Ľudovít. Nešťastnou náhodou 
prišiel barón Emil Hoenning o brata 
Henricha, keď ho vo februári 1865 
pri poľovačke na diviaky omylom 
zastrelil horár nad Bolešovom, keď sa 
konár stromu zachytil o spúšť pištole. 
Nešťastie postretlo baróna i v roku 
1870, kedy zápalu čriev podľahla 
jeho 35-ročná manželka Anna, ktorú 
pochoval v krypte bolešovského 

s významným slovenským botani-
kom Dr. Jozefom Ľudovítom Holu-
bym, ktorý pôsobil ako evanjelický 
farár v Zemianskom Podhradí. Ten 
mal využiť svoje kontakty a za ba-
róna sa prihovoriť u významného 
slovenského geológa Dionýza Štúra 
pôsobiaceho vo Viedni, aby baróno-
vi vybavil účasť na objavovaní Tróje. 
„To by bolo niečo pre mňa. Hneď by 
som sa prihlásil, keby som vedel, ako 
na to,“ napísal Hoenning v jednom 
liste Holubymu. Štúr mu odkázal, 
nech Schliemannovi napíše osobne, 
no už to nestihol, pretože nemecký 

O barónovi Emilovi 
Friedrichovi Johanesso-
vi Hoenningovi O‘Caro-
llovi sme písali 
v Púchovských novináh 
pred rokom v súvislosti 
s dejinami tzv. Púchov-
skej skaly. Barón tu na 
konci 19. storočia rea-
lizoval archeologický 
výskum a jeho objavy 
zapísali malé podhorské 
mesto Púchov do učeb-
níc dejepisu. Aká to bola 
osobnosť, ktorá pres-
lávila mesto a stala sa 
jeho čestným občanom 
in memoriam?

archeológ zomrel v decembri 1890. 
Napriek tomu barón nečakal na 
ponuku od Schliemanna, chodil po 
širokom regióne a vykopávky robil 
sám. Kopal napríklad v Ihrišti, Ledni-
ci, Vršateckom a Zemianskom Pod-
hradí, Vieske, Dolnej Súči, atď. Emil 
Hoenning sa ešte v roku 1888 pres-
ťahoval do Púchova, kde raz zmenil 
bydlisko. Obýval malý dom na Mo-
ravskej ulici oproti cintorínu a zná-
memu pohostinstvu s názvom „U 
mŕtvej kosti“. Do Púchova ho prav-
depodobne prilákala i listina kráľa 
Žigmunda z roku 1398, v ktorej sa 

 Jeden z pôvodných domov obci Okrut.

Emil Friedrich Johanes Hoenning O´Caroll
Barón, ktorý preslávil Púchov

Fotografia z roku 1868 v slávnom bratislavskom ateliéri Eduarda Nepomuka Kozicsa zachytila baróna Hoenninga 
ako tridsiatnika. Dáma v tmavom po jeho pravici je pravdepodobne jeho prvá manželka grófka Anna Deymová. 

V roku 1989 natočil režisér František Chmiel o Hoenningovi televízny film 
s názvom „Barón“, v ktorom si hlavnú úlohu zahral Leopold Haverl.



Posledné dni
Barón v roku 1893 ako 59-ročný vážne 
ochorel. Počas celého obdobia, kedy 
býval nielen v Púchove, ho opatrovala 
chyžná Marta Freyerová, ktorá sa sta-
rala o deti a domácnosť ešte vo Vaske. 
V korešpondencii ju Hoenning často 
spomínal ako „tetu“. Aj Púchovčania 
mali radi baróna a on Púchovčanov: 
„Účasť Púchovčanov bola skutočne 
veľká. Každý ma chcel posilniť, dali mi 
aj prvé vajíčko, ktoré zniesli sliepky.“ 

Na inom mieste píše: „Trpia, mali by sa 
niektorí obrátiť na Jeho veličenstvo, 
aby sa pre nich našlo zopár zlatých.“ Aj 
keď o vedení mesta sa v tej dobe vyja-
druje inak: „Je zaujímavé, koľko peňazí 
majú naši mladí úradníci. Už 14 dní sú 
u nás herci a oni celé dni a noci pijú s 
hercami a herečkami. Čo všetko musí 

chudák sedliak zaplatiť.“ Písal sa rok 
1894, Emil Hoenning bol stále chorý, 
ale zdalo sa mu, že sa cíti lepšie. V pon-
delok 10. 9. 1894 bol ešte do jedená-
stej v hostinci „U mŕtvej kosti“. Tu vypil 
veľa slivovice a vrátil sa veselý. Na ďalší 
deň povedal, že prechladol. V stredu 
zobudil Martu pískaním a potom jej 
vynadal, kde trčí a že chce raňajky. V 
sobotu 15. septembra začala horúčka 
už skoro ráno, ale noci sa už nedožil. 
Evanjelický pohreb sa konal 17. sep-

tembra na cintoríne v Púchove, kde 
dodnes leží pochovaný. Smútočný 
obrad viedol evanjelický farár Ľudovít 
Zsambokrethy, významná osobnosť 
dejín Púchova a zúčastnilo sa ho i veľ-
mi veľa vtedajších obyvateľov mesta. 

P. Makyna
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spomínajú hrady Lietava, Bystrica, 
Žilina a Púchov. Zrúcaniny všetkých 
vymenovaných hradov barón po-
znal, no zvyšky Púchovského hradu 
nenašiel. Jeho teóriu existencie stre-
dovekej stavby na vysokom vápena-
tom brale nad mestečkom mala ďa-
lej potvrdzovať legenda miestnych 
obyvateľov o stratenom poklade, 
ktorú zaznamenal i Janko Matúška 
a slová dievčaťa, ktoré barón stretol 
pri pasení kráv pri skale, že pred 100 
rokmi tu žilo veľa hrnčiarov. Zrejme 
poslednou „kvapkou“ bol barónov 
zážitok pri kupčení s dvoma bron-
zovými mečmi. Tie našiel chudobný 
roľník na poli v neďalekej Vieske. 
Roľník ich ponúkol vtedajšiemu 
slúžnemu, ktorý zrejme úradoval 
v budove tzv. Župného domu, no 
ten ich roľníkovi zhabal a chcel ho 
uvrhnúť do väzenia za vymyslenú 
krádež. Nakoniec chudobnému 
obyvateľovi Viesky vyplatil 5 zlatých 
a sám ich predal extrémnemu naci-
onalistovi Alexandrovi Medňanské-
mu z Medného. Barón chcel meče 
od Medňanského kúpiť, no ten 
jeden daroval Krajinskému múzeu 
v Budapešti a druhý predal za 110 
zlatých viedenskému agentovi. Na-
pokon sa oba meče neskôr stretli  
v Budapešti, kde sú uložené dodnes. 
Súčasťou tohto bronzového pokla-
du bol náramok a dve spony, ktoré 
na tom istom mieste našiel neskôr 
barón Hoenning.

Hoenningovo dielo
Emil Friedrich Johaness Hoenning 
O´Caroll tak začal výskum, aký v 
tom čase na území Horného Uhor-
ska (Slovenska) nemal obdobu. Z 
hľadiska významu pre históriu – ob-
javil neznáme pamiatky, z hľadiska 
významu pre mestečko pod bralom 
– odhalil jeho najstaršie dejiny, ale 
k tomu najvýznamnejšiemu objavu 
sa ešte len schyľovalo. Musíme však 
brať do úvahy, že barón bol amatér-
skym archeológom, nemal žiadne 
vzdelanie tohto typu, no na druhej 
strane mu nechýbalo nadšenie a od-

hodlanie, a často veľmi presne určil, 
o aký predmet ide a pokúšal sa ho 
aj datovať. Všetky údaje si presne a 
systematicky zapisoval, predmety 
označoval a triedil. Svoje skúsenosti 
ďalej zverejňoval v rôznych odbor-
ných časopisoch. Zanechal za sebou 
významné dielo, do ktorého všetko 
zapisoval a kreslil, s názvom:„Atlas 
zu den Puchóer ausgrabungen bei 
„Púchovský skala“ – 1888, 1889 und 
1890, gezeichnet vom Emil Báron 
von Hoenning O´Caroll“(„Atlas vy-
kopávok na Púchovskej skale“ - kó-
pia sa nachádza aj v Púchovskom 
múzeu). V atlase je možné nájsť 
množstvo zobrazení nálezov dnes 
datovaných do obdobia paleolitu 
od 20 000 rokov p. n. l. až do obdo-
bia stredoveku okolo roku 1000 n. l., 
ale aj jediná známa a pravdepodob-
ne i dochovaná podoba Púchovskej 
skaly nakreslená Emilom Hoennin-
gom z juhozápadnej strany. Barón 
si azda až do smrti myslel, že na 
Púchovskej skale bol skutočne hrad, 
no na spomínanej listine z roku 
1398 nebol zapísaný Púchov, ale v 
latinskej podobe Richov, teda Hri-
čov (nožičku písmena „R“ spojenú s 
písmenom „i“ prečítal Hoenning ako 
„ú“). Neuberá to ale na význame ba-
rónových vykopávok na skale, práva 
naopak. Barón položil základy novo-
objavenej kultúry, ktorá až neskôr 
po jeho smrti dostala názov podľa 
mesta, kde sa dovtedy našlo najviac 
dochovaných hmotných predmetov 
– Púchovská kultúra.

Slovenský historik Pavel Dvořák 
opísal osud Emila Hoenninga v 
knihe s názvom „Podivný barón“. 
Rovnaký názov nesie i kaviareň 
v Župnom dome.

Expozícia Púchovského múzea venovaná barónovi Hoenningovi. 
Na tapete v pozadí Emil Hoenning na najznámejšej fotografii, ktorá ho zachytáva ako už staršieho pána.

Parte: Oznámenie o smrti a čase konania pohrebu baróna Hoenninga 
v Púchove v roku 1894. 
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ZÓNA A
v Queen´s pube
14. 1. (sobota) o 21.00 h

ZÓNA A 
Legendárna bratislavská punková kapela, ktorá 
vznikla v roku 1984 z členov skupín Paradox a Ex Tip. 
Počas komunistického režimu nemohla verejne (až 
na pár výnimiek) koncertovať, ŠtB jej rušila koncer-
ty, kapelníci boli častými návštevníkmi na vtedaj-
šej Verejnej bezpečnosti. V tomto období skupina 
nesmela oficiálne vydať žiaden album, piesne sa 
preto po Slovensku šírili na neoficiálnych nosičoch 
bez účasti oficiálneho vydavateľstva Opus. Piesne 
Janko žil na malej dedine, Prečo je život taký?, Pivo 
a Cigánsky problém sa stali istým druhom protestu. 
V roku 2010 vydáva Zóna A výberový album (Všetko 
najlepšie - EMI Music ), ktorý obsahuje 3 nové sklad-
by. Nasleduje množstvo koncertov na domácej ako 
aj zahraničnej scéne. V roku 2014 Zóna A oslávila 30 
rokov svojej kariéry.

Zdroj: wikipédia 

•  Vítanie Nového roka  v Púchove 

•  Novoročné predsavzatia 

•  Prvé deti roka 2017

•  Púchov má osem nových očí  

•  Zasadnutie vedeckej rady

•  MŠK sa pohol z miesta  

•  Peter a Pavol Ďurdíkoci majú netradičnú 

    záľubu 

•  English is easy

•  Kamera na problémy s vlasmi  

•  Majstrovstvá U13 v bedmintone

•  Púchovskí plavci vs. kapry 

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, 
reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h

V Púchovskom 
magazíne
uvidíte 
aj tieto 
reportáže:



       

PROGRAM

KINO
Streda  4.    17.30 h

LA LA LAND (romantický, muzikál)
V Los Angeles, meste plnom nádejí a hviezd, Sebastian (Ryan Gosling) náhodou stretne Miu 
(Emma Stone) a spolu sa vydajú ďaleko za hranice stereotypu všedných dní - až do rozpráv-
kovej krajiny splnených snov menom La La Land. Talentovaného jazzového pianistu a nádejnú 
herečku čaká vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa ani náhodou nepodobá na ich skutočné ži-
voty. On už nebude musieť hrať po zastrčených nočných baroch pre ľudí, ktorí ho nepočúvajú 
a jej po jednom z mnohých neúspešných konkurzov konečne zavolajú, že majú pre ňu úlohu. 
Osud to zariadil tak, že spolu sa posunú tam, kam by sa jeden bez druhého nikdy nedostali. 
Sú bláznivo zamilovaní a ich cesta za šťastím práve začína... MN 12 rokov - USA  - Fórum film  
-128´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 6.    17.30 h        Nedeľa  8.  19.30 h

ASSASIN´S CREED (akčný, dobrodružný)
Usvedčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovoľne vyslobodený z cely smrti 
len preto, aby sa stal súčasťou storočného boja medzi asasínmi, templármi a španielskymi 
inkvizítormi. Jeho novým väzením sa stáva tajné zariadenie Abstergo vybavené revolučnou 
technológiou Animus, ktorá odhaľuje v ľudskej DNA genetické spomienky a tým umožňuje 
vrátiť sa a prežiť spomienky predkov, ktoré boli doteraz stratené v minulosti. MN 12 rokov – 
USA – CinemArt –102´– titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.    19.30 h      Sobota 7.    19.30 h - 3D

PASAŽIERI (romant. sci-fi dráma)
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. Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jennifer Lawrence), medzi ktorými po-
stupne vzniká niečo viac než priateľstvo, sa snažia vyriešiť záhadu poruchy, ktorá ich prebudi-
la. Zisťujú však, že loď je v obrovskom nebezpečenstve. Podarí sa im zachrániť životy spiacich 
cestujúcich? MN 12 rokov – USA – Itafilm – 116´ –titulky. Vstupné 4 € – 2 D, 5,50 € - 3 D.

Sobota 7.   17.30 h       Nedeľa  8.  17.30 h

TEMNÁ STRANA MESIACA (thriller)
Úspešný právnik Urs je príkladom a hviezdou svojej profesie. Má krásnu kariéru, krásnu a 
perfektné ženu, krásne a drahé auto, konto naplnené peniazmi. Samovražda jeho kolegu s 
ním ale otrasie, veď on tiež žil takto skvelý život. Stretáva krásnu dievčinu, ktorá vyznáva 
alternatívny spôsob života a zúčastní sa experimentu s halucinogénnymi hubkami... MN 15 
rokov – Lux.,Nem. – Bontonfiolm  – 97´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  11.   19.30 h

V PASCI (horor)
Detská psychologička Mary Portman (Naomi Watts) prišla pri nehode o manžela. Jej syn ne-
hodu prežil, ale zostal vo vegetatívnom stave upútaný na lôžko. Všetko zmení príchod nového 
pacienta. Malý chlapec Tom sa po smrti matky uzavrel do seba. Mary sa rozhodne zobrať 
Toma v rámci liečby k sebe domov. Uprostred zúriacej snehovej búrky však chlapec z domu 
zmizne. Šanca, že prežil vonku mrazivú noc, je nulová. Mary si je však istá, že Toma vo svojom 
dome niekoľkokrát uvidela. Z miestností sa ozývajú zvláštne zvuky, v dome sa začínajú diať 
čudné veci. Niekto alebo niečo ju ohrozuje...S narastajúcou hrôzou nadobúda Mary presved-
čenie, že ju prenasleduje duch mŕtveho chlapca… MN 15 rokov – Fr. – Magic Box Slovakia   
– 91´ -  titulky. Vstupné 3,50  

Piatok   13.  17.30 h        Nedeľa  15.  17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! 
Nerozlučná trojica: Linda (Táňa Pauhofová), Vanda (Klára Issová) a Edo (Ľuboš Kostelný), kde 
každý z nich je iný, každý z nich má svoj príbeh, no spája ich vrúcne, oddané priateľstvo. Ich 
bláznivo plynúci život naruší Jakub (Michał Żebrowski), ktorý vnesie do Lindiných dní plno 
vášne a prísľubov na nový vzťah, no rozdielnosť pováh a náhľadu na svet robí ich vzťah kom-
plikovanejším, ako by sa zdalo....Film  je príbehom o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom 
priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú 
hodní. 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 3,50€ 
+ prekvapenie od Avonu!

Piatok   13.  19.45 h         Sobota  14.  17.30 h

VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR (dobrodružný, fantasy)
Veľký čínsky múr je historicky najväčší film, ktorý sa natáčal na území najľudnatejšej  krajiny 
na svete. Jeho producenti aj preto nechceli nič ponechať náhode a dali dokopy výnimočnú 
zostavu, v  ktorej figuruje hneď 25 držiteľov Oscarov. Veľkoleposť filmu tiež  zaručuje jeho 
režisér Čang Yimou, ktorý okrem fantastických filmov Hrdina a Klan lietajúcich dýk, režíroval 
aj slávnostné otvorenie olympijských hier v Pekingu. MN 12 rokov  – USA, Čína   – CinemArt   
– 94´- český dabing. Vstupné 4 €.

