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Halový futbalový turnaj U13 - mestská športová hala Púchov, 15. januára

Halový turnaj vyhrali bez prehry domáce talenty

Bronzové medaily si vybojovali mladší žiaci MŠK 
Púchov červení (U12) na domácom medzinárodnom 

halovom turnaji – Memoriáli Šamánkovcov. V kvalit-
nej medzinárodnej konkurencii si v športovej hale 

sTC Púchov vybo-
jovali prvenstvo 
mladí Žilinčania 
pred Trenčanmi. 
Púchovčania uhra-
li s víťazom turnaja 
remízu, zaostali za 
ním o dva body. 
Druhému Trenčínu 
podľahli o gól a v 
konečnom účtova-
ní za ním zaostali 
o jediný bodík. 
Druhé družstvo 
Púchova – čierni, 
obsadilo poslednú 
desiatu priečku.  S 
kvalitnými súpermi 
však dokázali uhrať 
štyri body za jednu 
výhru a remízu. 

Výsledky Púchova: 
Púchov čierni – Žilina 1:3, Púchov čierni – Opava 

1:3, Púchov čierni – Příbram 0:7, Púchov čierni – Tr-
nava 0:6, Púchov čierni – Trenčín 0:9, Púchov čierni – 
Slovácko 3:2, Púchov čierni – Výber ZsFZ 0:3, Púchov 
čierni – Valašské Meziříčí 1:1, Púchov čierni – Púchov 
červení 1:5, Púchov červení – Žilina 0:0, Púchov čer-
vení – Opava 3:2, Púchov červení – Příbram 2:0, Pú-
chov červení – Trnava 1:0, Púchov červení – Trenčín 
1:2, Púchov červení – Slovácko 5:4, Púchov červení 
– Výber ZsFZ 5:2, Púchov červení – Valašské Meziříčí 
2:2

Celkové poradie: 1. MŠK Žilina – 22 bodov, 2. AS 
Trenčín – 21 bodov, 3. MŠK Púchov červení – 20 bo-
dov, 4. FC Opava – 18 bodov, 5. Spartak Trnava – 12 
bodov, 6. Výber ZsFZ – 12 bodov, 7. FK Příbram – 9 
bodov, 8. TJ Valašské Meziříčí – 8 bodov, 9. FC Slovác-
ko – 6 bodov, 10. MŠK Púchov čierni – 4 body

Najlepším strelcom turnaja sa stal Lukáš Mikuláš 
(AS Trenčín), za najlepšieho hráča vyhlásili organizá-
tori Denisa Straku z víťazného družstva. Najlepším 
brankárom sa stal Adrián Molnár (Výber ZsFZ). Cenu 
fair-play si odniesol domáci hráč Kevin Kutnár.        (r)

Halový futbalový turnaj - Memoriál Šamánkovcov (U 12) - 14. januára, športová hala sTC Púchov

Domáce talenty si v silnej konkurencii vybojovali bronz

Futbalové talenty MŠK Púchov U 13 s označením 
čierni sa stali celkovým víťazom kvalitne obsadeného 
halového futbalového turnaja v mestskej športovej 
hale v Púchove. Púchovčania si po remíze s výberom 
Futbalovej akadémie R. Hanka v Moravanoch v zá-
kladnej skupine postupne poradili s Považskou Byst-
ricou. Dubnicou nad Váhom a Petržalkou a po víťaz-
stve v skupine si vybojovali postup do semifinále. V
ňom po nervydrásajúcom súboji prehrávali ešte dve 

minúty pred koncom s Myjavou 1:2. Napokon Pú-
chovčania vyrovnali a 22 sekúnd pred koncom strelili 
víťazný gól znamenajúci postup do finále. Finále už
mladí Púchovčania ovládli a poradili si s Martinom 

Hladko 4:1. Druhé púchovské 
družstvo – červení si po solíd-
nych výkonoch vybojovali v sku-
pine štvrté miesto znamenajúce 
súboj o celkovú siedmu priečku. 
V ňom si Púchov poradil s FA R. 
Hanka šedí 3:2 a obsadil celkovo 
siedme miesto. 

Turnaj mal výbornú úroveň o 
vyrovnanosti kolektívov svedčia 
aj tesné výsledky.

Skupina A: 
Púchov červení – FA R. Hanka 

oranžoví 0:2, Bánovce – Myjava 
0:3, Martin – Púchov červení 0:0, 
FA R. Hanka oranžoví – Bánovce 
4:0, Púchov červení – Myjava 1:0, 
Martin – FA R. Hanka oranžoví 
2:0, Púchov červení – Bánovce 
1:1, FA R. Hanka oranžoví – My-
java 0:1, Bánovce – Martin 2:2, 
Myjava – Martin 1:3
1. Martin 4 2 2 0 7:3 8
2. Myjava 4 2 0 2 5:4 6
3. FA Hanka or. 4 2 0 2 6:3 6
4. Púchov červení 4 1 2 1 2:3 5
5. Bánovce 4 0 2 2 3:10 2