Sobota  14.  15.30 h        Nedeľa  15.  15.30 h

OZZY (animovaná rozprávka)
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. Po odchode rodiny však Ozzy zistí, že toto „perfektné“ miesto je len zásterkou jeho 
majiteľa. Práve ten vozí psov do skutočnej Modrej zátoky, čo je vlastne väzenie pre psov, ktoré 
zároveň aj  psi riadia. Ozzy sa rozhodne naplánovať útek a v štichu nenechá ani svojich nových 
psích priateľov Chestera, Fronkeho a Doca. Z väzenia sa musí utiecť nenápadne, ale hlavne 
rýchlo a chlpato! MP – Šp. – Magic Box Slovakia  - 91´ -  slovenský dabing. Vstupné 3,50  

Streda 18.    19.30 h

JE TO LEN KONIEC SVETA (dráma)
Louis je spisovateľ a je smrteľne chorý. Po rokoch sa preto rozhodne, že navštívi svoju rodinu, 
aby im oznámil, že zomiera. Rodinné stretnutie je plné napätia a hádok. Celý film sa odohráva 
počas jedného dňa a je adaptáciou divadelnej hry. MN 15 rokov –  Kan.,Fr. – ASFK –  97 ´-  
titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   20.  17.30 h        Nedeľa  22.  17.30 h

XXX: NÁVRAT XANDERA 
CAGEA (akčný, komédia)
Xander Cage (Vin Diesel), nazývaný tiež xXx, žije. To ale nie je tá najdôležitejšia správa. Hlavné 
je to, že je zas v dokonalej forme a je pripravený „natrieť to“ tým najväčším hnusákom sveta 
práve vďaka svojim dokonalým adrenalínovým kúskom a trikom. Tentoraz sú na rade chlapíci, 
ktorí sa zmocnili tajného zariadenia nazvaného Pandorina skrinka, s  ktorého pomocou sú 
schopní vám až z obežnej dráhy hodiť vybraný vojenský satelit priamo na hlavu. S presnosťou 
jedného metra. Plus mínus... Pri niekoľkotonovej družici zas na nejakom tom metre nezáleží... 
MN 12 rokov  – USA – CinemArt   – 105´-  titulky. Vstupné 4 €.

január 2017 

PRIPRAVUJEME:

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

Pondelok 9.     tanečná sála     18.00 hod.

BODY BALL - ŠKOLA PRE ZDRAVÝ
CHRBÁT
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 25 € na zakúpenie 
permanentky na 10 vstupov. Info 0908 718 662.

Utorok 10.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Streda 11.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 12.     učebňa č. 2      18.00 hod.

CHRÁŇME SI ZUBY NIELEN PRE
KRÁSU...
...ale i pre zdravie. Prevencia je nevyhnutná,  odvďačí sa Vám. Prednáška so skúseným  leká-
rom,  stomatológom  MUDr. Milanom Moskalom, ktorý  posledných 20 rokov úspešne pomáha 
ľuďom v zahraničí ako lekár – misionár v chudobnom ázijskom štáte Bangladéš.  Vstup voľný.

Štvrtok 12.      vestibul divadla      18.00 hod.

VŠETKO, ČO MÁME RADI
Pozývame Vás na vernisáž výstavy akad. maliara Martina Augustína a sochára Jaroslava Mar-
tiša. Kurátor výstavy: PhDr. Ľudovít Petránsky. Hudobné vstupy: vokálna skupina Harmony. 
Výstava potrvá do 12.3.2017, vstup voľný.

Piatok 13.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Novoročné stretnutie mamičiek s deťmi. Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak 
chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od ma-
mičiek...Vstup voľný.  
                                                                               
Sobota 14.     veľká sála     19.00-04.00 hod.

9. MESTSKÝ BÁL 2017 
Program: REPLAY BAND, ĽH Ivana Sadloňa, DJ, Tanečný klub Dukla Trenčín, PETER NAGY, 
Moderuje: Marcel Merčiak. Bohaté menu a tombola. Vstupné 40 €. 

Štvrtok 19.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 24.       kinosála     16.00 hod.

NOVOROČNÉ STRETNUTIE...
Zvončeky ešte stále zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní 
znie, nech nám nový rok zdravie, šťastie a lásku prinesie... Pozývame členky KŽ pri DK  na 
prvé stretnutie v novom roku.

Utorok 24.       veľká sála      17.00 hod.

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ POD 
ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA PÚCHOV
Bohatá novoročná nádielka hudby, tanca a spevu. Účinkujú  žiaci, učitelia zo ZUŠ v Púchove, 
hosť večera violončelista Angel Turpov. Vstupné 1 €, predpredaj vstupeniek v  Divadle Púchov 
od 4.1.2017. Info aj na osobitnom plagáte.

Streda 25.     kinosála      9.00 hod. 

MIMI A LÍZA
Mimi (nevidomá) a Líza nás učia detským vnímaním sveta pochopiť život a problémy ľudí, ktorí 
sú akýmkoľvek spôsobom v niečom iní... Organizované.

Štvrtok 26.     veľká sála     9.00 hod.

MÓDNA VIRTUÁLNA PREHLIADKA 
Módna virtuálna prehliadka – show,  najnovších modelov študentov SOŠ Ivana Krasku Púchov, 
doplnená hudobnými vstupmi. Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby  študentov v 
oblasti módy, ako aj snaha podporiť kreatívne myslenie autorov, rozvíjať estetickú výchovu a 
zmysel pre krásu. Organizované.

Štvrtok 26.     učebňa č. 1      16.00-18.00 hod.

TVORIVÝ WORKSHOP PRE DETI 
Nechajte svoje dieťa naplno rozvinúť fantáziu a umožnite mu vyrobiť si niečo pekné vlastnými 
rukami. Ďalší obľúbený tvorivý workshop pre deti od 5 do 9 rokov. Kurzovné vrátane materiálu 
a pomôcok 10 €. Prihlášky  na č.t. 0908718662, dkpuchov1@gmail.com. Kapacita obmedze-
ná, je nutné  prihlásiť sa. Info aj na osobitých plagátoch.

Štvrtok 26.     učebňa č. 1      18.10 hod.

HOMEOPATIA ÁNO, ALEBO NIE...
V súčasnom období existujú rôzne ponuky zamerané na zlepšenie Vášho zdravia. Prednáška 
s Bc.Monikou Špalkovou, zdravotnou  sestrou a lektorkou OZ Život a Zdravie, zameraná na 
homeopatiu - systém alternatívnej liečby založenej na použití minimálnych (až nulových) kon-
centrácií liečiv. Vstup voľný. 

KULTÚRA
Nedeľa 1.     pešia zóna     18.30 hod.

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE:
PACI PAC, GLADIÁTOR
Príďte si s nami zaželať a vychutnať šťastný nový rok! O18.30 h –PACI PAC, pesničkový a roz-
právkový program pre deti. O 19.30 h slávnostný príhovor primátora mesta, hymna, ohňostroj, 
novoročný KONCERT skupiny GLADIÁTOR.

Štvrtok 5.      učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Nedeľa 8.     veľká sála     15.30 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:  
DIVOŠKA  A  RAMPTANTINTANTON
Dievčatko ľúbi svoju mamu aj ocka a zo samej lásky k nim príde sestrička. Mamička sa stará 
o babätko a dievčatko sa mení na divošku. Nechce svoju sestričku a najradšej by ju poslala 
preč do „Eďipa“. Mamička porozpráva svojej dcérke rozprávku a tá zistí, ako veľmi svoju 
sestru ľúbi a že by ju za nič na svete nedala. Účinkuje: Divadlo JAJA z Bratislavy. Vstupné 2 €.

Piatok 3. 2. 2017 o 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: TO NEMÁ CHYBU
Vstupné 15 €, 13 €, predpredaj vstupeniek od 3.1.

Nedeľa  26. 2. 2017 o 15.00 h 

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: ALICA V KRAJINE 
ZÁZRAKOV
Info na osobitnom plagáte.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

Piatok   20.  19.30 h         Sobota  21.  17.30 h

ROZPOLTENÝ (thriller)
V Kevinovi sa skrýva 23 rôznych osôb. Každú chvíľu sa má objaviť dvadsiataštvrtá... Režisér 
desivých filmov so šokujúcimi pointami M. Night Shyamalan pridáva ďalší klenot do zbier-
ky privátnej hrôzy. Popri Šiestom zmysle, Vyvolenom alebo Osade je Rozpoltený koncertom 
jedného herca, Jamesa McAvoya, ktorému sa podarilo vytvoriť jedno z najhrôzostrašnejších 
monštier, aké sa kedy objavilo na filmovom plátne... MN 12 rokov  – USA – CinemArt   – 116´-  
titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  21.  15.30 h    Nedeľa  22. 15.30 h

LICHOŽRÚTI (animovaný, rodinný)
Chceli by ste vedieť, prečo nikdy ponožky nemajú pár?  Držte si ponožky...L ichožrúti prichá-
dzajú.Veľké rodinné dobrodružstvo... Hlavným hrdinom príbehu je malý lichožrút Chichúnik, 
sirota, ktorú vychoval starý otec. Po smrti starého otca sa vydáva z bezpečia svojho domova 
do... MP – ČR,SR – Fórum film – 86´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 23. 19.30 h 
KINO ZA „BABKU“   t.j. 2 € !

MANŽEL NA HODINU (rodinná komédia)      
Sleduje ďalšie osudy štvorice hráčov vodného póla, ktorí začali pracovať ako hodinoví man-
želia. Milanov (Bolek Polívka) vzťah k doktorke Eliške (Eva Holubová) sa sľubne vyvíja, a keď 
sa ju konečne odhodlá požiadať o ruku, vyzerá to, že svadbe už nič nestojí v ceste. Teda okrej 
jednej „maličkosti“ – Milan je stále ženatý so Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), matkou 
Kryštofa, s ktorou sa akosi zabudol rozviesť. Okrem Milanových lapálií, je tu ešte jeden prob-
lém – návrat štvorice k hraniu vodného póla sa vôbec nedarí. Zostali už len traja – a to je akosi 
málo. Aby zachránili partiu a vytiahli kamaráta Jakuba (David Matásek) z depresií, sa Kryštof 
(Lukáš Latinák) rozhodne priviezť do bazéna akvabely a natrénovať s nimi vystúpenie... MN 
12 rokov – ČR – Continentalfilm  –103´–česká verzia. Vstupné 2 €.

Streda  25.   19.30 h

CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER (anim., fantasy)
Keď sa malý chlapec dostane do tajného fantastického sveta príšer, ujme sa ho osamelý med-
vedí bojovník a spolu musia čeliť temnote, ktorá ohrozuje svet ľudí. MN 12 rokov – Jap. –ASFK 
–  119 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.    17.30 h         Nedeľa  29.  17.30 h

MILUJI TĚ MODŘE (romantická komédia)
Film rozpráva príbeh mladého maliara a kunsthistorika Karla Bárty, ktorý v deň, kedy prichá-
dza o prácu v Národnej galérii, stretne náhodou a za naozaj kurióznych okolností dievčinu Te-
rezu, 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 3,50  

Piatok 27.    19.30 h         Sobota 28.   17.30 h - 3D

RESIDENT EVIL: POSLEDNÁ 
KAPITOLA (akčný horor)
Posledná časť filmovej série priamo nadväzuje na predchádzajúci diel. Alice (Milla Jovovich) 
prežila kľúčový boj s nemŕtvymi a teraz sa vracia na miesto, kde všetko začalo. Vpodzemnom 
komplexe Hive v Raccoon City zhromažďuje spoločnosť Umbrella Corporation všetky svoje sily 
a chystá finálny útok proti posledným preživším... MN 15  rokov –USA – Itafilm – 106 ´-titulky. 
Vstupné 4 € - 2 D, 5,50 – 3 D.

Sobota 28.   15.30 h       Nedeľa  29.  15.30 h

DIVOKÉ VLNY 2 (animovaná komédia, rodinný)
Veľká jazda pokračuje! Surfisti vo frakoch sú späť! Tučniaky už zase menia zavedené pravidlá, 
venujú sa surfovaniu a trávia čas na pláži. Mladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým 
planinám domova a vydal sa na exotický ostrov Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objek-
tívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a 
tiež kamarátov. Všetci sa teraz vracajú v novom dobrodružstve plnom veľkých divokých vĺn a 
surferskej zábavy... MP  -   USA  – Bontonfilm - 84 ´-slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 2.   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 €.
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Streda  4.    17.30 h

LA LA LAND (romantický, muzikál)
V Los Angeles, meste plnom nádejí a hviezd, Sebastian (Ryan Gosling) náhodou stretne Miu 
(Emma Stone) a spolu sa vydajú ďaleko za hranice stereotypu všedných dní - až do rozpráv-
kovej krajiny splnených snov menom La La Land. Talentovaného jazzového pianistu a nádejnú 
herečku čaká vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa ani náhodou nepodobá na ich skutočné ži-
voty. On už nebude musieť hrať po zastrčených nočných baroch pre ľudí, ktorí ho nepočúvajú 
a jej po jednom z mnohých neúspešných konkurzov konečne zavolajú, že majú pre ňu úlohu. 
Osud to zariadil tak, že spolu sa posunú tam, kam by sa jeden bez druhého nikdy nedostali. 
Sú bláznivo zamilovaní a ich cesta za šťastím práve začína... MN 12 rokov - USA  - Fórum film  
-128´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 6.    17.30 h        Nedeľa  8.  19.30 h

ASSASIN´S CREED (akčný, dobrodružný)
Usvedčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovoľne vyslobodený z cely smrti 
len preto, aby sa stal súčasťou storočného boja medzi asasínmi, templármi a španielskymi 
inkvizítormi. Jeho novým väzením sa stáva tajné zariadenie Abstergo vybavené revolučnou 
technológiou Animus, ktorá odhaľuje v ľudskej DNA genetické spomienky a tým umožňuje 
vrátiť sa a prežiť spomienky predkov, ktoré boli doteraz stratené v minulosti. MN 12 rokov – 
USA – CinemArt –102´– titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.    19.30 h      Sobota 7.    19.30 h - 3D

PASAŽIERI (romant. sci-fi dráma)
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. Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jennifer Lawrence), medzi ktorými po-
stupne vzniká niečo viac než priateľstvo, sa snažia vyriešiť záhadu poruchy, ktorá ich prebudi-
la. Zisťujú však, že loď je v obrovskom nebezpečenstve. Podarí sa im zachrániť životy spiacich 
cestujúcich? MN 12 rokov – USA – Itafilm – 116´ –titulky. Vstupné 4 € – 2 D, 5,50 € - 3 D.

Sobota 7.   17.30 h       Nedeľa  8.  17.30 h

TEMNÁ STRANA MESIACA (thriller)
Úspešný právnik Urs je príkladom a hviezdou svojej profesie. Má krásnu kariéru, krásnu a 
perfektné ženu, krásne a drahé auto, konto naplnené peniazmi. Samovražda jeho kolegu s 
ním ale otrasie, veď on tiež žil takto skvelý život. Stretáva krásnu dievčinu, ktorá vyznáva 
alternatívny spôsob života a zúčastní sa experimentu s halucinogénnymi hubkami... MN 15 
rokov – Lux.,Nem. – Bontonfiolm  – 97´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  11.   19.30 h

V PASCI (horor)
Detská psychologička Mary Portman (Naomi Watts) prišla pri nehode o manžela. Jej syn ne-
hodu prežil, ale zostal vo vegetatívnom stave upútaný na lôžko. Všetko zmení príchod nového 
pacienta. Malý chlapec Tom sa po smrti matky uzavrel do seba. Mary sa rozhodne zobrať 
Toma v rámci liečby k sebe domov. Uprostred zúriacej snehovej búrky však chlapec z domu 
zmizne. Šanca, že prežil vonku mrazivú noc, je nulová. Mary si je však istá, že Toma vo svojom 
dome niekoľkokrát uvidela. Z miestností sa ozývajú zvláštne zvuky, v dome sa začínajú diať 
čudné veci. Niekto alebo niečo ju ohrozuje...S narastajúcou hrôzou nadobúda Mary presved-
čenie, že ju prenasleduje duch mŕtveho chlapca… MN 15 rokov – Fr. – Magic Box Slovakia   
– 91´ -  titulky. Vstupné 3,50  

Piatok   13.  17.30 h        Nedeľa  15.  17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! 
Nerozlučná trojica: Linda (Táňa Pauhofová), Vanda (Klára Issová) a Edo (Ľuboš Kostelný), kde 
každý z nich je iný, každý z nich má svoj príbeh, no spája ich vrúcne, oddané priateľstvo. Ich 
bláznivo plynúci život naruší Jakub (Michał Żebrowski), ktorý vnesie do Lindiných dní plno 
vášne a prísľubov na nový vzťah, no rozdielnosť pováh a náhľadu na svet robí ich vzťah kom-
plikovanejším, ako by sa zdalo....Film  je príbehom o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom 
priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú 
hodní. 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 3,50€ 
+ prekvapenie od Avonu!

Piatok   13.  19.45 h         Sobota  14.  17.30 h

VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR (dobrodružný, fantasy)
Veľký čínsky múr je historicky najväčší film, ktorý sa natáčal na území najľudnatejšej  krajiny 
na svete. Jeho producenti aj preto nechceli nič ponechať náhode a dali dokopy výnimočnú 
zostavu, v  ktorej figuruje hneď 25 držiteľov Oscarov. Veľkoleposť filmu tiež  zaručuje jeho 
režisér Čang Yimou, ktorý okrem fantastických filmov Hrdina a Klan lietajúcich dýk, režíroval 
aj slávnostné otvorenie olympijských hier v Pekingu. MN 12 rokov  – USA, Čína   – CinemArt   
– 94´- český dabing. Vstupné 4 €.

Sobota  14.  15.30 h        Nedeľa  15.  15.30 h

OZZY (animovaná rozprávka)
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. Po odchode rodiny však Ozzy zistí, že toto „perfektné“ miesto je len zásterkou jeho 
majiteľa. Práve ten vozí psov do skutočnej Modrej zátoky, čo je vlastne väzenie pre psov, ktoré 
zároveň aj  psi riadia. Ozzy sa rozhodne naplánovať útek a v štichu nenechá ani svojich nových 
psích priateľov Chestera, Fronkeho a Doca. Z väzenia sa musí utiecť nenápadne, ale hlavne 
rýchlo a chlpato! MP – Šp. – Magic Box Slovakia  - 91´ -  slovenský dabing. Vstupné 3,50  

Streda 18.    19.30 h

JE TO LEN KONIEC SVETA (dráma)
Louis je spisovateľ a je smrteľne chorý. Po rokoch sa preto rozhodne, že navštívi svoju rodinu, 
aby im oznámil, že zomiera. Rodinné stretnutie je plné napätia a hádok. Celý film sa odohráva 
počas jedného dňa a je adaptáciou divadelnej hry. MN 15 rokov –  Kan.,Fr. – ASFK –  97 ´-  
titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   20.  17.30 h        Nedeľa  22.  17.30 h

XXX: NÁVRAT XANDERA 
CAGEA (akčný, komédia)
Xander Cage (Vin Diesel), nazývaný tiež xXx, žije. To ale nie je tá najdôležitejšia správa. Hlavné 
je to, že je zas v dokonalej forme a je pripravený „natrieť to“ tým najväčším hnusákom sveta 
práve vďaka svojim dokonalým adrenalínovým kúskom a trikom. Tentoraz sú na rade chlapíci, 
ktorí sa zmocnili tajného zariadenia nazvaného Pandorina skrinka, s  ktorého pomocou sú 
schopní vám až z obežnej dráhy hodiť vybraný vojenský satelit priamo na hlavu. S presnosťou 
jedného metra. Plus mínus... Pri niekoľkotonovej družici zas na nejakom tom metre nezáleží... 
MN 12 rokov  – USA – CinemArt   – 105´-  titulky. Vstupné 4 €.
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PRIPRAVUJEME:

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

Pondelok 9.     tanečná sála     18.00 hod.

BODY BALL - ŠKOLA PRE ZDRAVÝ
CHRBÁT
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 25 € na zakúpenie 
permanentky na 10 vstupov. Info 0908 718 662.

Utorok 10.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Streda 11.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 12.     učebňa č. 2      18.00 hod.

CHRÁŇME SI ZUBY NIELEN PRE
KRÁSU...
...ale i pre zdravie. Prevencia je nevyhnutná,  odvďačí sa Vám. Prednáška so skúseným  leká-
rom,  stomatológom  MUDr. Milanom Moskalom, ktorý  posledných 20 rokov úspešne pomáha 
ľuďom v zahraničí ako lekár – misionár v chudobnom ázijskom štáte Bangladéš.  Vstup voľný.

Štvrtok 12.      vestibul divadla      18.00 hod.

VŠETKO, ČO MÁME RADI
Pozývame Vás na vernisáž výstavy akad. maliara Martina Augustína a sochára Jaroslava Mar-
tiša. Kurátor výstavy: PhDr. Ľudovít Petránsky. Hudobné vstupy: vokálna skupina Harmony. 
Výstava potrvá do 12.3.2017, vstup voľný.

Piatok 13.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Novoročné stretnutie mamičiek s deťmi. Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak 
chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od ma-
mičiek...Vstup voľný.  
                                                                               
Sobota 14.     veľká sála     19.00-04.00 hod.

9. MESTSKÝ BÁL 2017 
Program: REPLAY BAND, ĽH Ivana Sadloňa, DJ, Tanečný klub Dukla Trenčín, PETER NAGY, 
Moderuje: Marcel Merčiak. Bohaté menu a tombola. Vstupné 40 €. 

Štvrtok 19.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 24.       kinosála     16.00 hod.

NOVOROČNÉ STRETNUTIE...
Zvončeky ešte stále zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní 
znie, nech nám nový rok zdravie, šťastie a lásku prinesie... Pozývame členky KŽ pri DK  na 
prvé stretnutie v novom roku.

Utorok 24.       veľká sála      17.00 hod.

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ POD 
ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA PÚCHOV
Bohatá novoročná nádielka hudby, tanca a spevu. Účinkujú  žiaci, učitelia zo ZUŠ v Púchove, 
hosť večera violončelista Angel Turpov. Vstupné 1 €, predpredaj vstupeniek v  Divadle Púchov 
od 4.1.2017. Info aj na osobitnom plagáte.

Streda 25.     kinosála      9.00 hod. 

MIMI A LÍZA
Mimi (nevidomá) a Líza nás učia detským vnímaním sveta pochopiť život a problémy ľudí, ktorí 
sú akýmkoľvek spôsobom v niečom iní... Organizované.

Štvrtok 26.     veľká sála     9.00 hod.

MÓDNA VIRTUÁLNA PREHLIADKA 
Módna virtuálna prehliadka – show,  najnovších modelov študentov SOŠ Ivana Krasku Púchov, 
doplnená hudobnými vstupmi. Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby  študentov v 
oblasti módy, ako aj snaha podporiť kreatívne myslenie autorov, rozvíjať estetickú výchovu a 
zmysel pre krásu. Organizované.

Štvrtok 26.     učebňa č. 1      16.00-18.00 hod.

TVORIVÝ WORKSHOP PRE DETI 
Nechajte svoje dieťa naplno rozvinúť fantáziu a umožnite mu vyrobiť si niečo pekné vlastnými 
rukami. Ďalší obľúbený tvorivý workshop pre deti od 5 do 9 rokov. Kurzovné vrátane materiálu 
a pomôcok 10 €. Prihlášky  na č.t. 0908718662, dkpuchov1@gmail.com. Kapacita obmedze-
ná, je nutné  prihlásiť sa. Info aj na osobitých plagátoch.

Štvrtok 26.     učebňa č. 1      18.10 hod.

HOMEOPATIA ÁNO, ALEBO NIE...
V súčasnom období existujú rôzne ponuky zamerané na zlepšenie Vášho zdravia. Prednáška 
s Bc.Monikou Špalkovou, zdravotnou  sestrou a lektorkou OZ Život a Zdravie, zameraná na 
homeopatiu - systém alternatívnej liečby založenej na použití minimálnych (až nulových) kon-
centrácií liečiv. Vstup voľný. 

KULTÚRA
Nedeľa 1.     pešia zóna     18.30 hod.

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE:
PACI PAC, GLADIÁTOR
Príďte si s nami zaželať a vychutnať šťastný nový rok! O18.30 h –PACI PAC, pesničkový a roz-
právkový program pre deti. O 19.30 h slávnostný príhovor primátora mesta, hymna, ohňostroj, 
novoročný KONCERT skupiny GLADIÁTOR.

Štvrtok 5.      učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Nedeľa 8.     veľká sála     15.30 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:  
DIVOŠKA  A  RAMPTANTINTANTON
Dievčatko ľúbi svoju mamu aj ocka a zo samej lásky k nim príde sestrička. Mamička sa stará 
o babätko a dievčatko sa mení na divošku. Nechce svoju sestričku a najradšej by ju poslala 
preč do „Eďipa“. Mamička porozpráva svojej dcérke rozprávku a tá zistí, ako veľmi svoju 
sestru ľúbi a že by ju za nič na svete nedala. Účinkuje: Divadlo JAJA z Bratislavy. Vstupné 2 €.

Piatok 3. 2. 2017 o 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: TO NEMÁ CHYBU
Vstupné 15 €, 13 €, predpredaj vstupeniek od 3.1.

Nedeľa  26. 2. 2017 o 15.00 h 

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: ALICA V KRAJINE 
ZÁZRAKOV
Info na osobitnom plagáte.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

Piatok   20.  19.30 h         Sobota  21.  17.30 h

ROZPOLTENÝ (thriller)
V Kevinovi sa skrýva 23 rôznych osôb. Každú chvíľu sa má objaviť dvadsiataštvrtá... Režisér 
desivých filmov so šokujúcimi pointami M. Night Shyamalan pridáva ďalší klenot do zbier-
ky privátnej hrôzy. Popri Šiestom zmysle, Vyvolenom alebo Osade je Rozpoltený koncertom 
jedného herca, Jamesa McAvoya, ktorému sa podarilo vytvoriť jedno z najhrôzostrašnejších 
monštier, aké sa kedy objavilo na filmovom plátne... MN 12 rokov  – USA – CinemArt   – 116´-  
titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  21.  15.30 h    Nedeľa  22. 15.30 h

LICHOŽRÚTI (animovaný, rodinný)
Chceli by ste vedieť, prečo nikdy ponožky nemajú pár?  Držte si ponožky...L ichožrúti prichá-
dzajú.Veľké rodinné dobrodružstvo... Hlavným hrdinom príbehu je malý lichožrút Chichúnik, 
sirota, ktorú vychoval starý otec. Po smrti starého otca sa vydáva z bezpečia svojho domova 
do... MP – ČR,SR – Fórum film – 86´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 23. 19.30 h 
KINO ZA „BABKU“   t.j. 2 € !

MANŽEL NA HODINU (rodinná komédia)      
Sleduje ďalšie osudy štvorice hráčov vodného póla, ktorí začali pracovať ako hodinoví man-
želia. Milanov (Bolek Polívka) vzťah k doktorke Eliške (Eva Holubová) sa sľubne vyvíja, a keď 
sa ju konečne odhodlá požiadať o ruku, vyzerá to, že svadbe už nič nestojí v ceste. Teda okrej 
jednej „maličkosti“ – Milan je stále ženatý so Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), matkou 
Kryštofa, s ktorou sa akosi zabudol rozviesť. Okrem Milanových lapálií, je tu ešte jeden prob-
lém – návrat štvorice k hraniu vodného póla sa vôbec nedarí. Zostali už len traja – a to je akosi 
málo. Aby zachránili partiu a vytiahli kamaráta Jakuba (David Matásek) z depresií, sa Kryštof 
(Lukáš Latinák) rozhodne priviezť do bazéna akvabely a natrénovať s nimi vystúpenie... MN 
12 rokov – ČR – Continentalfilm  –103´–česká verzia. Vstupné 2 €.

Streda  25.   19.30 h

CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER (anim., fantasy)
Keď sa malý chlapec dostane do tajného fantastického sveta príšer, ujme sa ho osamelý med-
vedí bojovník a spolu musia čeliť temnote, ktorá ohrozuje svet ľudí. MN 12 rokov – Jap. –ASFK 
–  119 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.    17.30 h         Nedeľa  29.  17.30 h

MILUJI TĚ MODŘE (romantická komédia)
Film rozpráva príbeh mladého maliara a kunsthistorika Karla Bárty, ktorý v deň, kedy prichá-
dza o prácu v Národnej galérii, stretne náhodou a za naozaj kurióznych okolností dievčinu Te-
rezu, 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 3,50  

Piatok 27.    19.30 h         Sobota 28.   17.30 h - 3D

RESIDENT EVIL: POSLEDNÁ 
KAPITOLA (akčný horor)
Posledná časť filmovej série priamo nadväzuje na predchádzajúci diel. Alice (Milla Jovovich) 
prežila kľúčový boj s nemŕtvymi a teraz sa vracia na miesto, kde všetko začalo. Vpodzemnom 
komplexe Hive v Raccoon City zhromažďuje spoločnosť Umbrella Corporation všetky svoje sily 
a chystá finálny útok proti posledným preživším... MN 15  rokov –USA – Itafilm – 106 ´-titulky. 
Vstupné 4 € - 2 D, 5,50 – 3 D.

Sobota 28.   15.30 h       Nedeľa  29.  15.30 h

DIVOKÉ VLNY 2 (animovaná komédia, rodinný)
Veľká jazda pokračuje! Surfisti vo frakoch sú späť! Tučniaky už zase menia zavedené pravidlá, 
venujú sa surfovaniu a trávia čas na pláži. Mladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým 
planinám domova a vydal sa na exotický ostrov Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objek-
tívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a 
tiež kamarátov. Všetci sa teraz vracajú v novom dobrodružstve plnom veľkých divokých vĺn a 
surferskej zábavy... MP  -   USA  – Bontonfilm - 84 ´-slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 2.   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 €.

KULTÚRA

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

       

PROGRAM

KINO
Streda  4.    17.30 h

LA LA LAND (romantický, muzikál)
V Los Angeles, meste plnom nádejí a hviezd, Sebastian (Ryan Gosling) náhodou stretne Miu 
(Emma Stone) a spolu sa vydajú ďaleko za hranice stereotypu všedných dní - až do rozpráv-
kovej krajiny splnených snov menom La La Land. Talentovaného jazzového pianistu a nádejnú 
herečku čaká vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa ani náhodou nepodobá na ich skutočné ži-
voty. On už nebude musieť hrať po zastrčených nočných baroch pre ľudí, ktorí ho nepočúvajú 
a jej po jednom z mnohých neúspešných konkurzov konečne zavolajú, že majú pre ňu úlohu. 
Osud to zariadil tak, že spolu sa posunú tam, kam by sa jeden bez druhého nikdy nedostali. 
Sú bláznivo zamilovaní a ich cesta za šťastím práve začína... MN 12 rokov - USA  - Fórum film  
-128´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Piatok 6.    17.30 h        Nedeľa  8.  19.30 h

ASSASIN´S CREED (akčný, dobrodružný)
Usvedčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovoľne vyslobodený z cely smrti 
len preto, aby sa stal súčasťou storočného boja medzi asasínmi, templármi a španielskymi 
inkvizítormi. Jeho novým väzením sa stáva tajné zariadenie Abstergo vybavené revolučnou 
technológiou Animus, ktorá odhaľuje v ľudskej DNA genetické spomienky a tým umožňuje 
vrátiť sa a prežiť spomienky predkov, ktoré boli doteraz stratené v minulosti. MN 12 rokov – 
USA – CinemArt –102´– titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.    19.30 h      Sobota 7.    19.30 h - 3D

PASAŽIERI (romant. sci-fi dráma)
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. Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jennifer Lawrence), medzi ktorými po-
stupne vzniká niečo viac než priateľstvo, sa snažia vyriešiť záhadu poruchy, ktorá ich prebudi-
la. Zisťujú však, že loď je v obrovskom nebezpečenstve. Podarí sa im zachrániť životy spiacich 
cestujúcich? MN 12 rokov – USA – Itafilm – 116´ –titulky. Vstupné 4 € – 2 D, 5,50 € - 3 D.

Sobota 7.   17.30 h       Nedeľa  8.  17.30 h

TEMNÁ STRANA MESIACA (thriller)
Úspešný právnik Urs je príkladom a hviezdou svojej profesie. Má krásnu kariéru, krásnu a 
perfektné ženu, krásne a drahé auto, konto naplnené peniazmi. Samovražda jeho kolegu s 
ním ale otrasie, veď on tiež žil takto skvelý život. Stretáva krásnu dievčinu, ktorá vyznáva 
alternatívny spôsob života a zúčastní sa experimentu s halucinogénnymi hubkami... MN 15 
rokov – Lux.,Nem. – Bontonfiolm  – 97´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  11.   19.30 h

V PASCI (horor)
Detská psychologička Mary Portman (Naomi Watts) prišla pri nehode o manžela. Jej syn ne-
hodu prežil, ale zostal vo vegetatívnom stave upútaný na lôžko. Všetko zmení príchod nového 
pacienta. Malý chlapec Tom sa po smrti matky uzavrel do seba. Mary sa rozhodne zobrať 
Toma v rámci liečby k sebe domov. Uprostred zúriacej snehovej búrky však chlapec z domu 
zmizne. Šanca, že prežil vonku mrazivú noc, je nulová. Mary si je však istá, že Toma vo svojom 
dome niekoľkokrát uvidela. Z miestností sa ozývajú zvláštne zvuky, v dome sa začínajú diať 
čudné veci. Niekto alebo niečo ju ohrozuje...S narastajúcou hrôzou nadobúda Mary presved-
čenie, že ju prenasleduje duch mŕtveho chlapca… MN 15 rokov – Fr. – Magic Box Slovakia   
– 91´ -  titulky. Vstupné 3,50  

Piatok   13.  17.30 h        Nedeľa  15.  17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! 
Nerozlučná trojica: Linda (Táňa Pauhofová), Vanda (Klára Issová) a Edo (Ľuboš Kostelný), kde 
každý z nich je iný, každý z nich má svoj príbeh, no spája ich vrúcne, oddané priateľstvo. Ich 
bláznivo plynúci život naruší Jakub (Michał Żebrowski), ktorý vnesie do Lindiných dní plno 
vášne a prísľubov na nový vzťah, no rozdielnosť pováh a náhľadu na svet robí ich vzťah kom-
plikovanejším, ako by sa zdalo....Film  je príbehom o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom 
priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú 
hodní. 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 3,50€ 
+ prekvapenie od Avonu!

Piatok   13.  19.45 h         Sobota  14.  17.30 h

VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR (dobrodružný, fantasy)
Veľký čínsky múr je historicky najväčší film, ktorý sa natáčal na území najľudnatejšej  krajiny 
na svete. Jeho producenti aj preto nechceli nič ponechať náhode a dali dokopy výnimočnú 
zostavu, v  ktorej figuruje hneď 25 držiteľov Oscarov. Veľkoleposť filmu tiež  zaručuje jeho 
režisér Čang Yimou, ktorý okrem fantastických filmov Hrdina a Klan lietajúcich dýk, režíroval 
aj slávnostné otvorenie olympijských hier v Pekingu. MN 12 rokov  – USA, Čína   – CinemArt   
– 94´- český dabing. Vstupné 4 €.