Skupina B:
Púchov čierni – FA Hanka šedí 1:1, Považská Byst-

rica – Dubnica 0:2, Petržalka – Púchov čierni 0:2, FA 
Hanka šedí – Pov. Bystrica 1:0, Púchov čierni – Dub-
nica 2:0, Petržalka – FA Hanka šedí 3:0, Púchov čierni 
– Považská Bystrica 2:1, FA Hanka šedí – Dubnica 0:1, 
Pov. Bystrica – Petržalka 1:4, Dubnica – Petržalka 2:0
1. Púchov čierni 4 3 1 0 7:2 10
2. Dubnica 4 3 0 1 5:2 9
3. Petržalka 4 2 0 2 7:5 6
4. FA Hanka šedí 4 1 1 2 2:5 4
5. P. Bystrica 4 0 0 4 2:9 0

Stretnutia o umiestnenie:
O 9. miesto:

Bánovce – Považská Bystrica 4:2
O 7. miesto: 
FA R. Hanka šedí – MŠK Púchov červení 2:3
O 5. miesto:
FA R. Hanka oranžoví – Petržalka 4:2
Semifinále:
Martin – Dubnica 1:1, na pokutové kopy 3:1
MŠK Púchov čierni – Myjava 3:2
O 3. miesto: Myjava – Dubnica 1:0
Finále: MŠK Púchov čierni – Martin 4:1 
Celkové poradie: 1. MŠK Púchov čierni, 2. Martin, 

3. Myjava, 4. Dubnica, 5. FA R. Hanka oranžoví, 6. Petr-
žalka, 7. MŠK Púchov červení, 8. FA R. Hanka šedí, 9. 
Bánovce nad Bebravou, 10. Považská Bystrica 

Zostava MŠK Púchov čierni: Samuel Drahuta, Ján 
Mozsi, Marek Tuček, Erik Porubčan, Matej Obšivan, 
Michal Mynář, Benjamín Vrábel, Václav Baláž

Zostava MŠK Púchov červení: Martin Martiš, Lu-
káš Zlocha, Andrej Mušák, Daniel Krajčík, Lukáš fedor, 
Daniel Rybanský, Sebastián Sieklik, Michaela Juren-
ková.                                   (pok)

V neľútostnom semifinálovom súboji medzi Myja-
vou a Púchovom (v červených dresoch) sa bojovalo 
o každú piaď športovej haly. Napokon mali pevnej-
šie nervy Púchovčania, ktorí necelú pol minútu pred 
koncom stretnutia strhli víťazstvo na svoju stranu. 
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Mestský bytový podnik žiada 
NAKA prešetriť predaj 
mestskej informačnej siete

Fotoreportáž
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Celá investícia vybudovania tepelného hospo-
dárstva a vytvorenia mestskej informačnej siete 
(MIS) bola realizovaná podľa projektových doku-
mentácií rozdelených na niekoľko častí. Okrem 
rozvodu tepla v celkovej dĺžke 13 050 m bol ďal-
šou časťou projektu centrálny zber dát, kde hlavnú 
zložku tvorili informačno-komunikačné techno-
lógie. Komunikačným vedením mal byť metalický 
kábel a súčasne s ním bola do výkopov uložená 
nehorľavá chránička pre vedenie optických káblov. 
Podľa vyjadrenia projektanta stavby chránička bola 
navrhnutá ako záložné vedenie zberu dát medzi 
jednotlivými bodmi trasy, pričom k „zafúknutiu“ 
a pripojeniu jednotlivých optických káblov malo 
dôjsť až v budúcnosti. Uvedené chráničky boli plá-
nované pre vybudovanie mestskej informačnej 
siete, ktorá by dátovo prepojila obytné budovy, 
úrady, výrobné a  obchodné podniky a mala po-
skytovať internetové a iné služby občanom mesta. 

Mestská informačná sieť pozostávala zo siete chrá-
ničiek optických káblov v celkovej dĺžke takmer 11 
kilometrov (10 702 m) a optického kábla v dĺžke 
takmer 12 kilometrov (11 645 m). Bola zaradená 
do majetku MsBP v obstarávacej cene 66 969 eur 
(po technickom zhodnotení k 31. 1. 2009 sa cena 
zvýšila na 67 945 eur). Najvyšší kontrolný úrad Slo-
venskej republiky v roku 2016 po konzultácii s gene-
rálnym projektantom z predložených faktúr ocenil 
sieť chráničiek obstarávacou sumou 138 940 eur. A 
zároveň vytkol bývalému vedeniu MsBP, že do ceny 
chráničiek nezapočítal 5-percentný podiel súvisia-
cich stavebných a iných prác (+73 513 eur).