Sobota  14.  15.30 h        Nedeľa  15.  15.30 h

OZZY (animovaná rozprávka)
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. Po odchode rodiny však Ozzy zistí, že toto „perfektné“ miesto je len zásterkou jeho 
majiteľa. Práve ten vozí psov do skutočnej Modrej zátoky, čo je vlastne väzenie pre psov, ktoré 
zároveň aj  psi riadia. Ozzy sa rozhodne naplánovať útek a v štichu nenechá ani svojich nových 
psích priateľov Chestera, Fronkeho a Doca. Z väzenia sa musí utiecť nenápadne, ale hlavne 
rýchlo a chlpato! MP – Šp. – Magic Box Slovakia  - 91´ -  slovenský dabing. Vstupné 3,50  

Streda 18.    19.30 h

JE TO LEN KONIEC SVETA (dráma)
Louis je spisovateľ a je smrteľne chorý. Po rokoch sa preto rozhodne, že navštívi svoju rodinu, 
aby im oznámil, že zomiera. Rodinné stretnutie je plné napätia a hádok. Celý film sa odohráva 
počas jedného dňa a je adaptáciou divadelnej hry. MN 15 rokov –  Kan.,Fr. – ASFK –  97 ´-  
titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   20.  17.30 h        Nedeľa  22.  17.30 h

XXX: NÁVRAT XANDERA 
CAGEA (akčný, komédia)
Xander Cage (Vin Diesel), nazývaný tiež xXx, žije. To ale nie je tá najdôležitejšia správa. Hlavné 
je to, že je zas v dokonalej forme a je pripravený „natrieť to“ tým najväčším hnusákom sveta 
práve vďaka svojim dokonalým adrenalínovým kúskom a trikom. Tentoraz sú na rade chlapíci, 
ktorí sa zmocnili tajného zariadenia nazvaného Pandorina skrinka, s  ktorého pomocou sú 
schopní vám až z obežnej dráhy hodiť vybraný vojenský satelit priamo na hlavu. S presnosťou 
jedného metra. Plus mínus... Pri niekoľkotonovej družici zas na nejakom tom metre nezáleží... 
MN 12 rokov  – USA – CinemArt   – 105´-  titulky. Vstupné 4 €.

január 2017 

PRIPRAVUJEME:

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

Pondelok 9.     tanečná sála     18.00 hod.

BODY BALL - ŠKOLA PRE ZDRAVÝ
CHRBÁT
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 25 € na zakúpenie 
permanentky na 10 vstupov. Info 0908 718 662.

Utorok 10.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Streda 11.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 12.     učebňa č. 2      18.00 hod.

CHRÁŇME SI ZUBY NIELEN PRE
KRÁSU...
...ale i pre zdravie. Prevencia je nevyhnutná,  odvďačí sa Vám. Prednáška so skúseným  leká-
rom,  stomatológom  MUDr. Milanom Moskalom, ktorý  posledných 20 rokov úspešne pomáha 
ľuďom v zahraničí ako lekár – misionár v chudobnom ázijskom štáte Bangladéš.  Vstup voľný.

Štvrtok 12.      vestibul divadla      18.00 hod.

VŠETKO, ČO MÁME RADI
Pozývame Vás na vernisáž výstavy akad. maliara Martina Augustína a sochára Jaroslava Mar-
tiša. Kurátor výstavy: PhDr. Ľudovít Petránsky. Hudobné vstupy: vokálna skupina Harmony. 
Výstava potrvá do 12.3.2017, vstup voľný.

Piatok 13.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Novoročné stretnutie mamičiek s deťmi. Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak 
chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od ma-
mičiek...Vstup voľný.  
                                                                               
Sobota 14.     veľká sála     19.00-04.00 hod.

9. MESTSKÝ BÁL 2017 
Program: REPLAY BAND, ĽH Ivana Sadloňa, DJ, Tanečný klub Dukla Trenčín, PETER NAGY, 
Moderuje: Marcel Merčiak. Bohaté menu a tombola. Vstupné 40 €. 

Štvrtok 19.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 24.       kinosála     16.00 hod.

NOVOROČNÉ STRETNUTIE...
Zvončeky ešte stále zvonia, ihličie nám pekne vonia... Nech tichá hudba Vám počas týchto dní 
znie, nech nám nový rok zdravie, šťastie a lásku prinesie... Pozývame členky KŽ pri DK  na 
prvé stretnutie v novom roku.

Utorok 24.       veľká sála      17.00 hod.

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ POD 
ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA PÚCHOV
Bohatá novoročná nádielka hudby, tanca a spevu. Účinkujú  žiaci, učitelia zo ZUŠ v Púchove, 
hosť večera violončelista Angel Turpov. Vstupné 1 €, predpredaj vstupeniek v  Divadle Púchov 
od 4.1.2017. Info aj na osobitnom plagáte.

Streda 25.     kinosála      9.00 hod. 

MIMI A LÍZA
Mimi (nevidomá) a Líza nás učia detským vnímaním sveta pochopiť život a problémy ľudí, ktorí 
sú akýmkoľvek spôsobom v niečom iní... Organizované.

Štvrtok 26.     veľká sála     9.00 hod.

MÓDNA VIRTUÁLNA PREHLIADKA 
Módna virtuálna prehliadka – show,  najnovších modelov študentov SOŠ Ivana Krasku Púchov, 
doplnená hudobnými vstupmi. Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby  študentov v 
oblasti módy, ako aj snaha podporiť kreatívne myslenie autorov, rozvíjať estetickú výchovu a 
zmysel pre krásu. Organizované.

Štvrtok 26.     učebňa č. 1      16.00-18.00 hod.

TVORIVÝ WORKSHOP PRE DETI 
Nechajte svoje dieťa naplno rozvinúť fantáziu a umožnite mu vyrobiť si niečo pekné vlastnými 
rukami. Ďalší obľúbený tvorivý workshop pre deti od 5 do 9 rokov. Kurzovné vrátane materiálu 
a pomôcok 10 €. Prihlášky  na č.t. 0908718662, dkpuchov1@gmail.com. Kapacita obmedze-
ná, je nutné  prihlásiť sa. Info aj na osobitých plagátoch.

Štvrtok 26.     učebňa č. 1      18.10 hod.

HOMEOPATIA ÁNO, ALEBO NIE...
V súčasnom období existujú rôzne ponuky zamerané na zlepšenie Vášho zdravia. Prednáška 
s Bc.Monikou Špalkovou, zdravotnou  sestrou a lektorkou OZ Život a Zdravie, zameraná na 
homeopatiu - systém alternatívnej liečby založenej na použití minimálnych (až nulových) kon-
centrácií liečiv. Vstup voľný. 

KULTÚRA
Nedeľa 1.     pešia zóna     18.30 hod.

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE:
PACI PAC, GLADIÁTOR
Príďte si s nami zaželať a vychutnať šťastný nový rok! O18.30 h –PACI PAC, pesničkový a roz-
právkový program pre deti. O 19.30 h slávnostný príhovor primátora mesta, hymna, ohňostroj, 
novoročný KONCERT skupiny GLADIÁTOR.

Štvrtok 5.      učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Nedeľa 8.     veľká sála     15.30 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:  
DIVOŠKA  A  RAMPTANTINTANTON
Dievčatko ľúbi svoju mamu aj ocka a zo samej lásky k nim príde sestrička. Mamička sa stará 
o babätko a dievčatko sa mení na divošku. Nechce svoju sestričku a najradšej by ju poslala 
preč do „Eďipa“. Mamička porozpráva svojej dcérke rozprávku a tá zistí, ako veľmi svoju 
sestru ľúbi a že by ju za nič na svete nedala. Účinkuje: Divadlo JAJA z Bratislavy. Vstupné 2 €.

Piatok 3. 2. 2017 o 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: TO NEMÁ CHYBU
Vstupné 15 €, 13 €, predpredaj vstupeniek od 3.1.

Nedeľa  26. 2. 2017 o 15.00 h 

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: ALICA V KRAJINE 
ZÁZRAKOV
Info na osobitnom plagáte.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

Piatok   20.  19.30 h         Sobota  21.  17.30 h

ROZPOLTENÝ (thriller)
V Kevinovi sa skrýva 23 rôznych osôb. Každú chvíľu sa má objaviť dvadsiataštvrtá... Režisér 
desivých filmov so šokujúcimi pointami M. Night Shyamalan pridáva ďalší klenot do zbier-
ky privátnej hrôzy. Popri Šiestom zmysle, Vyvolenom alebo Osade je Rozpoltený koncertom 
jedného herca, Jamesa McAvoya, ktorému sa podarilo vytvoriť jedno z najhrôzostrašnejších 
monštier, aké sa kedy objavilo na filmovom plátne... MN 12 rokov  – USA – CinemArt   – 116´-  
titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  21.  15.30 h    Nedeľa  22. 15.30 h

LICHOŽRÚTI (animovaný, rodinný)
Chceli by ste vedieť, prečo nikdy ponožky nemajú pár?  Držte si ponožky...L ichožrúti prichá-
dzajú.Veľké rodinné dobrodružstvo... Hlavným hrdinom príbehu je malý lichožrút Chichúnik, 
sirota, ktorú vychoval starý otec. Po smrti starého otca sa vydáva z bezpečia svojho domova 
do... MP – ČR,SR – Fórum film – 86´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Pondelok 23. 19.30 h 
KINO ZA „BABKU“   t.j. 2 € !

MANŽEL NA HODINU (rodinná komédia)      
Sleduje ďalšie osudy štvorice hráčov vodného póla, ktorí začali pracovať ako hodinoví man-
želia. Milanov (Bolek Polívka) vzťah k doktorke Eliške (Eva Holubová) sa sľubne vyvíja, a keď 
sa ju konečne odhodlá požiadať o ruku, vyzerá to, že svadbe už nič nestojí v ceste. Teda okrej 
jednej „maličkosti“ – Milan je stále ženatý so Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), matkou 
Kryštofa, s ktorou sa akosi zabudol rozviesť. Okrem Milanových lapálií, je tu ešte jeden prob-
lém – návrat štvorice k hraniu vodného póla sa vôbec nedarí. Zostali už len traja – a to je akosi 
málo. Aby zachránili partiu a vytiahli kamaráta Jakuba (David Matásek) z depresií, sa Kryštof 
(Lukáš Latinák) rozhodne priviezť do bazéna akvabely a natrénovať s nimi vystúpenie... MN 
12 rokov – ČR – Continentalfilm  –103´–česká verzia. Vstupné 2 €.

Streda  25.   19.30 h

CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER (anim., fantasy)
Keď sa malý chlapec dostane do tajného fantastického sveta príšer, ujme sa ho osamelý med-
vedí bojovník a spolu musia čeliť temnote, ktorá ohrozuje svet ľudí. MN 12 rokov – Jap. –ASFK 
–  119 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.    17.30 h         Nedeľa  29.  17.30 h

MILUJI TĚ MODŘE (romantická komédia)
Film rozpráva príbeh mladého maliara a kunsthistorika Karla Bárty, ktorý v deň, kedy prichá-
dza o prácu v Národnej galérii, stretne náhodou a za naozaj kurióznych okolností dievčinu Te-
rezu, 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 3,50  

Piatok 27.    19.30 h         Sobota 28.   17.30 h - 3D

RESIDENT EVIL: POSLEDNÁ 
KAPITOLA (akčný horor)
Posledná časť filmovej série priamo nadväzuje na predchádzajúci diel. Alice (Milla Jovovich) 
prežila kľúčový boj s nemŕtvymi a teraz sa vracia na miesto, kde všetko začalo. Vpodzemnom 
komplexe Hive v Raccoon City zhromažďuje spoločnosť Umbrella Corporation všetky svoje sily 
a chystá finálny útok proti posledným preživším... MN 15  rokov –USA – Itafilm – 106 ´-titulky. 
Vstupné 4 € - 2 D, 5,50 – 3 D.

Sobota 28.   15.30 h       Nedeľa  29.  15.30 h

DIVOKÉ VLNY 2 (animovaná komédia, rodinný)
Veľká jazda pokračuje! Surfisti vo frakoch sú späť! Tučniaky už zase menia zavedené pravidlá, 
venujú sa surfovaniu a trávia čas na pláži. Mladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým 
planinám domova a vydal sa na exotický ostrov Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objek-
tívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a 
tiež kamarátov. Všetci sa teraz vracajú v novom dobrodružstve plnom veľkých divokých vĺn a 
surferskej zábavy... MP  -   USA  – Bontonfilm - 84 ´-slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 2.   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 €.
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Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok 10. 1.
1. Taliansky guláš z hov. mäsa                                                             
2. Špagety siciliana s ančovičkami, 
cesnakom a prejzlami
3. Pizza cipolla – tri druhy cibule

Streda 11. 1.
1. Lososovitý pstruh s citrónovou 
remoládou a kmínovými  zemiakmi                                                                          
2. Farfalle quattro formaggi 
3. Pizza calzone plnená ricottou a 
špenátom

Štvrtok 12. 1.
1. Mäsové guľky so zemiakmi                                                                                                                                         
2. Fusilli emiliana so smotanou, 
šunkou a hráškom 
3. Pizza so zemiakmi a slaninou 

Piatok 13. 1.
1. Treska v ľahkej vínovej omáčke s 
tymiánom a rizotom 
2. Špagety s brokolicou v rajčinovo-
-smotanovej omáčke
3. Pizza siciliana s ančovičkami, kapa-
rami a olivami 

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 10. 1.
Hrachová s párkom 
Zeleninová s cestovinou 
1. Kur. rezeň na grile so šalátom z 
horskej šošovice (parmezán), ryža, 
hranolky
2. Partizánske bravčové rebierko 
(strapačky)
3. Pastiersky syr, zemiaky, tatárska 
4. Cestoviny penne s cuketou a nivou 
(tymián, smotana)

Streda: 11. 1.
Krúpková s údeninou a zeleninou
Špargľová
1. Bravčová krkovička na cigánsky 
spôsob, dusená ryža, hranolky
2. Ostrá kuracia čína, dusená ryža, 
zelenina
3. Chrumkavé morčacie rezníky 
(orechy, tekvicové jadierka), zemiaky s 
maslom, k. uhorka 
4. Parené buchty s horúcou čokoládou 
a smotanou 

Štvrtok: 12. 1.
Boršč
Shrekova polievka s vypráž. hráškom 
1. Bravčové medajlónky s oravskou 
slaninou, dusená ryža, hranolky, 
syrovo-cesnakový dressing
2. Zázvorové kuracie stehienka (vykos-
tené) so smotanou, cestoviny 
3. Pečený bravčový vrabec, dusená 
kapusta, knedle/varené zemiaky
4. Vegetariánske lazagne so syrom, 
paradajky 

Piatok: 13. 1.
Morčacia s mäsom a rezancami 

Talianska paradajková so syrom
1. Kuracie mäso s dijonskou horčicou 
a javorovým sirupom, dusená ryža, 
hranolky
2. Spišské bravčové pliecko, opekané 
zemiaky, grilovaná cvikla s feniklom
3. Špenátový prívarok, kurací plátok/
stratené vajce (výber), varené zemiaky 
4. Dubákové rizoto s bulgurom a 
parmezánom, ruccolový šalát 

Čierny havran 
Cena menu od 3,70 Є
Utorok: 10. 1.
Gulášová, rožok
1. Roštenka plnená kapiou a klobásou, 
pečené zemiaky 
2. Pečené kuracie stehno, červená 
kapusta, knedľa
3. Slovenské bravčové rizoto, domáca 
čalamáda 

Streda: 11. 1.
Morčací vývar s mäsom a rezancami
1. Kurací rezeň v bryndzovom cestíč-
ku, zemiakové pyré, kyslá uhorka 
2. Bravčové na rasci, dusená ryža
3. Parené buchty s čučoriedkovým 
džemom

Štvrtok: 12. 1.
Bryndzová „Demikát“
1. Bravčová panenka s kuriatkovou 
omáčkou, pečené zemiaky
2. Pikantné kuracie soté s fazuľou, 
dusená ryža 
3. Bryndzové halušky so slaninkou, 
zakysanka 

Piatok: 13. 1.
Hrášková s mrveničkou 
1. Kuracia rolka so slaninou, parmezá-
nom a cuketovým pestom, ryža 
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka
3. Farfalle s kuracím mäsom a špená-
tom v smotanovej omáčke  

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok: 10. 1.
Krúpková so zeleninou 
Mrkvový krém
1. Morčacie prsia v surovom cestíčku, 
zemiakové pyré, červená repa 
2. Bravčová diabolská pochúťka 
v zemiakovej placke, zeleninové  
obloženie 
3. Šopský šalát 
Dezert: Ružové rezy 

Streda: 11. 1.
Hovädzí vývar so špenátovými 
haluškami 
Zemianska 
1. Kuracie prsia v karí omáčke, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
2. Chilli con carne z brav. panenky,  
hranolky, zeleninové obloženie 
3. Parené buchty 
Dezert: Karamelové rezy 

Štvrtok: 12. 1.
Kurací vývar s rokfortovými haluškami 
Zemiaková s kôprom
1. Morčací tokáň na maďarský spôsob, 
americké zemiaky, miešaný šalát 
2. Divina na spôsob sviečkovej, varená 
knedľa
3. Zapekané plnené paradajky, varené 
zemiaky 
Dezert: Mrkvové šatôčky s lekvárom
 
Piatok: 13. 1.
Zeleninová so strúhaním 
Kulajda 
1. Pečené kuracie plnené stehno, 
dusená ryža, ovocný kompót
2. Teľací perkelt, maslové halušky 
3. Pstruh na masle, varené zemiaky, 
paradajkový šalát 
Dezert: Kávové rezy so šľahačkou 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Hlivová so zeleninou a mrveničkou 
Minestrone 
Brokolicový krém s krutónmi
 
1. Kuracie soté bambino s kari a 
zeleninou, jasmínová ryža 
2.Vyprážaný karfiol a šampiňóny, 
uhorkový šalát, varené zemiaky s 
petržlenovou vňaťou 
3. Fettuciny Carbonara (slaninka, žĺtky, 
parmezán)
4. Bačovské bryndzové halušky (bryn-
dza, slaninka, oštiepok)
5. Kuracie plnené stehno bez kosti 
(kurací fáš, brusnice, bazalka), resto-
vaná baby karotka, šafránová omáčka 
so smotanou 
6. Morčacie restované prsia, pražené 
mandle, šalát zo zelených strúčkov a 
so šampiňónmi 
7. Teľacia sviečková na smotane, 
viedenský knedlík, brusnice 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 10. 1.
Polievka: Hrášková krémová 
1. Pečený plnený bravčový bôčik, 
hlávková kapusta, knedľa
2. Kuracie rezance na karí s ananásom, 
dusená ryža s kukuricou 
3. Palacinky s tvarohom a karamelizo-
vaným ovocím 

Streda: 11.1.
Gulášová 
1. Kuracie prsia v syrovom cestíčku, 
varené zemiaky s pažítkou, šalát
2. Prírodná roštenka, dusený špenát, 
zemiakové knedle 
3. Zeleninový šalát s morčacími rezan-
cami a nivou, cesnakový dressing

Štvrtok: 12.1.
Kelová so slaninou 
1. Srbské rebierko, dusená ryža
2. Zemiakové placky so salámou, 

zakysanka 
3. Opekaná klobása, šošovicový 
prívarok, chlieb  

Piatok: 13.1.
Fazuľová pikantná s klobásou
1. Hovädzie varené, paradajková 
omáčka, knedľa
2. Kurací plátok na hanácky spôsob, 
zemiaky, šalát
3. Mandarínkový šalát s pomarančom 
a ananásom, tvar. zál. 