Rok 2007: Hľadá sa nájomca 
a investor MIS
V roku 2007 MsBP vlastnil chráničky pre položenie 
optického kábla na dobudovanie mestskej infor-
mačnej siete. Na samotné sprevádzkovanie takejto 
siete boli potrebné ďalšie investície, preto konateľ 
MsBP Ing. Vladimír Motúz vyzval dňa 15. 10. 2007 
sedem vybraných spoločností na predloženie po-
nuky na využitie siete chráničiek a káblov formou 
dlhodobého nájmu s možnosťou budúceho od-
predaja. Na výzvu do 31. 10. 2007 reagovali viaceré 
spoločnosti, pričom tie najzaujímavejšie ponúkli:
• Slovanet, a. s. 5,33 milióna Sk za nájom na 12 ro-
kov a následnú kúpu za 12 miliónov Sk,
• SWAN, a. s. 12 miliónov Sk za nájom na 10 rokov 
a následnú kúpu za 3 milióny Sk,
• Slovak Telekom, a. s. 12 miliónov Sk za nájom na 
12 rokov a následné nadobudnutie bezodplatné,
• GiTy – Slovensko, a. s. 12,25 milióna Sk za nájom 
na 14 rokov a následnú kúpu za 1 Sk.
V prepočte na eurá to znamená, že uchádzači o ná-
jom chráničiek ponúkali za ich nájom a  následné 
odkúpenie viac ako 400 000 eur. Navyše vyjadrili 

prísľub, že na vlastné náklady dobudujú pre mesto 
mestskú informačnú sieť a umožnia mestu Púchov 
a jeho organizáciám jej bezplatné využívanie.
Podľa písomného vyjadrenia konateľa MsBP Ing. Vla-
dimíra Motúza z dňa 25. 10. 2016 nebola menovaná 
žiadna komisia pre vyhodnotenie predložených 
ponúk, ktoré boli k dispozícii vedeniu MsBP a vede-
niu mesta. Na našu otázku, kto rozhodol o víťaznej 
ponuke, bývalý konateľ odpovedať nevedel. MsBP 
nakoniec žiadnu nájomnú zmluvu na sieť chráničiek 
neuzavrel. Podľa vyjadrenia Ing. Motúza: „Ponuky 
na prenájom siete chráničiek predložené v tomto po-
nukovom kole boli spoločne s vedením mesta Púchov 
vyhodnotené ako neuspokojivé.“
O  rok a  pol neskôr (17. 2. 2009) sa v  kancelárii 
vtedajšieho primátora mesta Mariána Michalca 
konalo valné zhromaždenie MsBP. V  bode 6. 
rokovalo o  odpredaji siete chráničiek mestskej in-
formačnej siete (MIS) pre spoločnosť SWAN. Zo 
zápisnice vyberáme: „Ing. Motúz poukázal na pred-
pokladanú vysokú investičnú náročnosť projektu na 
oživenie MIS ako aj chýbajúce personálne zabezpe-
čenie a  know-how spoločnosti v  oblasti budovania 
optických sietí a  následného poskytovania očakáva-
ných služieb (internet, IP telefónia a  pod.). Ing. Ižvolt 

upresnil nadobúdaciu hodnotu siete chráničiek na 
66 985 eur (2 milióny 18 tisíc slovenských korún), úro-
ky z  úveru predstavujú 26 057 eur (785 tis. Sk) a  po-
diel na zemných prácach predstavuje sumu 331 939 
eur (10 mil. Sk). Všetky sumy sú uvádzané bez DPH.“  
Valné zhromaždenie MsBP na záver jednomyseľne 
odsúhlasilo predaj siete chráničiek spoločnosti 
SWAN za cenu 434.840 eur (13,1 milióna Sk).

Rok 2009: Nepochopiteľne 
nevýhodný predaj chráničiek
Od valného zhromaždenia prešlo šesť mesiacov 
a zrazu bolo všetko inak. Dňa 27. 8. 2009 mestské 
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí poverilo pri-
mátora Mariána Michalca (uznes. č 73/2009), aby 
na valnom zhromaždení spoločnosti MsBP hlasoval 
za odpredaj siete chráničiek prospech spoločnos-
ti SWAN, a. s. za cenu 83 000 eur (bez DPH), teda 
za viac ako 5-krát menšiu cenu, ako schválilo valné 
zhromaždenie MsBP. Za predaj siete chráničiek za 
škandálne nízku cenu okrem iných hlasovali aj vte-
dajší poslanci: „nezávislý“ novinár Radoslav Varga, 
Hedviga Šulcová, Jarmila Andreánska a Miroslav 
Kubičár. Posledný menovaný sa sťažoval na nedáv-

Ako sa budovala a predávala mestská informačná sieť 
za primátora Michalca a viceprimátora Kubičára?
Púchovský MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. má hlavný predmet činnosti výrobu a rozvod tepla. 
Pri komplexnej rekonštrukcii centralizovaného systému zásobovania teplom v rokoch 2005 až 
2006 MsBP plánoval aj realizáciu technického zabezpečenia mestskej informačnej siete. 
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nom rokovaní zastupiteľstva, že poslanci nemajú 
odborné podklady a nemôžu hlasovaním podpo-
riť založenie spoločnosti Púchovská kultúra s. r. o.  
Aké odborné podklady poskytol bývalý primátor  
Michalec poslancom, keď hlasovali za predaj  
chráničiek za 5-násobne zníženú cenu 83.000 
eur? Vo svojom stanovisku bývalý konateľ MsBP  
Ing. Motúz uvádza, že predajnú cenu stanovilo 
„mesto“ na základe nadobúdacej ceny siete chrá-
ničiek vedenej v účtovníctve MsBP. Podrobnosti 
bývalý konateľ nepozná, agendu vraj pripravil Ing. 
Ján Ižvolt.
Spoločníci MsBP s. r. o. (za mesto Púchov Marián 
Michalec) na valnom zhromaždení 16. 9. 2009 hla-
sovali jednomyseľne za odpredaj siete chráničiek 
v prospech spoločnosti SWAN za cenu schválenú 
mestským zastupiteľstvom. Konateľ spoločnosti 
Ing. Motúz uzavrel 17. 3. 2010 kúpnu zmluvu so 
spoločnosťou SWAN, a. s., kde bola stanovená 
cena ešte znížená (vraj z dôvodu vád trasy) na ko-
nečnú kúpnu cenu 66 403 eur bez DPH.