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 10.1.
Fazuľová s klobásou, chlieb 
1. Kurací  steak s volským okom, peče-
né zemiaky s bylinkami, čalamáda
2. Fašiangový zabíjačkový guláš, 
varená knedľa
3. Zeleninové karí rizoto s olivami, 
hubami a syrom

Streda: 11. 1.
Anglická cibuľačka s pórom, smota-
nou a krutónmi 
1. Pečené bažantie stehno v slanine 
s restovanou kačacou pečeňou, ryža, 
šalát
2. Bravčová krkovička na smotane, 
varená knedľa
3. Vyprážaný encián, varené zemiaky s 
maslom, zeleninový šalát

Štvrtok: 12. 1.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací rezeň v syrovom cestíčku, 
zemiaková kaša, uhorka
2. Bravčový steak s farebným korením 
a barbecue omáčkou, pečené zemiaky
3. Grécky šalát s olivami, grilovanou 
paprikou a fetou, bagetka 

Piatok: 13. 1.
Maďarská zeleninová s mrveničkou
1. Pečené kurča na hubách s horčicou, 
hrášková ryža, uhorka
2. Penne so smotanou, restovanou 
šunkou a bylinkami
3. Vyprážaný syr Eidam, varené zemia-
ky, tatárska omáčka 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 10. 1.
Šošovicová polievka s párkom, chlieb 
Hovädzí vývar „Risi bisi“
1. Kurací steak zapekaný so šunkou 
a syrom, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa
3. Vyprážaný hermelín na listovom 
šaláte, brusnicová omáčka, pečivo
 
Streda: 11.1.
Hrachová polievka s klobáskou, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Hydinová diabolská pochúťka v 
zemiakovej placke, strúhaný syr

2. Bravčový „Partizán“ (brav. steak) so 
strapačkami 
3. Zeleninový šalát „NIZZA“(tuniak, 
olivy, zelená fazuľka, varené vajce)

Štvrtok: 12.1.
Pórová polievka so šunkou, chlebové 
krutóny 
Divinový vývar so zeleninou a 
cestovinou 
1. Morčací steak na bylinkovom masle 
s anglickou zeleninou, dusená ryža
2. Guláš z diviaka, maslové halušky 
3. Špenátové fusilli s cesnakom, 
parmezán 

Piatok: 13.1.
Talianska so syrom
Hovädzí vývar s mäskom a rezancami
1. Kuracia kapsa s restovanými šampi-
ňónmi, cuketou a syrom, zemiakové 
pyré, čalamáda
2. Bravčový plátok na prírodno s vol-
ským okom, dusená ryža, kapustovo-
-mrkvový šalát 
3. Pstruh na masle, varené zemiaky, 
zel. obloha
 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,30 Є 
Utorok: 10. 1.
Zemiaková 
1. Mäsovo-syrový rezeň, zemiaková 
kaša, šalát 
2. Špagety s nivovou omáčkou a 
slaninkou 

Streda: 11. 1.
Fazuľová na kyslo
1. Námornícke mäso, ryža 
2. Palacinky s tvarohom 

Štvrtok: 12. 1.
Brokolicový krém 
1. Morčacie rezne pod perinkou, 
zemiaky, šalát 
2. Granadír, cvikla 

Piatok: 13. 1.
Čínska 
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Zeleninové karbonátky, zemiaky, 
dressing 

VEĽKÝ VÝPREDAJ 
kabátov, búnd, kožuchov, 
plášťov, oblekov, sák a iného 
tovaru 9. až 20. 1. 2017 
od pondelka do piatku
v čase 9:00 - 17.00 hod.

odevná firma 
ANDREMA - DOMIN  
obchodný dom 
LACHOVEC, 
2. poschodie 
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U Z N E S E N I E  č.  176/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2445/206 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o vý-
mere 205 m²  v katastrálnom území Púchov, ktorý 
bol zameraný na základe geometrického plánu 
č. 123/2016 vyhotoveného Ing. Štefanom Jan-
tošom  z časti pozemku parcela KN-C č. 2445/20 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 707 m² a odpredaj pozemku parcela 
KN-C č. 198/350 druh pozemku zastavané plo-
chy a nádvoria  o výmere 190 m²  v katastrálnom 
území Púchov, ktorý bol zameraný na základe 
geometrického plánu č. 123/2016 vyhotoveného 
Ing. Štefanom Jantošom z časti pozemku parcela 
KN-C č. 198/19 druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1069 m² žiadateľovi Ing. Fran-
tiškovi Salajovi, bytom Belušské Slatiny 130, 018 
61 Beluša   za kúpnu cenu  60,- €/m² , t. j. za cel-
kovú kúpnu cenu 23700,- €, slovom: dvadsaťtriti-
sícsedemsto eur.

U Z N E S E N I E  č.  177/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
kúpa pozemku parcela KN-C č. 1240/2 druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria  o vý-
mere 3890 m² v katastrálnom území Púchov do 
vlastníctva Mesta Púchov  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 8., písm. e) 
zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o odkúpenie pozemku a 
spevnenej plochy parkoviska s prístupom z 
miestnej komunikácie od spol. PARI s. r. o., síd-
lo: Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, IČO: 
36332551 do vlastníctva Mesta Púchov, ktorý 
bude slúžiť verejnoprospešnému účelu – zabez- 
pečeniu parkovacích plôch pre motor. vozidlá 
a autobus. nástupišťa pre občanov, v súlade 
s uznes. MsR č. 51/2016 konanej 13. 4. 2016. 

U Z N E S E N I E  č.  178/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
kúpu pozemku parcela KN-C č. 1240/2 druh po-
zemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 
3890 m²  v katastrálnom území Púchov od spo-
ločnosti PARI s. r. o. , sídlo: Streženická cesta 45, 
020 01 Púchov, IČO: 36332551 do vlastníctva 
Mesta Púchov  za kúpnu cenu 60,- €/m² , t. j. za 
celkovú kúpnu cenu  233400 ,- €, slovom: dvesto-
tridsaťtritisícštyristo eur.

U Z N E S E N I E  č.  179/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
kúpa podielu 1/4 pozemkov: parcela KN-C 
1665/105 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
37 m² , pozemku parcela KN-C č. 1665/106 zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 35 m² a pozem-
ku parcela KN-C č. 1665/107 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 69 m² v katastrálnom území 
Streženice do vlastníctva Mesta Púchov  je prípa-
dom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, 
ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o verejnoprospešné  odkúpe-
nie podielu na predmetných pozemkoch od 
JUDr. Júliusa Jánošíka, bytom Jelačicova 12, 800 
00  Bratislava do vlastníctva Mesta Púchov, kto-
ré je podielovým spoluvlastníkom predmetných 
pozemkov v podiele ¾ , na ktorých je zriadená 
kompostáreň na ukladanie bioodpadu zo záhrad 
a domácností, čím dôjde k zosúladeniu právneho 
stavu s reálnym užívaním predmetného podielu 
na  pozemkoch.

U Z N E S E N I E  č.  180/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
kúpu podielu 1/4 pozemkov: parcela KN-C 
1665/105 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
37 m² , pozemku parcela KN-C č. 1665/106 zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 35 m² a pozem-

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 6. 12. 2016
ku parcela KN-C č. 1665/107 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 69 m² v katastrálnom území 
Streženice od podielového spoluvlastníka JUDr. 
Júliusa Jánošíka, bytom Jelačicova 12, 800 00  
Bratislava do vlastníctva Mesta Púchov  za kúpnu 
cenu   20,- €/m², t. j. za celkovú kúpnu cenu 705,- €, 
slovom: sedemstopäť eur.

U Z N E S E N I E  č.   181/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
cenu za odpredaje spoluvlastníckych podielov na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta pod obytnými 
domami, v ktorých boli nadobudnuté byty do 
vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, jed-
notlivým vlastníkom bytov a nebytových priesto-
rov, ktorí ich nadobudli do vlastníctva od prvých 
nadobúdateľov a  ďalších následných vlastníkov 
za cenu 5,- €/m² spoluvlastníckeho podielu pre 
roky 2017 – 2018 v súlade s §18 a Zákona o vlast-
níctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 
Z. z. v platnom znení.

U Z N E S E N I E  č.  182/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena spočívajúceho: 
a) v práve umiestnenia stavby „Zlepšenie cyklis-
tickej infraštruktúry v TSK“ na pozemkoch: parce-
la KN-E č. 223 druh pozemku orná pôda o výmere 
202 m² a parcela KN-E č. 918/5, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², v 
katastrálnom území Nosice v rozsahu v akom 
bude po zrealizovaní stavby vyznačená na po-
realizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie 
ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného 
bremena – TSK, jej prevádzky a údržby,                      
b) v práve prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel budúceho oprávneného z vecného 
bremena, prípadne zamestnancov a vozidiel 
ním určenej organizácie  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 8., písm. e) 
zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o verejnoprospešnú investič-
nú akciu Trenčianskeho samosprávneho kraja s 
názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v 
TSK“ smerujúcej k rozvoju cyklistickej dopravy a 
cykloturistiky. 

U Z N E S E N I E  č.  183/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena spočívajúceho: 
a) v práve umiestnenia stavby „Zlepšenie cyklis-
tickej infraštruktúry v TSK“ na pozemkoch: parce-
la KN-E č. 223 druh pozemku orná pôda o výmere 
202 m² a parcela KN-E č. 918/5, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², v 
katastrálnom území Nosice v rozsahu v akom 
bude po zrealizovaní stavby vyznačená na po-
realizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie 
ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného 
bremena – TSK, jej prevádzky a údržby                      
b) v práve prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel budúceho oprávneného z vecného 
bremena, prípadne zamestnancov a vozidiel ním 
určenej organizácie za jednorazovú náhradu vo 
výške 0,25 eur/m² budúcich zaťažených pozem-
kov zameraných geometrickým plánom je prípa-
dom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, 
ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E  č.  184/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
ruší uznesenie č. 115/2016, 
ktorým zobralo  na vedomie, že predĺženie ná-
jmu  pozemku parcela KN-C č. 1207/6 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 19 m² v katastrálnom 
území Púchov v prospech žiadateľa Mgr. Milosla-
va Strmenského, Obrancov mieru 1086/22, 020 
01 Púchov na dobu troch rokov s účinnosťou od 
01. 01. 2017 je prípadom hodným osobitného 

zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 8., písm. b) zákona o 
majetku obcí.
Zdôvodnenie: Išlo o predĺženie  nájmu pozem-
ku, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo 
svojom vlastníctve na dobu troch rokov. Žiada-
teľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v 
minulosti na základe  uzatvorených nájomných 
zmlúv s Mestom Púchov, avšak žiadateľ chybne 
špecifikoval pozemok – nesprávne označil par-
celné číslo pozemku, na ktorom má postavenú 
garáž vo svojom vlastníctve, preto je potrebné 
opraviť špecifikáciu pozemku, aby bol zosúlade-
ný právny stav s užívacím stavom.   

U Z N E S E N I E  č. 185/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
ruší uznesenie č. 116/2016, 
ktorým schválilo predĺženie nájmu  pozemku 
parcela KN-C č. 1207/6 zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 19 m² v katastrálnom území 
Púchov v prospech žiadateľa Mgr. Miloslava 
Strmenského, Obrancov mieru 1086/22, 020 01 
Púchov na dobu troch rokov s účinnosťou od  
01. 01. 2017 za cenu  57,- €/rok. 
Zdôvodnenie: Išlo o predĺženie  nájmu pozem-
ku, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo 
svojom vlastníctve  na dobu troch rokov. Žiada-
teľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v 
minulosti na základe  uzatvorených nájomných 
zmlúv s Mestom Púchov, avšak žiadateľ chybne 
špecifikoval pozemok – nesprávne označil par-
celné číslo pozemku, na ktorom má postavenú 
garáž vo svojom vlastníctve, preto je potrebné 
opraviť špecifikáciu pozemku, aby bol zosúlade-
ný právny stav s užívacím stavom.  

U Z N E S E N I E  č. 186/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
predĺženie nájmu pozemku parcela KN-C č. 
1207/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
19 m² v katastrálnom území Púchov v prospech 
žiadateľa Mgr. Miloslava Strmenského, Obran-
cov mieru 1086/22, 020 01 Púchov na dobu 
troch rokov s účinnosťou od 01. 01. 2017 je prí-
padom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9 
a, ods. 8., písm. b) zákona o majetku obcí,
Zdôvodnenie: Ide o predĺženie  nájmu pozem-
ku, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo 
svojom vlastníctve  na dobu troch rokov. Žiada-
teľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v 
minulosti na základe  uzatvorených nájomných 
zmlúv s Mestom Púchov. 

U Z N E S E N I E  č.  187/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu na pozemok  parcela KNC č. 
1207/7 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 
19 m² v katastrálnom území Púchov  v prospech 
Mgr. Miloslava Strmenského, Obrancov mieru 
1086/22, 020 01 Púchov  na dobu troch rokov, 
s účinnosťou od 01. 01. 2017, za cenu  57,- €/rok. 

U Z N E S E N I E  č.  188/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
predĺženie nájmu  pozemku parcela KN-C č. 
1207/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
19 m² v katastrálnom území Púchov v prospech 
žiadateľky Marie Horákovej, Mojmírova 1163/3, 
020 01 Púchov na dobu troch rokov s účinnos-
ťou od 01. 01. 2017 je prípadom hodným oso-
bitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 8., písm. b) 
zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o predĺženie  nájmu pozem-
ku, na kt. má žiadateľ postavenú garáž vo svo-
jom vlastníctve na dobu troch rokov. Žiadateľ 
predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v minu-
losti na základe  uzatvorených nájomných zmlúv 
s Mestom Púchov. 

U Z N E S E N I E  č. 189/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu na pozemok parcela KNC č. 
1207/6   zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
19 m² v kat. území Púchov v prospech Marie Horá-
kovej, Mojmírova 1163/3, 020 01 Púchov  na dobu 
troch rokov, s účinnosťou od 01. 01. 2017, za cenu  
57,- €/rok. 

U Z N E S E N I E  č. 189/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu na pozemok  parcela KNC č. 
1207/6 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19 
m² v katastrálnom území Púchov  v prospech Ma-
rie Horákovej, Mojmírova 1163/3, 020 01 Púchov  
na dobu troch rokov, s účinnosťou od 01. 01. 2017, 
za cenu  57,- €/rok. 

U Z N E S E N I E  č.   190/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
berie na vedomie, že
prenájom  pozemku parcela KN-C č. 198/351 druh 
pozemku ostatné plochy a nádvoria o výmere 135 
m² v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zame-
raný na základe geometrického plánu č. 123/2016 
vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom z časti 
pozemku parcela KN-C č. 198/19 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1069 m²  
v prospech žiadateľa Ing. Františka Salaja, bytom 
Belušské Slatiny 130, 018 61 Beluša  na dobu  troch 
rokov s účinnosťou od 01. 01. 2017 je prípadom 
hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 9., 
písm. b) zákona o majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o prenájom pozemku, na 
ktorom sa žiadateľ zaväzuje vybudovať verejne 
prístupné parkovisko pre zákazníkov a zamest-
nancov obchodného centra, ktoré vznikne po 
zmene účelu užívania časti hromadných garáží vo 
vlastníctve žiadateľa na obchodné centrum. 

U Z N E S E N I E  č.  191/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
prenájom  pozemku parcela KN-C č. 198/351 druh 
pozemku ostatné plochy a nádvoria o výmere 135 
m² v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zame-
raný na základe geometrického plánu č. 123/2016 
vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom z časti 
pozemku parcela KN-C č. 198/19 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1069 m²  
v prospech žiadateľa Ing. Františka Salaja, bytom 
Belušské Slatiny 130, 018 61 Beluša  na dobu troch 
rokov s účinnosťou od 01. 01. 2017 za cenu 12,-€/
m²/rok.  