Otázka znie: Čo také významné sa udialo, keď naj-
skôr vo februári 2009 schválilo valné zhromažde-
nie MsBP predaj chráničiek spoločnosti SWAN za 
434 840 eur a v septembri len za 83 000 eur? 
Najvyšší kontrolný úrad v januári 2016 konštatoval, 
že MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK predal sieť chráničiek 
za cenu o 73 513 eur nižšiu v porovnaní s úplnou 
obstarávacou cenou. Predaj bol neefektívny vo 
väzbe na úplné obstarávacie náklady a na význam 
predávanej siete pre kupujúceho z hľadiska bud-
úcich ekonomických úžitkov. Predaj bol uskutočne-
ný dokonca za cenu nižšiu, akú schválilo mestské 
zastupiteľstvo.

Som spokojný V druhej časti minulého roka som dal na posúde-
nie ekonomickej komisii môj zámer zníženia výšky 
cestovného a oslobodenie od platenia cestovné-
ho pre žiakov, študentov a seniorov nad 65 rokov. 
Mne logika a ekonomické prepočty hovorili, že ak 
mesto poskytne uvedeným vekovým skupinám 
cestovanie zadarmo, výrazne sa musí zvýšiť počet 
prepravovaných osôb a pritom sa neznížia tržby. 
Na prvý pohľad to nedáva zmysel. Veď ak máme 
poskytnúť vekovo širokým skupinám občanov 
cestovanie zadarmo, ako sa môžu zvýšiť tržby za 
prepravu osôb? Jednoducho. Ak rodičia platili 
deťom cestovné a pri viacpočetných rodinách to 
nebolo málo, neostávali im financie, aby oni ces-
tovali autobusmi. Obetovali sa v prospech svojich 
detí. Ale ak deti budú cestovať zadarmo, môžu 
cestovať aj rodičia. 
Aj seniori do 70 rokov platili za cestovné. A  po-
vedzme si pravdu, pre niektorých seniorov bola 
cena lístka taká vysoká, že si ju nemohli dovoliť. 
Hlavne manželské páry. Ale stačí, ak jeden zo seni-
orov bude cestovať zadarmo, druhý, ktorý je mlad-
ší, si síce za lístok zaplatí, ale spolu zaplatia len za 
jednu osobu a nie za dve, ako tomu bolo predtým.
Ekonomická komisia pod vedením Ing. Daniela 
Laka previedla dôkladnú ekonomickú analý-
zu a dala môjmu projektu zelenú. Následne sa 
spracoval materiál, ktorý poslanci MsZ schválili a  
od 1. 11. 2016 žiaci, študenti a seniori nad 65 rokov 
cestujú zadarmo. Znížili sme aj ceny pre ďalšie sku-
piny občanov a zaviedli sme časové karty, kúpou 
ktorých ušetria občania za celoročné cestovanie 
desiatky eur.

Rok 2016: Nové vedenie MsBP
žiada NAKA o prešetrenie predaja
Nové vedenie MsBP požiadalo 11. 10. 2016 znalca  
o vypracovanie odborného vyjadrenia za úče-
lom posúdenia, či bývalé vedenie spoločnosti ko-
nalo s odbornou starostlivosťou pri predaji majetku. 
Pri výpočte všeobecnej hodnoty 
majetku znalec vychádzal z para-
metrov uvedených v predložených 
trhových ponukách ako súčasná 
hodnota budúcich príjmov k 31. 
12. 2007 s následným prepočtom 
výsledku ku dňu ohodnotenia, t. j. 
k 17. 3. 2010 (kedy boli chráničky 
predané). Ponuky firiem zaplatiť za 
prenájom a  následné odkúpenie  
siete chráničiek a  káblov z  roku 
2007 po prepočtoch na eurá znalec 
v odbornom vyjadrení zo dňa 14. 11. 2016 stanovil:
•  Slovanet, a. s. – 388 876 eur,
•  SWAN, a. s. – 376 153 eur,
• Slovak Telekom, a. s. – 300 460 eur,
•  GiTy – Slovensko, a. s. – 285 938 eur.

Znamená to, že predajom siete chráničiek za 66 403 
eur mohla vzniknúť MsBP škoda vo výške viac ako 
322 000 eur. Konateľ MsBP Ing. Viliam Karas splno-
mocnil advokátsku kanceláriu JUDr. ANTON ŠKO-
LEK & PARTNERS, s. r. o., aby zastupovala spoločnosť 
vo veci podania žiadosti o prešetrenie, či nedošlo k 
spáchaniu trestného činu pri predaji majetku spo-
ločnosti. 