U Z N E S E N I E  č.    192/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
neberie na vedomie, že
predĺženie nájmu  pozemku parcela KN-C č. 476/1 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere 403 m² v 
katastrálnom území Púchov v prospech žiada-
teľa DEVELOPER CONSULTING, s. r. o., sídlo Dvory 
1468/10, 020 01 Púchov, IČO: 36320579 na dobu  
1 rok s účinnosťou od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 
v súlade s uznesením MsZ č. 100/2008 zo dňa  
30. 10. 2008 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 9., písm. c) zákona o 
majetku obcí.
Zdôvodnenie: Ide o predĺženie  nájmu pozemku, 
na ktorom má žiadateľ dlhodobo rozostavanú 
stavbu „Administratívna budova ul. Hollého“ na 
základe stavebného povolenia zo dňa 10. 06. 2009. 

U Z N E S E N I E   č. 193/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
n e s c h v a ľ u j e
A) Zámer prenájmu pozemku v k. ú. Púchov parce-
la registra C KN č.1260/3 za účelom osadenia  ma-
ximálne dvoch obojstranných reklamných stavieb  
rozmerov 5100 x 2400 (mm), na dobu maximálne  
3 roky v zmysle § 9 a ods.9 zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, for-
mou obchodnej verejnej súťaže. 

pokrač. na str. 17
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NOVO OTVORENÁ
TALIANSKA 
REŠTAURÁCIA 
V PÚCHOVE

Talianska kuchyňa                    Denné menu                     Pizza 

Námestie slobody 1402
020 01  Púchov
Tel.: 0919 088 149 

Otváracie hodiny 
Po:
Ut-St:
Pi: 
So:
Ne:  

zatvorené 
11:00 -14:00   16:30 -21:30
11:00 -14:00   16:30 -22:30
11:30 -14:00   16:30 -22:30
11:30 -14:00   16:30 -21:30 Prídte si vychutnať zážitok. 

Tešíme sa na vás! 

PODLAHY PREDAJ A MONTÁŽ

DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

Pod Zábrehom 1577/47, 020 01  Púchov

info@nari-nabytok.sk 
0918 360 910

www.nari-nabytok.sk
Podlahy

dovoz  zdarma

Podlahy 
od 6,70 €/m²

OKNÁ
NÁBYTOK



uznesenia MsZ  I  šport 17

Tesne pred zá-
verom roka (29. 
12.) sa vo volej-
balovej športovej 
hale  MŠK Púchov 
konal medziná-

rodný turnaj štvorkového volej-
balu mladších žiakov za účasti 
šiestich družstiev. Hráči Púchova  
vytvorili tri družstvá a boli pripra-
vení bojovať proti družstvám Žili-
ny ,,A“, Žiliny ,,B“ a Zlína.  Hralo sa 
systémom každý s každým na dva 
víťazné sety. Družstvá medzi sebou 
odohrali vyrovnané zápasy počas 
ktorých v športovej hale vládla veľ-

mi športová atmosféra. 
Počas celého dňa sa odohralo 15 zá-
pasov a celkovým víťazom sa stalo 
družstvo Púchova ,,A“ ktoré vyhralo 
všetkých päť zápasov. 
Víťazné družstvo nastúpilo  v zo-
stave: Turčáni M. , Cibik S. , Pagáčo-
vá L. Kysucká V., Križák M. Na dru-
hom mieste skončilo družstvo Žiliny 
,,A“.
Tretiu priečku obsadilo družstvo 
Žiliny ,,B“, štvrtú priečku obsadilo 
družstvo Púchova ,,B“ ktoré malo 
rovnaký počet ako družstvo Žiliniy 
„B“ ale vzájomný zápas obidvoch 
družstiev rozhodol o tom, že Púchov 

„B“ obsadil až štvrté miesto. Druž-
stvo Púchova „B“ hralo v zostave: 
Gabko E., Martikáň P., Medňaský T., 
Mušák V., Madejski J. 
Piate miesto patrilo Zlínu a šieste 
miesto Púchovu ,,C“ v zostave Drga 
A., Kvasnica R. , Martikáň M., Mazák 
M., Stopka M.
Okrem celkového víťazstva, ktoré 
nás všetkých potešilo, bolo pre naše 
družstvá dôležité aj to, že sa stretli aj 
s inými družstvami ako sa stretávajú 
v súťažiach, ktoré hrajú. A to ukázalo 
hráčom ich silné a slabé stránky.

Rastislav Pagáč, tréner

pokrač. zo str. 16
B) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na pre-
nájom pozemku v k. ú. Púchov parcela registra 
C KN č. 1260/3, za účelom osadenia  maximálne 
dvoch obojstranných reklamných zariadení  roz-
merov 5100 x 2400 (mm), na dobu maximálne 3 
roky s nasledovnými podmienkami:
• Účastník súťaže predloží  návrh obsahujúci svoju  
identifikáciu, účel nájmu, dobu nájmu a navrhova-
nú výšku nájmu nehnuteľností, pričom minimálna 
cena nájmu je stanovená v zmysle „Zásad nájmu 
a stanovenia základných cien nájmu pozemkov 
vo vlastníctve mesta Púchov“ a predstavuje ná-
jomné 1000,- €/rok/kus, za obojstranné reklamné 
zariadenie. 
• Účastník súťaže – fyzická osoba predloží výpis zo 
živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace.
• Účastník súťaže – právnická osoba predloží výpis 
z obchodného  registra nie starší ako 3 mesiace.
• Účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že 
súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa 
§ 7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s 
obchodnou verejnou súťažou.
• Hodnotiacim kritériom bude navrhovaná výška 
ceny nájmu.
• V prípade doručenia dvoch totožných cenových 
ponúk na prenájom pozemku, môže komisia 
vyzvať ich predkladateľov na predloženie doda-
točnej ponuky s cieľom dosiahnuť čo najvýhod-
nejšiu ponuku.
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, 
zmeniť, doplniť podmienky súťaže alebo ukončiť 
súťaž bez výberu návrhu. 
• Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohod- 
núť po telefonickom dohovore s poverenými pra-
covníkmi Mestského úradu Púchov, v zmysle pod-
mienok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
• Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže bude zverejnené v regionálnej tlači a na 
webovej stránke mesta 15 dní pred termínom na 
predkladanie súťažných návrhov.
• Prijatie víťazného návrhu a uzatvorenie nájom-
ného vzťahu podlieha schváleniu v orgánoch 
mesta (MsR,  MsZ).

U Z N E S E N I E   č. 194/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Správu o činnosti MsP, informáciu o činnosti 
MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o., Pod-
niku technických služieb mesta, s. r. o., MEDIALU 
Púchov, s. r. o., MEDIAL TV, s. r. o., MEDIAL IN, s. r. o., 
MŠK Púchov s. r. o. a MsÚ Púchov.

U Z N E S E N I E   č. 195/2016
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
vyplatenie mimoriadnej odmeny v mesiaci de-
cember 2016 pre všetkých poslancov, podieľajú-
cich sa na príprave materiálu „Požiadavky obča-
nov“ v sume 200,- € za poslanca, za kalendárny 
rok 2016, podľa Zásad odmeňovania volených 
orgánov Mesta Púchov zo dňa 1. 3. 2015. 

Mgr. Rastislav Henek, primátor

Medzinárodný turnaj vo štvorkovom volejbale 

Na vianočnom tréningu plavcov nechýbal „výlov“ kaprov 
Vianočný tréning má u plavcov dlhoročnú tradíciu. Je spojený s bilancovaním celého uplynulého športo-
vého roka a tiež s výlovom živých kaprov z bazéna pred jeho vypustením a cistením. Nebolo tomu inak ani 
tento rok a 21. decembra sa v krytej plavárni konal tento predvianočný plavecký sviatok. 

Spomínaný vianočný tréning odštar-
toval príhovormi vedenia a trénerov 
PK Matador Púchov. Plavci sa neskôr 
popasovali v štyroch štafetách, ktoré 
boli nielen o rýchlosti, ale aj o šikov-
nosti. Po plaveckých súťažiach nasle-
dovalo ocenenie všetkých plavcov 
a najlepších reprezentantov klubu. 
Jednou z ocenených bola aj Lea Kmo-

šenová, ktorá si odniesla domov me-
dajlové umiestnenia z tohtoročných 
Majstrovstiev Slovenka. Ocenenie si 
prišlo prevziať ešte niekoľko ďalších 
úspešných plavcov, ktorí v bazénoch 
zaplávali najlepšie časy. Ceny odo-
vzdával predseda klubu Ivan Hyžák 
spolu s trénermi jednotlivých plavec-
kých skupín. 

Najväčšou radosťou na vianočnom 
tréningu býva samozrejme samotný 
výlov kapra. Tento rok si v bazéne na 
pár minút zaplávali tri kusy obľúbe-
ných, vianočných rýb. Najlepšími lov-
cami a majiteľmi kaprov sa po dlhých 
naháňačkách stali Petronela Maráčko-
vá, Karin Šmigurová a Kristián Kudlej. 

Barbora Krchňavá

Spoločná fotografia všetkých účastníkov turnaja.
Na foto dole víťazné  družstvo.
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Miro Ševela a Jakub Zahustel majú za sebou úspešný rok
Úspešných púchovských endurákov čaká náročná sezóna

Hneď dvojica úspešných motocyklových preteká-
rov reprezentovala na sklonku minulého roku Pú-
chov na galavačere Slovenskej motocyklovej federá-
cie. V Púchovskom divadle, ktoré privítalo slovenskú 
motocyklovú špičku už tretíkrát v rade, si ocenenie 
za svoje minuloročné výkony prevzali dvadsaťročný 
medzinárodný majster Slovenska juniorov v endure 
Jakub Zahustel a jeho skúsenejší kolega Miroslav Še-
vela. Ten si v púchovskom Divadle prevzal dokonca 
tri ocenenia. K cene za majstra Slovenska prevzal aj 
ocenenie za druhé miesto v absolútnom poradí med-
zinárodných majstrovstiev Slovenska v endure a rov-
nako druhé miesto získal spolu s Martinom Giertlom 
na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v 
cross country dvojíc. 

Miroslav Ševela si myslí, že uplynulá sezóna bola 
úspešná. „Po trinástich rokoch som presedlal z dvoj-
taktnej 300-ky na štvortaktnú 450-ku, takže to bol 
pre mňa rok plný učenia. Hneď prvými pretekmi 
boli majstrovstvá Európy, to som mal novú motorku 
doma len dva týždne. Postupne som si zvykal, začalo 
sa mi dariť, doma som získal titul majstra Slovenska, 
druhý som skončil v seriáli za Marekom Haviarom o 
jediný bod. Nakoniec to dopadlo veľmi dobre, som 
spokojný a teším sa na budúci rok,“ povedal pre Pú-
chovské noviny úspešný endurák.

Veľkou výzvou pre rok 2017 sú podľa neho plánova-
né majstrovstvá sveta enduro v Púchove a jeho okolí. 
„Chcem sa tento rok zúčastniť aj majstrovstiev sveta 
v Maďarsku, potom púchovských majstrovstiev sve-
ta, pretekov v Nemecku a na záver popri slovenskom 
majstráku aj finále majstrovstiev Európy v Gelnici,“
doplnil Ševela. Na štart majstrovstiev sveta v endure 
na takpovediac domácej trati v okolí Púchova na-
stúpil už dvakrát, pre technické problémy ani raz do 

cieľa neprišiel. „Človek niekedy veľmi chce, a možno 
to je ten problém,“ doplnil úspešný endurák, pre kto-
rého sú domáce majstrovstvá sveta veľkou výzvou a 
na tretí pokus by už chcel uspieť. 

Miroslav Ševela na rozdiel od mnohých svojich za-
hraničných kolegov – endurákov nie je čistý profesi-
onál, popri svojom koníčku chodí aj do zamestnania. 
Vďaka sponzorom sa podľa neho dá motocyklový 
šport robiť na trochu vyššej úrovni. Motocyklový 
šport je finančne náročný, jedna sezóna ho stojí asi

30.000 eur, nezvládol by to bez pomoci sponzorov. 
Zimná príprava obnáša plaváreň, telocvičňu, bežky, 
hokej, sem tam na motorke, ak sa dá. V lete je to naj- 
mä o jazdení a naháňaní kondičky či už behom, na 
bicykli a podobne.

Pred dvadsaťročného juniora Jakuba Zahustela sa 
sezóna 2016 nezačala najšťastnejšie, na prvých pre-

tekoch sa nemohol 
zúčastniť pre choro-
bu. Napriek tomu však 
Púchovčan v druhom 
podujatí zmobilizoval 
sily a i keď ani sám 
nedúfal, že by mohol 
siahať na titul med-
zinárodného majstra 
Slovenska, napokon 
sa mu to podarilo. 
V roku 2016 sa zú-
častnil aj pretekov 
majstrovstiev Európy 
v Holandsku, kde si 
zaknihoval výborné 
siedme miesto. Ja-
kub ukončil v minu-
lom roku štúdium na 
Strednej odbornej 
škole v Považskej 
Bystrici, momentálne 
pracuje a každú voľnú 
chvíľu sa snaží veno-
vať príprave. „Každú 

voľnú chvíľu sa snažíme venovať buď svojej fyzickej 
príprave, alebo si chystám motocykel,“ priblížil Jakub. 
Motocyklový šport je podľa neho jedným z finančne
najnáročnejších športov a je čoraz ťažšie pozháňa 
potrebné množstvo financií na sezónu. Obrovskú
vďaku chce vyjadriť svojim rodičom, vďaka ktorým 
sa najskôr dostal k motocyklovému športu a môže v 
ňom aj na takmer vrcholovej úrovni pokračovať. 

V tomto roku by chcel rovnako pretekať v seriáli 
majstrovstiev Slovenska enduro, chcel by absolvovať 

aj nejaké majstrovstvá Európy. 
„Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Vieme aký je mo-

tošport, na jednom preteku sa dokáže všetko otočiť. 
Zranenia som mal, nejaká tá zlomenina k nášmu 
športu patrí, už to berieme ako rutinu,“ doplnil s ús-
mevom Jakub. K motorkám ho priviedol otec, ktorý 
sám v minulosti pretekal. Veľmi mu pomáhal aj brat 
Michal, ktorý ho tiež učil jazdiť na motorke. Jakub 
je za to obom vďačný. „Mama to prežíva dosť ťažko, 
najmä keď vidí tie pády počas pretekov. Bojí sa, ako 
každá mama. Ja sa ju snažím upokojiť, že už si budem 
dávať väčší pozor. Zatiaľ sa mi to vždy poradilo,“ dopl-
nil talentovaný endurák.                      

pok  

Majster Slovenska a strieborný z medzinárodných majstrovstiev Slovenska v Endure Miroslav Ševela priviezol do 
púchovského divadla ukázať aj svoj motockel.            FOTO: Milan Podmaník

Miroslav Ševela (vľavo) a Jakub Zahustel bezprostred-
ne po prevzatí ocenení počas Večera majstrov Sloven-
skej motocyklovej federácie v púchovskom Divadle. 
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HOKEJ

Muži ŠHK sa po 97 dňoch opäť dočkali víťazstva 
2. liga muži
17. kolo:
ŠHK Púchov – ŠHK 37 Piešťany 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)
Góly ŠHK: 12. Panáček (Zemko), 26. Zemko (Dvor-

ský), 34. Furo (viedenský), 36. Lukáč (Zemko), 60. Slá-
vik (Viedenský)

Strely na bránku: 30:50, Vylúčenia: 2:6, Presilov-
ky: 0:0, Oslabenia: 0:0

Rozhodcovia: Lesay – Rehák, Pleškov, 75 divákov 
Do nového roku odštartovali hokejisti Púchova s 

odhodlaním prerušiť nelichotivú sériu bez víťazstva v 
riadnom hracom čase. V opatrnej prvej tretine, kedy 
sa obe mužstvá zamerali najmä na defenzívu, sa Pú-
chovčania ujali vedenia v 12. minúte gólom Panáčka, 
ktorý zužitkoval Zemkovu prihrávku. Piešťanci kont-
rovali začiatkom 15. minúty vyrovnávajúcim gólom 
Osvalda – 1:1. V druhom dejstve hostia Púchovčanov 
prestrieľali 11:21, no gólovo sa tešili iba Púchovča-
nia. V 27. minúte poslal domácich do vedenia Zem-
ko po Dvorského prihrávke, v 34. minúte zvýšil Furo 
na 3:1 pre domácich. Keď pridal v 36. minúte Lukáč 
po Zemkovej asistencii štvrtý gól Púchova, zdalo sa 
byť vymaľované. V záverečnej tretine však Piešťanci 
zefektívnili koncovku a po góloch Macháča, Hudeca 
Rybárika vyrovnali necelé dve minúty pred koncom 
na 4:4. Púchovčania však ukázali bojovného ducha 
a v záverečnej minúte strhol Slávik po Viedenského 
asistencii víťazstvo na domácu stranu – 5:4. Púchov 
tak získal cenné tri body.

Zostava ŠHK Púchov: Kučík – Dobiaš, Flašík, Kole-
čár, Lukáč, Martinák, Teska, Žiačik – Dvorský, Faktor, 
Furo, Kuchta, Malacha, Panáček, Plavecký, Slávik, 
Sušanin, Viedenský, Zemko

Ostatné výsledky 17. kola: Dolný Kubín – Parti-
zánske 5:4, Senica – Dynamax Nitra 2:3, Dubnica nad 
Váhom – HC Bratislava 3:2, Prievidza – Levice 6:2
1. Dubnica 17  13  1  0  3  101:60  41 
2. HC Bratislava  17  10  1  0  6  91:54  32 
3. Nitra 17  9  2  0  6  73:76  31 
4. Piešťany  17  8  1  3  5  69:59  29 
5. D. Kubín 17  8  1  2  6  74:62  28 
6. Partizánske 17  7  2  1  7  83:81  26 
7. Prievidza 17  7  1  2  7  73:73  25 
8. Levice 17  7  0  0  10  59:65  21 
9. Senica  17  2  2  2  11  62:102  12 
10. Púchov  17  3  0  1  13  55:108  10
I. liga dorast
Nadstavba: 5. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Trebi-
šov – Brezno 4:2, Bardejov – Považská Bystrica 0:4
6. kolo:  HK 46 Bardejov – MŠK Púchov 1:8 (1:1, 
0:3, 0:4), Smolka 2, Udovychenko 2, Putala, Hudík, 
Černota, Deneš, Trebišov – Lučenec 9:3
1. MŠK Púchov  5  5  0  0  0  36:5  15 
2. P. Bystrica 5  4  0  0  1  32:5  12 
3. Trebišov 5  3  0  0  2  23:18  9 
4. Bardejov  5  1  1  0  3  19:22  5 
5. Brezno  4  1  0  1  2  6:14  4 
6. Humenné  3  1  0  0  2  10:20  3 
7. Lučenec  4  0  0  0  4  6:41  0
KADETI
24. kolo: MŠK Púchov – ŠKP Bratislava 5:1 (2:1, 
1:0, 2:0), Ladecký 2, Hajas, Hudík, Krajč
Skalica – HOBA Bratislava 5:4, Levice – Gladiators Tr-
nava 1:7, Piešťany – Topoľčany 3:5
25. kolo: HK Havrani Piešťany – MŠK Púchov 3:6 
(0:2, 2:1, 1:3), Ladecký 2, Kašlík 2, Krajč, Hudík
Topoľčany – Levice 12:0, Trnava – Skalica 5:9, HOBA 
Bratislava – ŠKP Bratislava 4:3
26. kolo: MŠK Púchov – HOBA Bratislava 11:4 (3:1, 
2:2, 6:1), Krajč 3, Rusnák 3, Kašlík 2, Ladecký 2, Po-

bežal
ŠKP Bratislava – Trnava 0:4, Skalica – Topoľčany 8:1, 
Levice – Piešťany 4:6
27. kolo: HK Levice – MŠK Púchov 3:7 (1:5, 2:2, 
0:0), M. Urban 2, Šmigura, Moravanský, J. Urban, Ma-
jerík, Mišák, Piešťany – Skalica 3:7, Topoľčany – ŠKP 
Bratislava 3:7, Gladiators Trnava – HOBA BA 14:0
1. MŠK Púchov  27  20  4  3  187:71  44 
2. Skalica 27  19  6  2  165:88  44
3. Trnava 26  21  1  4  167:64  43 
4. ŠKP BA  27  11  3  13  136:100  25 
5. Topoľčany  27  10  2  15  139:149  22 
6. HOBA BA  27  9  1  17  106:133  19 
7. Piešťany  27  8  0  19  120:157  16 
8. Levice  26  0  1  25  43:301  1 
  I. liga starší žiaci

8. HT: 21. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bys-
trica 8:8 (0:3, 5:4, 3:1), L. Halušková 3, Moravanský 
2, Putala 2, Šmigura

Liptovský Mikuláš – Lučenec 11:2, Považská Bystri-
ca – Brezno 6:5, Martin – Žilina 3:5, Zvolen mal voľno

22. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:4 (1:0, 
0:2, 1:2), Hajas 2, Haluška, Moravanský

Brezno – Martin 1:9, Lučenec – Považská Bystrica 
3:4, Zvolen – Liptovský Mikláš 3:6, Banská Bystrica 
mala voľno
1. MŠK Púchov  19  15  2  2  117:49  32 
2. Martin  20  13  0  7  98:73  26 
3. L. Mikuláš 19  10  3  6  116:88  23 
4. B. Bystrica  19  9  4  6  104:74  22 
5. Zvolen 19  11  0  8  95:82  22 
6. Žilina 20  9  2  9  79:69  20 
7. P. Bystrica 20  9  2  9  92:105  20 
8. Brezno  19  4  1  14  90:115  9 
9. Lučenec  19  0  0  19  24:160  0 

7. HT: 21. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská 
Bystrica 7:0 (1:0, 5:0, 1:0), Žemla 2, Jonák 2, Pišoja, 
Veteška, Lezzani, Liptovský Mikuláš – Lučenec 4:10, 
Považská Bystrica – Brezno 3:12, Martin – Žilina 3:2

22. kolo: MsHK Žilina – MŠK Púchov 3:2 (0:1, 2:1, 
1:0), Veteška, Jonák, Brezno – Martin 0:4, Lučenec 
– Považská Bystrica 15:5, Zvolen – Liptovský Mikuláš 
5:2, Banská Bystrica mala voľno
1. Martin 20  18  0  2  128:34  36 
2. Zvolen 19  14  2  3  140:48  30 
3. MŠK Púchov  19  14  1  4  117:39  29 

4. Brezno  19  12  0  7  114:62  24 
5. Žilina  20  8  2  10  84:82  18 
6. Lučenec  19  7  1  11  92:133  15 
7. L. Mikuláš 19  6  1  12  69:99  13 
8. B. Bystrica  19  3  2  14  35:112  8 
9. P. Bystrica  20  0  1  19  35:205  1 

I. liga mladší žiaci
6. HT:  20. kolo: MŠK Púchov mal voľno, Považská 

Bystrica – Žilina 8:6, Zvolen – Lučenec 40:0
21. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 

1:0 (0:0, 1:0, 0:0), Lučenec – Liptovský Mikuláš 1:4, 
Brezno – Banská Bystrica 4:12, Žilina – Martin 3:1

22. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 4:6 (0:0, 
2:3, 2:3), Kohutiar, Urban, Bodjan, Hudík

Martin – Brezno 9:2, Považská Bystrica – Lučenec 
12:4, Liptovský Mikuláš  - Zvolen 6:6, Banská Bystrica 
mala voľno 
1. Martin 19 15 0 4 134:10 30
2. Žilina  20  12  1  6  109:80  27
3. Zvolen  18 11  4  3  153:76  26
4. MŠK Púchov  18  11  1  6 84:52  23
5. L. Mikuláš  19  7  5  7  83:67  19
6. P. Bystrica 19  8  2 9 127:113 19
7. B. Bystrica  19  7 3  8  78:72  16
8. Lučenec  19  4  0  15  65:168  8
9. Brezno  19  0  2  17  44:193  2

5. HT: 20. kolo: MŠK Púchov mal voľno , Považská 
Bystrica – Žilina 1:12, Zvolen – Lučenec 15:1

21. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 
3:2 (0:0, 1:0, 2:2), Ladecký, Cebo

Lučenec – Liptovský Mikuláš 6:7, Brezno – Považská 
Bystrica 2:3, Žilina – Martin 8:1, Zvolen mal voľno

22. kolo: MŠK Púchov – MsHK Žilina 5:5 (1:2, 2:2, 
2:1), Hazala, Gajdoš, Ladecký, Pobežal, Žondor

Martin – Brezno 1:3, Považská Bystrica – Lučenec 
6:2, Liptovský Mikuláš – Zvolen 3:3, Banská Bystrica 
mala voľno
1. MŠK Púchov  19  16  2  1  224:79  34
2. B. Bystrica  18  15  1  2  153:62  31
3. Žilina  20  14  1  5  156:110  29
4. Martin  19  10  1  8  129:102  21
5. L. Mikuláš  19  7  1  11  96:138  15
6. Zvolen  19  1 2  11  124:120  14
7. P. Bystrica  20  5  2  13  80:120  12
8. Brezno  19  4  3  12  79:143  11
9. Lučenec  19  2  1  16  65:206  5 

Po takmer sto dňoch bolo vidieť aj v kabíne hokejistov ŠHK Púchov úsmevy. Púchovčania vstúpili do nového roku 
víťazstvom nad Piešťanmi.                 FOTO: Miroslav Mikáč 
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Halový futbalový turnaj O pohár predsedu ObFZ Považská Bystrica

Futbalisti štvrtoligového Prečína zvíťazili v tradič-
nom zimnom futbalovom turnaji O pohár predsedu 
Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici. 
Prečínčania triumfovali v konkurencii 21 mužstiev z 
oblasti hrajúcich dlhodobé súťaže od tretej po ôsmu 
futbalovú ligu. Z pätice mužstiev z Púchovského 
okresu sa najviac darilo futbalistom piatoligových 
Streženíc, ktorí si spolu s Visolajmi a Lysou pod Ma-
kytou  vybojovali postup do osemfinálových skupín.
Postup do štvrťfinále si vybojovali iba Streženičania,
ktorí v boji o semifinále podľahli tesne 0:1 favorizo-
vanej Domaniži. Turnaj dehonestovali futbalisti Ilavy, 
ktorí napriek tomu, že sa naň oficiálne prihlásili, do
Považskej Bystrice nepricestovali...
Výsledky:   
Skupina A: Bodiná – Ilava 3:0 kontumačne, Domani-
ža – Dulov 1:0, K. Sádecký, Ilava – Domaniža 0:3 kon-
tumačne, Dulov – Bodiná 1:0, Ďurčík, Dulov – Ilava 
3:0 kontumačne,  Domaniža – Bodiná 6:1, K. Sádecký 
4, T. Lednický 2 - Uhlárik. 
1. Domaniža 3 3 0  0 10:1 9
2. Dulov  3 2 0 1 4:1 6
3. Bodiná 3 1 0 2 4:7 3
4. Ilava 3 0 0 3 0:9 0
Skupina B: FC Púchov – Vrchteplá 0:0, Jasenica – 
Lysá 2:2, Moravík, Pavlík – L. Panáček, Drdák, Vrchtep-
lá - Plevník 0:8, A. Buday 4, Kušnier 2, Michal Buday, 
T. Ďurkech, FC Púchov – Jasenica 1:3, Šedík – Pecník, 
A. Kňažko, Pavlík, Plevník – Lysá 4:0, A. Buday 3, Pav-
lovič, Jasenica – Vrchteplá 3:0, Adamík, Pavlík, Vaštík, 
FC Púchov – Plevník 0:3, A. Buday, Kušnier, Michal Bu-
day, Vrchteplá – Lysá 0:3, A. Zlocha, Kalaš, M. Janíček, 
Plevník – Jasenica 1:0,  Pajger, Lysá - FC Púchov 1:0 
(na nsímke dole), A. Zlocha.
1. Plevník 4 4 0 0 16:0 12
2. Jasenica 4 2 1 1           8:4 7
3. Lysá 4 2  1 1 6:6 7
3. FC Púchov 4  0 1 3           1:7 1
4. Vrchteplá 4 0 1 3           0:14 1
Skupina C: Trstie – Visolaje 0:1, Kujaník, Prečín 
– Tuchyňa 5:1, Ľ. Gajdošík 2, Blaško, Michalec, Hudec 
– M. Eliaš, Visolaje – Prečín 0:4, Vrábel 2, Ľ. Gajdošík, 
Michalec, Tuchyňa – Trstie 1:0, Ľ. Mačina, Tuchyňa 
– Visolaje 2:4, Letko, Gajdoš – Štefanec, Vavrík, Ko-
nečný, Kujaník, Prečín – Trstie 6:1, Blaško 2, Hybben 
2, Michalec, Hudek – T. Bušík. 
1. Prečín 3 3 0 0 15:2 9
2. Visolaje 3 2 0 1 5:6 6

3. Tuchyňa 3 1 0 2 4:9 3
4. Trstie 3 0 0 3 1:8 0
Skupina D: Mikušovce – Šebešťanová 0:3, Jurdík 2, 
Mičúch, Streženice – D. Kočkovce 2:2, Lamžo, Karlu-
bík – Pšenák, Michálek, Šebešťanová – Streženice 0:0, 
D. Kočkovce – Mikušovce 2:2, Mišík, Glórik – L. Budjač, 
Mičúch, D. Kočkovce – Šebešťanová 1:5, Urban – Voj-
tek 2, K. Petrík 2, Mičúch, Streženice – Mikušovce 2:2, 
Vavrík, Marián Loduha – L. Budjač, Sondor.
1. Šebešťanová 3 2 1 0          8:1 7
2. Streženice  3 0 3 0          4:4 3
3. Mikušovce 3 0 2 1          4:7 2
4. D. Kočkovce 3 0  2 1          5:9 2
Skupina E: Praznov – Sverepec 0:1, Hôrkový, Pov. 
Bystrica – Podmanín 3:0, J. Valient, Ivanovič, Almá-
sy, Sverepec – Pov. Bystrica 0:1, Mikula, Podmanín 
– Praznov 2:1, P. Gardian, Michal Gardian – Peter Kos-
telanský, Podmanín – Sverepec 3:0, P. Gardian, Martin 
Gardian, Pavol Kostelanský, Pov. Bystrica – Praznov 
3:0, Rosina, J. Valient, Vicena.
1. Pov. Bystrica 3 3 0 0 7:0 9
2. Podmanín 3 2 0 1 5:4 6

3. Sverepec 3 1 0 2 1:4 3
4. Praznov 3 0 0 3 1:6 0
Osemfinálové skupiny:
Skupina F: Domaniža – Bodiná 2:0, M. Šterdas, D. 
Augustín, Jasenica – Domaniža 0:2, Michal Petrík 2, 
Bodiná – Jasenica 1:1, Uhlárik - Pavlík.
1. Domaniža 2 2 0 0           4:0 6
2. Jasenica 2 0 1 1           1:3 1
3. Bodiná 2 0 1 1  1:3 1
Skupina G: Plevník – Visolaje 2:0, T. Ďurkech, Kušnier, 
Podmanín – Plevník 1:1, P. Gardian – T. Ďurkech, Viso-
laje – Podmanín 2:5, Vavrík, Hrubo – P. Gardian 3, R. 
Sovík, J. Sovík.
1. Podmanín 2 1 1 0 6:3 4
2. Plevník 2 1 1 0 3:1 4
3. Visolaje 2 0 0 2 2:7 0
 Skupina H: Prečín – Lysá 4:0, Michalec 2, Hybben, 
Hudek, Streženice – Prečín 0:4, Michalec 2, Ľ. Gajdo-
šík, Blaško, Lysá – Streženice 1:2, A. Zlocha – Marián 
Loduha, Struhárňanský.
1. Prečín 2 2 0 0 8:0 6
2. Streženice 2 1 0 1 2:5 3
3. Lysá 2 0 0 2 1:6 0
Skupina I: Šebešťanová – Dulov 2:0, M. Vojtek, K. 
Petrík, Pov. Bystrica – Šebešťanová 0:0, Dulov – Pov. 
Bystrica 0:0.
1. Šebešťanová 2 1 1 0 2:0 4
2. Pov. Bystrica 2 0 2 0 0:0 2
3. Dulov 2 0 1 1 0:2 1
Štvrťfinále:
Domaniža – Streženice 1:0, T. Lednický, Plevník – Še-
bešťanová 1:1, p. k. 5:4, Kušnier – K. Petrík, Prečín – 
Jasenica 4:0, Hudek 2, Vrábel, Michalec, Pov. Bystrica 
– Podmanín 3:2, Rosina, Mikula, Almásy – R. Sovík 2.
Semifinále:
Plevník – Domaniža 3:1, Martin Buday, A. Buday, Kuš-
nier – Miroslav Kvaššay, 
Prečín – Pov. Bystrica 1:0, Vrábel.
O 3. miesto: Pov. Bystrica – Domaniža 0:2, Miroslav 
Kvaššay, Michal Petrík.
Finále: Prečín – Plevník 1:0,  Michalec.
Najlepším strelcom bol Andrej Buday (Plevník) po 
rozstrele s Richardom Michalcom (Prečín), keď obaja 
dali deväť gólov.                  pok

Streženice dostali vo štvrťfinále stopku od Domaniže

Futbalisti Streženíc sa spomedzi pätice mužstiev z Púchovského okresu prebojovali najďalej v halovom futbalo-
vom turnaji O pohár predsedu ObFZ. Vo štvrťfinále podľahli najtesnejším rozdielom treťoligovej Domaniži.

FOTO: Milan Podmaník 
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Úspešnosť v oblastných súťažiach po jesennej časti
Stolný tenis
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Trio Púchovčanov v jedenástke roka III. Tipos ligy, najlepším trénerom Jaroslav Vágner

Gajdošík, Brezničan a Riška v jedenástke III. Tipos ligy
Hneď trojicu futbalistov MŠK Púchov zvolili tréne-

ri účastníkov III. Tipos ligy do jedenástky roka 2016. 
Hlasovanie usporiadal riadiaci orgán súťaže – Zápa-
doslovenský futbalový zväz. Z hlasovania všetkých 
trénerov sa do najlepšej jedenástky súťaže dostal na 
poste pravého obrancu Michal Riška, za najlepšieho 
stredného obrancu zvolili tréneri Františka Brezniča-
na a na poste stredného stredopoliara sa treťoligo-
vým trénerom najviac pozdával Marek Gajdošík. A 
aby ocenení nebolo málo, za najlepšieho trénera III. 
Tipos ligy zvolili kolegovia tréneri kormidelníka MŠK 
Púchov Jaroslava Vágnera.  