Dňa 1. 12. 2016 advokátska kancelária  JUDr. AN-
TON ŠKOLEK & PARTNERS podala na Národnú kri-
minálnu agentúru (NAKA) žiadosť o prešetrenie, 
či nedošlo k spáchaniu trestného činu. Uvádza sa 
v nej, že mesto Púchov a MsBP podali na Okresné ri-
aditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici a aj 
na prezídium policajného zboru niekoľko oznáme-
ní, v ktorých je zrejmá zhoda miesta (mesto Púchov), 

časová a osobná zodpovednosť 
(bývalý primátor Marián Michalec), 
pričom bol závažným spôsobom 
poškodený subjekt verejného práva 
a je dôvodné podozrenie na možný 
koordinovaný a plánovitý postup 
pri narušení hospodárskej stability 
subjektu. Tento stav je podľa názoru 
JUDr. Antona Školeka dôvodom na 
to, aby konanie realizoval osobit-
ný útvar policajného zboru NAKA: 
„Podozrenia z trestnej činnosti sú veľmi 

citlivo vnímané verejnosťou v meste Púchov, ktorá sa 
dožaduje vyvodenia zodpovednosti. Preto je našou 
povinnosťou zabezpečiť, aby tento dôležitý záujem 
bol vyšetrovaný spoločne vzhľadom na koordináciu 
skutkov trestnej činnosti jednej osoby.“
ZÁVER: Podľa znaleckej organizácie bol pre-
daj chráničiek realizovaný bez verejnej súťaže 
a výrazne pod trhovú cenu, čím vznikla škoda 
veľkého rozsahu vo výške viac ako 322 tisíc eur 
bez DPH (9,7 mil. Sk). Za takéto nehospodárne 
konanie v neprospech mesta musí niekto niesť 
zodpovednosť. Kto to bude, ukáže vyšetrovanie 
Národnej kriminálnej agentúry.

Slavomír Flimmel

Som dokonca veľmi spokoj-
ný. Potvrdili sa totiž moje 
predpoklady a zámery pri 
zabezpečovaní dopravy ob-
čanov nášho mesta prostred-
níctvom mestskej autobuso-
vej hromadnej dopravy.

Foto: Z. Návojová

Poďme na čísla. Po realizácii môjho návrhu došlo 
hneď v prvých mesiacoch k zvýšeniu prepravených 
osôb a zvýšeniu tržieb:

Som spokojný preto, že naše autobusy prepravili za 
mesiac december viac ako štyri tisíc našich občanov a 
pritom to mesto nič nestojí. V minulosti autobusy jazdili 
nejedenkrát poloprázdne. Dnes si plnia svoju funkciu. 
Zadarmo vozia deti, študentov a dôchodcov nad 65 
rokov a všetkým ostatným poskytli možnosť zvýhodne-
ných predplatených kariet. Takto si predstavujem moju 
prácu pre vás, občania. 
Mojou prácou, prácou mestského úradu, mestských 
spoločností, ako aj väčšiny poslancov MsZ je zlepšovať 
a  spríjemňovať váš život v  našom spoločnom meste. 
Aby ste náklady na bežný život mali stále nižšie a aby 
sme všetci boli hrdí na to, že sme občania prosperujú-
ceho a zdravého mesta Púchov. 
Ďakujem vám za doterajšiu podporu, ktorá mi dáva 
obrovskú silu pre moju ďalšiu prácu vo funkcii Vášho 
primátora.

Mgr. Rastislav Henek, primátor

Rok 2015 2016 rozdiel

Počet osôb november 26.834 30.675 + 3.841 osôb

Počet osôb december 25.375 29.446 + 4.071 osôb

Tržby november 9.193,- 9.416,- + 223,- eur

Tržby december 7.920,- 8.242,- + 322,- eur
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pedagogickú prax viem, že pokiaľ sa táto oblasť 
zanedbá, s akými problémami sa potom stretá-
vajú deti a rovnako aj ich rodičia počas školy. 
Mojou víziou je i nový rozmer sociálnych služieb 
a teším sa, že sa budem podieľať na aktualizácii 
komunitného plánu, čo prináša dôkladnú ana-
lýzu sociálnych skupín. Môj zámer je skvalitne-
nie životnej úrovne zdravotne znevýhodnených 

Kde ste pracovali predtým, ako ste sa stali no-
vou vedúcou oddelenia školstva a sociálnych 
vecí?
Do konca decembra 2016 som pôsobila ako pe-
dagóg v ZŠ Komenského, kde som vyučovala 
slovenský jazyk a výchovné predmety. No keďže 
život prináša zmeny, rozhodla som sa uchádzať o 
miesto vedúcej odboru školstva a sociálnych vecí, 
kde by som mohla ďalej využiť svoje doterajšie 
vedomosti, skúsenosti a schopnosti. 

Máte prichystané nejaké zmeny? S akým cie- 
ľom a víziami si sadáte do kresla vedúcej odde-
lenia školstva a sociálnych vecí? 
Chcem hľadať riešenia, ako pomôcť deťom už v 
rannom veku v MŠ, ktoré majú problém s rečou, s 
oslabenou grafomotorikou, so správaním a tak im 
pripraviť čo najviac bezproblémový chod povin-
nej školskej dochádzky. Nakoľko mám dlhoročnú 

občanov, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Sa-
mozrejme vízií ako pomôcť celému odboru mám 
oveľa viac a budem sa snažiť čo najviac z nich zre-
alizovať. 

Prezraďte našim čitateľom niečo o sebe, o svo-
jej rodine a záľubách.
Som rodená Púchovčanka. Mám jednu dcéru Ni-
kolku, ktorá je už samostatná a býva s rodinou 
v Bratislave. Minulý rok nám do rodiny pribudol 
nový člen vnúčik Noelko, takže o zábavu a milé 
chvíle je postarané. Priznám sa, že voľného času 
moc nemám, ale keď sa tak stane rada maľujem, 
tvorím básne a relaxujem s rodinou na chate.

Ako by ste sa sama charakterizovala?
Ťažko sa človek hodnotí sám, ale keď tak mám 
urobiť, považujem sa za empatického človeka, 
ktorý má rád spoločnosť ľudí. Mám za sebou ob-
dobie veľkých zmien, najmä vlastného sebapo-
znávania. Mnohé veci som sa rozhodla pustiť z 
hlavy a iné veci zas prijať. V mojom živote je odra-
zu všetko inak ako v minulosti, ale napriek tomu, 
že nie vždy som z toho bola úplne nadšená, mám 
vnútorný pocit, že je to v poriadku. 

Chcela by som nakoniec povedať, že som príjem-
ne prekvapená, ako ma medzi seba prijali pracov-
níčky oddelenia školstva a sociálnych vecí. Bude 
mojou snahou, aby sme fungovali ako jeden dob-
rý tím, za ktorým je vidieť pozitívne výsledky.

Zhovárala sa Barbora Krchňavá

Foto:  S. Flimmel.

Renáta Holáková.

Predstavujeme novú vedúcu oddelenia školstva a sociálnych vecí  
Mestského úradu v Púchove  Mgr. Renátu Holákovú
V novom roku nastúpila na 
mestský úrad nová pracov-
níčka. Mgr. Vieru Češkovú 
vo funkcii vedúcej oddele-
nia školstva a sociálnych vecí 
MsÚ vystriedala Mgr. Renáta 
Holáková.

Polročné prázdniny majú školáci už za sebou 
tesne po prelome rokov (2. - 3. januára 2017). Naj-
bližší „oddych“ od školy nasleduje počas jarných 
prádznin, ak ich dovtedy nepredbenú chrípkové. 
Jarné prázdniny začínajú na západnom Sloven-
sku, pokračujú na strednom a nakoniec majú jar-
né prázdniny na východnom Slovensku. Púchov-
skí školáci sa na ne môžu tešiť od 27. februára do 3. 

marca. Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 
13. apríla a potrvajú do utorka 18. apríla (vráta-
ne). Keďže záver školského roka (30. jún) pripadol 
na piatok, letné prázdniny začínajú v pondelok  
3. júla a končia posledným augustovým dňom 
(vo štvrok 31. 8.). Do školy sa školáci opäť v no-
vom školskom roku vrátia v pondelok 4. septem-
bra 2017.  

JARNÉ PRÁZDNINY PODĽA KRAJOV:
Bratislavský kraj: 20. 2. 2017 - 24. 2. 2017
Nitriansky kraj: 20. 2. 2017 - 24. 2. 2017
Trnavský kraj: 20. 2. 2017 - 24. 2. 2017
Banskobystrický kraj: 27. 2. 2017 - 3. 3. 2017
Trenčiansky kraj: 27. 2. 2017 - 3. 3. 2017
Žilinský kraj: 27. 2. 2017 - 3. 3. 2017
Košický kraj: 6. 3. 2017 - 10. 3. 2017
Prešovský kraj: 6. 3. 2017 - 10. 3. 2017           -r-

ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY V ROKU 2017

Okres Púchov v 2. kalendárnom týždni zazna-
menal celkovú chorobnosť na ARO 2 328 na sto 
tisíc osôb a celkovú chorobnosť na CHPO 287 
na sto tisíc osôb. Akútne respiračné ochorenia 
podľa hlásení lekárov najviac trápili najmenších 
pacientov do 5 rokov (chorobnosť 8 539,8 na sto 
tisíc osôb). Chrípka a chrípke podobné ochore-
nia zasa najviac  „úradovali“ vo vekovej skupine 
15- až 19- ročných (chorobnosť 1 184,7 na sto 
tisíc osôb). 