„Som veľmi rád a 
vďačný, že som sa 
dostal do najlepšej 
jedenástky roka Tipos 
3. ligy západ. Ocene-
nie všetkých troch 
chalanov a trénera 
z MŠK Púchov je len 
dôkazom toho, že sa 
klub uberá správnym 
smerom a môže sa 
v budúcnosti vrátiť 
na miesta, na ktoré 

na slovenskej futbalovej mape patrí. Osobne pova-
žujem tento rok za jeden z tých najlepších rokov v 
doterajšej futbalovej kariére a zároveň cítim veľké 

zadosťučinenie pokračovať v tvrdej práci ďalej. Chcel 
by som sa za toto 
ocenenie poďakovať 
všetkým ľuďom, ktorí 
majú na tom podiel 
od priateľky, rodiny, 
fanúšikov, trénerov a 
v neposlednom rade 
spoluhráčov, ktorí 
majú na tomto oce-
není najväčší podiel,“ 
uviedol na klubovej 
internetovej stránke 
Marek Gajdošík.

František Brezničan: „Som veľmi rád, že som sa 
dostal do tejto jedenástky výborných futbalistov, 

konečne sme sa do-
čkali trošku uznania 
za dobrú robotu v 
defenzíve spolu s Mi-
chalom Riškom. Teší 
ma, že sme tam viace-
rí Púchovčania. Je to 
pre nás aj klub dobrá 
reklama.“

Michal Riška: „Ďa-
kujem trénerom 
mužstiev III. ligy za 

ich prejavenú priazeň a to, že ma zaradili do zosta-
vy roku 2016 si veľmi vážim. Chcel by som ale pove-

dať, že toto ocenenie 
rovnako patrí celému 
nášmu tímu a ľuďom 
v klube. Nech je pre 
nás všetkých motivá-
ciou do ďalšej práce.“

 Víťazstvo v ankete o 
najlepšieho trénera III. 
Tipos ligy kormidelní-
ka Púchova Jaroslava 
Vágnera dosť prekva-
pilo. „Na druhej strane 
každé takéto ocene-

nie človeka poteší a dodá mu impulz do ďalšej práce. 
Netreba zabudnúť tiež na našich troch hráčov, ktorí 
sa tiež objavili v jedenástke a to sú Michal Riška, Ma-
rek Gajdošík a František Brezničan. Je to ocenenie za 
výkony, ktoré predvádzali v tomto ročníku a umiest-
nenie v tabuľke 3. ligy západ. Odkedy vstúpilo mesto 
Púchov do futbalového klubu, klub sa stabilizoval a 
vytvára dobré podmienky pre ďalší rast. Ja verím, že 
toto nie je ocenenie len nás štyroch, ale patrí to celé-
mu kolektívu hráčov a funkcionárov MŠK  a mesta za 
ich pozitívny prístup k športu,“ skonštatoval Vágner 
pre klubový web. 

pok

7. liga
Úvodným odvetným kolom odštartovala najnižšia 

stolnotenisová súťaž mužov. Obe púchovské muž-
stvá nevstúpili do nového roka príliš šťastne a utrpeli 
hladké prehry. 

13. kolo: TTC Považská Bystrica E – JoLa Dubni-
ca 7:11, Hrubo 3, Dujsíková 2, Kulichová, Lieskovský 
po 1 – Rojkovič 4, Kminiak 3, Zajac, Lalinský po 1, 2x 
štvorhra, Púchov B – Nozdrovice B 4:14, Mikulčík 3, 
Bučko 1 – Zemanovič 4, Blažíček, Raček po 3, Krištof 
2, 2x štvorhra, Pružina B – Udiča 7:11, Topor, J. Ko-
zák, D. Olšovský po 2, J. Petrovič 1 – Peter Ignácik 4, 
M. Vaňko st. 2, Turiak, Mituník, Beník po 1, 2x štvor-
hra, 3. ZŠ Dubnica – N. Dubnica E nenahlásený 
výsledok, Dolné Kočkovce C – Púchov A 16:2, Hu-
dec, Gombár, Crkoň po 4, F. Škrabko 2, 2x štvorhra 
– Ochotnický, Lefko po 1, Sedmerovec C – Milochov 

B 5:13, Galko 2, Minárik, P. Barták po 1, 1 štvorhra – B. 
Mihálik, Hojdík po 4, Gazdík 3, Duško 1, 1 štvorhra, 
Miracles Dubnica – voľno.
1. JoLa DCA  13 12 1 0 168:66 38
2. Sedmerovec C  13 11 0 2 147:87 35
3. Nozdrovice B  13 8 3 2 142:92 32
4. Pružina B  13 8 1 4 140:94 30
5. Udiča   13 8 0 5 130:104 29
6. Milochov B  13 7 2 4 123:111 29
7. D. Kočkovce C  13 6 1 6 134:100 26
8. TTC PB E  13 6 0 7 120:114 25
9. Púchov A  13 3 2 8 94:140 21
10. Miracles DCA 12 4 1 7 115:101 21
11. N. Dubnica E  12 3 1 8 80:136 19
12. ZŠ Dubnica  12 1 0 11 69:147 14
13. Púchov B  13 0 0 13 32:202 13

Púchovčanom v úvodnom jarnom kole ruže nekvitli

5. SATES liga
1. Róbert Ďurajka (Pružina), 10 výhier/0 prehier 
– 100,00 %
2. Peter Topák (Dubnica), 23/1 – 95,83 %
3. Simona Zemanová (TTC PB C), 15/1 – 93,75 %
4. Jakub Bačík (TTC PB C), 37/3 – 92,50 %
5. Dominik Panáček (Lysá), 37/5 – 88,10 %
6. Vladimír Hromek (Ladce B), 31/7 – 81,58 %
7. Marcel Schulcz (Lysá), 25/6 – 80,65 %
8. Štefan Kopačka (Pruské A), 25/7 – 78,13 %
9. Pavol Jurčík (Slovan PB), 7/2 – 77,78 %
10. Ladecký Anton (Lysá), 28/8 – 77,78 %
17. Ján Škrabko (D. Kočkovce B), 30/14 – 68,18 %
34. Peter Majdán (D. Kočkovce B), 20/23 – 46,51 %
53. D. Janíček st. (Lysá), 9/26 – 25,71 %
54. Michal Crkoň (D. Kočkovce B), 3/9 – 25,00 %
55. Ľuboš Fedora (D. Kočkovce B), 9/30 – 23,08 %
58. Dušan Janíček ml. (Lysá), 4/17 – 19,05 %
64. Miroslav Majdán (D. Kočkovce B), 5/32 – 13,51 %
6. REKONT liga
1. Ivan Bírošík (D. Moštenec), 41/3 – 93,18 %
2. Miroslav Mitaš (Šebešťanová), 18/2 – 90,00 %
3. Peter Manda (D. Moštenec), 26/3 – 89,66 %
4. Peter Kvaššay (Slovan PB) , 26/3 – 89,66 %
5. Jozef Vicen (Zliechov), 34/4 – 89,47 %
6. Martin Vicen (Zliechov), 34/6 – 85,00 %
7. Peter Gálik (Slovan PB B), 18/4 – 81,82 %
8. Róbert Čelko (TTC PB D), 32/8 – 80,00 %
9. Peter Jakúbek (Č. Kameň), 35/9 – 79,55 %
10. Ján Kunovský (Milochov), 30/9 – 76,92 %
18. Radovan Baška (Dohňany), 29/15 – 65,91 %
29. Milan Junga (Dohňany), 23/21 – 52,27 %
32. Ivan Hološko (Dohňany), 21/20 – 51,22 %
36. Martin Baška (Dohňany), 20/24 – 45,45 %

7. liga muži
1. Jozef Rojkovič (JoLa Dca), 38/0 – 100,00 %
2. Peter Ignácik (Udiča), 38/6 – 86,36 %
3. Tomáš Galko (Sedmerovec C), 33/7 – 82,50 %
4. Laura Vinczeová (N. Dubnica E), 39/9 – 81,25 %
5. Marek Koštialik (Nozdrovice B), 32/8 – 80,00 %
6. Ján Kminiak (JoLa Dca), 34/9 – 79,07 %
7. Patrik Barták (Sedmerovec C), 15/4 – 78,95 %
8. Juraj Didek (Nozdrovice B), 22/6 – 78,57 %
9. Pavol Hudec (D. Kočkovce C), 30/10 – 75,00 %
10. Marián Vanko (Udiča), 31/11 – 73,81 %
14. Zlatko Juriga (Púchov A), 19/7 – 73,08 %
18. Michal Crkoň (D. Kočkovce C), 34/14 – 70,83 %
24. Miroslav Majdán (D. Kočkovce C), 13/7 – 65,00 %
29. Marek Gombár (D. Kočkovce C), 29/19 – 60,42 %

42. Šimon Ochotnický (Púchov A), 16/18 – 47,06 %
49. Michal Gombár (Púchov A), 18/23 – 43,90 %
51. Tomáš Lefko (Púchov A), 16/23 – 41,03 %
55. Ján Sitár (Púchov A), 6/11 – 35,29 %
59. Martin Mikulčík (Púchov B), 10/20 – 33,33 %
62. Filip Škrabko (D. Kočkovce C), 9/27 – 25,00 %
63. Kristián Farkas (Púchov B), 5/15 – 25,00 %
65. Miroslav Bučko (Púchov B), 10/34 – 22,73 %
66. Dominika Janeková (Púchov A), 6/22 – 21,43 %
67. Jozef Kalus (Púchov A), 3/14 – 17,65 %
73. Peter Briš (Púchov B), 2/14 – 12,50 %
78. Richard Miko (Púchov B), 2/26 – 7,14 %
79. Peter Sitár (Púchov B), 0/26 – 0,00 %
80. Kristián Vyhnička (Púchov B), 0/30 – 0,00 % 
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Púchov 0948 404 474
www.abstavebniny.sk
Lúky 0948 421 119

Ď a k u j e m e  n a š í m  z á k a z n í k o m
z a  p r i a z eň  v  u p l y n u l o m  r o k u
a  že l á m e  u s p e š n ý  r o k  2 0 1 7

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

0903 511 799

microblading 
tetovanie obočia najnovšou 
čiarkovanou metódou

         pôvodne  45 € 
  teraz 33 €

         3D 
mihalnice

         pôvodne  140 € 
  teraz 99 €

pokrač. z vedľajšej strany 23

SLUŽBY
• Odborná masáž – odblokovanie bolesti. 0908 183 
215.  
• Rekonštrukcie bytových jadier, bytov  a kúpeľní.
Tel. 0918 542 411.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 2016. 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. I-159
• Maľby,  stierky, protiplesňové  termoizolačné  
nátery, lacno a spoľahlivo.  Tel. 0918 467 478.
• Stavebné práce, krovy, strechy, sadrokartón.  
Tel. 0907 877 880. I-156
• Rekonštrukcia bytov a kúpeľní. Tel: 0904 628 324.
• Zateplenie fasád rod. domov a plochých striech. 
Tel. 0911 689 723. I-178
• Stavebné práce, výstavba rod. domov, obklady, 
dlažby, rekonštrukcie bytov, domov, nebyt. priesto-
rov, panelák. schodíšť, maľby, nátery, stierky, omiet-
ky, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723. I-176
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134. I-177

PONUKA PRÁCE
• Upratovacia firma UPRATOVANIE. TS hľadá uprato-
vačku na dohodu, práca je vhodná aj pre seniorov.  
Podmienky: spoľahlivosť, zmysel pre poriadok. Tel: 
0948 489 288.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
súčasnej a novej prevádzky pracovníkov na trvalý 
pracovný pomer: 
- Manipulačný pracovník - doplňovanie jedál a ná-
pojov na 4 hodiny (9.30 - 13.30 hod.) 
- Pracovník na výdaj jedál - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár na 4 hodiny (18.00 - 22.00 hod.)

- Pokladník - pracovník bufetu - nepretržitá prevád-
zka 
- Pomocný pracovník na 4 hodiny. (10.00 - 14.00 
hod.) 
Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 
0907/826 577.
• PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA, s. r. o.,  
PRIJME DO ZAMESTNANIA MURÁROV, TESÁROV. 
Podm. je prax a vodičský preukaz skupiny B a C.  
V prípade záujmu, kontaktujte p. Šulíka: 0907 982 
903. Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite na ad-
resu spoločnosti: Podnik technických služieb mesta, 
s. r. o., Športovcov 890, 020 01 Púchov.
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ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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POĎAKOVANIE
Úprimne z celého srdca ďakujeme celej našej ro-
dine, príbuzným, známym a kamarátom, ktorí sa 
prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našou milova-
nou manželkou mamou a babkou p. Oľgou No-
vosadovou dňa 29. 11. 2016. Ďakujeme všetkým 
za kvetinové dary, zmiernenie nášho veľkého žiaľu 
a prejavy sústrasti. Naša veľká vďaka taktiež patrí 
pohrebnej službe ADVENT za dôstojnú rozlúčku. 

Manžel Peter dcéra Eva, vnúčatká Peťko a Emka, 
sestra Eva, bratia Jozef a Ladislav s rodinami a 
ostatná rodina

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 2-izb. byt na Mládežníckej ulici aj so za-
riadením. Cena: 65.000,- EUR. Dohoda možná. Tel. 
0905 465 975 

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám podnájomníka/čku do rodinného do- 
mu v Hor. Kočkovciach. Zariadená izba, kuchyňa, 
kúpeľňa s WC na vlastnom poschodí, terasa, plus 
internet. Voľné ihneď. tel. 0914 120 216.

PREDAJ RÔZNE 
• Obec Záriečie predá traktor Zetor, vyklápaciu vleč-
ku a výsuvný rebrík, aj jednotlivo, obhliadka nevy-
hnutná.  Tel: 0948 497 970 p. Furo, e-mail: kollar@
zariecie.sk. Cenové ponuky zasielajte písomne na 
adresu Obec Záriečie, č. 190, 020 52 alebo mailom 
na: kollar@zariecie.sk do 17. 1. 2017 do 10:00 hod.

STRATY A NÁLEZY
• 26. 12. 2016 bol na kype z Nimnice do Púchova 
nájdený zväzok kľúčov. Je odovzdaný na MsÚ Pú-
chov v kancelárii prvého kontaktu.
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SPOMIENKA
Odišla si tak rýchlo 
ako vietor v búrke, keď 
stromy láme. Keď zostal 
prázdny dom, dvor, lebo 
Ty , mamička naša drahá, 
chýbaš v ňom. Čo utíši tú 
bolesť v srdci, čo zaženie 
ten veľký žiaľ, keď odišiel 
nám človek, ktorý nám život dal. Už nič nie je ako 
predtým, smutno je za Tebou všetkým.
Dňa 7. 1. 2017 si pripomíname 10. výročie, čo nás 
nečakane navždy opustila naša milovaná mamič-
ka a babička Mária VALACHOVÁ z Horných 
Kočkoviec.
S láskou , vďakou a úctou v srdci spomínajú dcéry 
Mirka a Janka s rodinami a syn Peter.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NEMOcNicA ZDrAViE, PÚcHOV 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319

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

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

SPOMIENKA
Dňa 22. 12. uplynulo
20 rokov, kedy nás navždy 
opustila naša mama a bab-
ka Mária CENIGOVÁ, 
r. crkoňová.

S láskou a úctou spomínajú 
a za tichú spomienku ďakujú synovia Peter 
a Miroslav s rodinami

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

SPOMIENKA
Deň po dni sa míňa 
v kalendári, rok s rokom 
si podá ruku zas, čas 
nezmazal vrásky z našich 
tvárí a bolesť ukrytá je 
hlboko v nás. Plamienok 
sviečky na hrobe svieti. 
Dňa 2. 1. 2017 si pripo-
míname 5. výročie smrti 
nášho milovaného manžela, otca,  švagra a zaťa 
Jozefa VIGLÁŠA. 
S láskou na neho spomínajú manželka Jana, 
synovia Martin a Vladimír, švagor Pavol Pokoj a 
svokrovci Pavol a Margita Pokojovci.

SPOMIENKA
Ťažko je uveriť, že srdce 
nebije, ťažko je pochopiť, 
že už nežije. Dňa 13.1. si 
pripomenieme 5. výročie, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá Mgr. Beáta KONDÁ-
KOROVÁ, rod. Loužecká.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 1. 1. 2017 uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy opus-
tila manželka a mama
p. Boženka HRABINOVÁ.
S láskou a úctou spomína 
manžel, syn a celá smútiaca 
rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Už nepočuť po dome otcov 
hlas, už viac nepríde medzi 
nás. Dňa 5. 1. 2017 uplynie 
jeden rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko 
a pradedko Ján KOLENO.
S láskou v srdci, vďakou a 
úctou spomína manželka Anna, dcéry s rodina-
mi, vnúčatá a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami, tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Dňa 12. 1. 2017 si pripomí-
name ročné výročie úmrtia 
Oľgy MAZÁKOVEJ. 
Kto ste ju poznali venujte 
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú brat 
Miroslav s manželkou a 
synovci s rodinami. 

SPOMIENKA
Dni plynú ako tichej rieky 
prúd, len spomienka v srdci 
trvá a nedá sa zabudnúť. 
Dňa 1. 1. 2017 sme si pri-
pomenuli smutné druhé 
výročie od úmrtia našej 
drahej dcéry, manželky, 
matky, babky a svatky 
p. Emílie SABADOŠOVEJ z Púchova.
Z láskou a úctou spomína celá rodina.

POĎAKOVANIE
Umĺkli ústa milované, pohasol v tvojich očiach 
svit. Ťažko sa nám tu 
bude, drahý, bez teba žiť.
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a 
známym, ktorí sa prišli 
dňa 20. 12. 2016 rozlúčiť 
s našim drahým zosnu-
lým Jurajom ČAČOM.  
Ďakujeme za slová úte-
chy a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Ďakujeme MUDr. Peružekovi, záchrannej službe, 
ADOSu za poskytnutú pomoc. Ďakujeme pohreb-
nej službe ADVENT za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina
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