Počas chrípkovej sezóny patrí medzi najdôležitej-
šie preventívne opatrenia dodržiavanie zásad 
osobnej hygieny, najmä časté umývanie rúk. 
Okrem toho je odporúčané vyhýbať sa uzavretým 
priestorom s vysokou koncentráciou ľudí a kontak-

tu s chorými osobami.
Medzi všeobecné zásady prevencie respiračných 
ochorení patrí správna výživa, dostatočný príjem 
tekutín, pobyt na čerstvom vzduchu, otužovanie, 
dostatok spánku a odpočinku, primerané oblieka-
nie a časté vetranie. 
Najúčinnejšou ochranou proti chrípke je očko-
vanie. Princípom očkovania je tvorba ochranných 
protilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia na 
chrípku, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú 
riziko komplikácií. Vakcína proti chrípke poskytuje 
spoľahlivú ochranu pred tými vírusmi chrípky, kto-
rých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke pre 
danú chrípkovú sezónu. Najvhodnejším časom na 
očkovanie sú mesiace október a november, ale 
aj ďalšie zimné mesiace podľa epidemiologickej 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 2. kal. týždni
situácie vo výskyte chrípky. Očkovať sa možno aj 
v čase zvýšenej aktivity chrípky, existuje však rizi-
ko, že očkovaná osoba môže ochorieť skôr, ako si 
stihne vytvoriť dostatočné množstvo ochranných 
protilátok. Dostatočná ochranná hladina protilá-
tok sa dosahuje asi za 10 - 14 dní po očkovaní a 
pretrváva 6 až 12 mesiacov. Svetová zdravotníc-
ka organizácia odporúča očkovanie proti chrípke 
predovšetkým pre tehotné ženy bez ohľadu na 
mesiac tehotenstva, deti vo veku od šesť mesiacov 
do päť rokov, osoby vo veku 65 rokov a viac, oso-
by s chronickými ochoreniami a zdravotníckych 
pracovníkov. Očkovanie proti chrípke uhrádzajú v 
plnej výške všetky zdravotné poisťovne v SR.

PhDr. Eva Jurdíková, odd. epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici
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Podnik technických služieb v 
decembri zakúpil vianočnú sve-
telnú dekoráciu GUĽA PÚCHOV. 
Svetelná dekorácia bola nainš-
talovaná na pešej zóne 19.  de-
cembra, po inštalácii bola riad-
ne vyskúšaná a odovzdaná do 
používania.

Svetelné priestorové dekorácie podobného toh-
to typu sú montované voľne na námestia, v par-
koch, v uličkách miest a to nielen na Slovensku, 
ale v celej Európe. Všetky musia spĺňať európske 
normy a všetky materiály, ktoré sa používajú vo 
výrobe sú certifikované. Mesto Púchov sa zaradilo 

medzi európske mestá s podobným typom deko-
rácie ako sú Varšava, Lisabon, Nice...
Väčšina obyvateľov mesta a  najmä malé deti 
privítali vianočnú guľu s  nadšením. Ale vždy sa 
nájdu aj zlomyseľní neprajníci. Dňa 24. 12. 2016 
prišlo na mestskú políciu hlásenie občianky, že 
na pešej zóne pri prechádzaní cez svetelnú guľu 
zasiahol jej psa elektrický prúd. O dva dni neskôr 
nahlásila na políciu ďalšia občianka, že prechád-
zala so svojim psom cez osvetlenú vianočnú guľu 
a jej psa zasiahol elektrický prúd. Mestská polícia 
kvôli bezpečnosti uzavrela vchod a východ gule 
páskou s upozornením „nevstupovať“. Na druhý 
deň sa dostavil na mestskú políciu občan s dvomi 
deťmi, ktorý uviedol, že jeho syna pri vianočnej 
guli zasiahol elektrický prúd a keď sa chytil kon-
štrukcie, zistil, že dochádza k prebíjaniu elektriny.  
Hneď po prvom ohlásení PTSM kontaktoval pre-
dávajúceho a nahlásil poruchu svetelného zaria-
denia. Predávajúci vykonal kontrolu a zistil, že do-
šlo k mechanickému poškodeniu svetelnej reťaze 
v spodnej časti gule. Taktiež boli odpojené reťa-
ze od konštrukcie. Vo svojej správe predávajúci 
upozornil na skutočnosť, že došlo k úmyselnému 

poškodeniu - k  manipulácií so svetelnými kom-
ponentmi. V bežnej prevádzke nemôže dôjsť k 
takémuto svojvoľnému uvoľneniu či poškodeniu 
svetelných reťazí. Životnosť LED-svetiel v tomto 
použití je viac ako 70 tisíc hodín a pri hliníkovej 
konštrukcii ide o doživotnú garanciu. Všetky ga-
rancie však platia len bez úmyselného zásahu do 
zariadenia.
V januári PTSM prišla žiadosť občianky na úhradu 
jej nákladov spojených s ošetrením psa zranené-
ho dňa 24. 12. 2016. Keďže PTSM vznikla škoda na 
svetelnej dekorácii, ako aj škoda predstavujúca 
úhradu nákladov za zraneného psa, spoločnosť 
podala na Okresnú prokuratúru v Považskej Bys-
trici oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich 
tomu, že neznáma osoba sa dopustila trestného 
činu poškodzovania cudzej veci. Okresnej proku-
ratúre navrhuje vypočuť poškodených občanov 
a podľa záznamov kamerového systému vypočuť 
osoby, ktorých konanie sa bude javiť podozrivé. 
PTSM zároveň navrhuje, aby po vykonanom do-
kazovaní bolo začaté trestné stíhanie páchateľa 
tohto skutku.

S. Flimmel

Nízka úroveň elektrického 
prúdu neohrozovala ľudí.

Trestné oznámenie 
na neznámeho 
páchateľa 
za poškodenie 
vianočnej výzdoby 
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Mestský bál, 14. 1. 2017

Ako prvým patril parket členom Tanečného klubu Dukla Trenčín.

Hostiteľský pár bálu: primátor s manželkou. 

Zaspieval aj superstarista Matej Koreň.

Moderátorom večera bol 
Marcel Merčiak.

ĽH Ivana Sadloňa.
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UNIROL
PROFI

DOMOUNIROL
PLUS

1 + 1 ZADARMO
kúp jednu a druhú dostaneš zdarma

Hlavnou hviezdou 
púchovského bálu 
bol Peter Naggy.

Foto: Zuzana Návojová
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Na cestách Púchovského okresu alarmujúco stúpol 
počet podnapitých vinníkov dopravných nehôd

Púchovčan sa manželke vyhrážal smrťou

Mestská polícia
Domov sa im nechcelo?
Na oddelenie mestskej polície prijali krátko pred 

polnocou anonymné oznámenie, podľa ktorého 
nedodržali v jednom z barov na Dvoroch zatvá-
racie hodiny. Hliadka našla prevádzku zatvorenú, 
vchodové dvere boli uzamknuté. Po otvorení 
prevádzky našla hliadka v bare osem ľudí sedia- 
cich za stolmi. Čašníčka mestských policajtov 
informovala, že osoby v prevádzke čakajú, kým 
dokončí vyúčtovanie tržby, medzi hosťami boli aj 
jej rodinní príslušníci. Policajti čašníčku upozornili 
na dodržiavanie prevádzkovej doby, priestupok 
vyriešili desaťeurovou blokovou pokutou.  Jeden 
z mužov sa na druhý deň podvečer vrátil na odde-
lenie mestskej polície, kde chcel hovoriť s hliad-
kou, ktorá ho v predchádzajúci deň predviedla. 

Pomohli štátnym...
Hliadka mestskej polície preverovala oznámenie 

Obvodného oddelenia Policajného zboru v Pú-
chove, podľa ktorého na Námestí slobody vzbu- 
dzovali dve podnapité osoby verejné pohoršenie. 
Hliadka našla na mieste dvoch Púchovčanov, 
predviedla ich na obvodné oddelenie na zistenie 
totožnosti, kde si ich prevzala stála služba. 

Blokoval lekáreň
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na parkovisku na Ulici 
Terézie Vansovej stojí pred lekárňou už tretí deň 
vozidlo, ktoré blokuje vstup do lekárne. Mestskí 
policajti zistili, že automobil patrí mužovi z Pod-
horia, ktorý je zamestnaný v spoločnosti Con-
tinental. Keďže majiteľ automobilu nereagoval 
na telefonický kontakt, hliadka prostredníctvom 
informátorka spoločnosti Continental kontakto-
vala jeho nadriadeného. Ten ho mal o probléme 
informovať.   

Po dobrom to nešlo...
Na mestských policajtov sa obrátila čašníč-

ka z baru na Námestí slobody, kde sa podľa nej 
mal nachádzať muž v značne podnapitom stave, 
ktorý obťažoval zákazníkov baru a personál. Hli-
adka našla v bare opitého muža, ktorý nereago-
val na výzvy mestských policajtov a pri pokuse 
predviesť ho na oddelenie na zistenie totožnosti 
kládol aktívny odpor. Mestskí policajti použili v 
zmysle zákona donucovacie prostriedky - hmaty 
a chvaty. Na oddelení aj v spolupráci s Obvodným 
oddelením Policajného zboru v Púchove zistili 
mestskí policajti, že ide o muža z Lysej pod Maky-
tou. Pri orientačnej dychovej skúške mu namerali 
takmer 2,3 promile alkoholu. Muž sa svojim kona-
ním dopustil priestupku vzbudzovania verejného 
pohoršenia a neuposlúchnutia výzvy príslušníka 
mestskej polície. Muža po asi 45 minútach z od-
delenia prepustili, priestupok je v riešení.  

Odľahlo mu
Poriadny kameň spadol zo srdca mužovi z Nim-

nice, ktorému mestskí policajti odovzdali stratenú 
koženú peňaženku s občianskym preukazom, 
preukazom poistenca, platobnou kartou, bonu-
sovými kartami a rôznymi dokladmi. Peňaženku 
našli na platenom parkovisku na Hollého ulici. 
Mestskí policajti ju vrátili majiteľovi, zároveň spí-
sali zápis o jej vrátení.  

Zatúlaný psík
Hliadka mestskej polície riešila na základe tele-

fonického oznámenia priestupok – voľný pohyb 
psa. Pudla malého vzrastu hnedej farby odchytili 
v areáli Mestského bytového podniku v Púchove. 
Pes bol bez zjavných poranení, vzhľadom na nízke 
teploty sa psa dočasne ujala žena z Komenského 
ulice v Púchove. 

Poverený policajt Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru z Púchova vzniesol obvinenie  z  prečinu 
nebezpečného vyhrážania voči 62-ročnému Jozefovi 
z Púchova. Obvinený muž sa mal 7. januára vo ve-
černých hodinách v Púchove vyhrážať zabitím svojej 
manželke. Muž ženu fyzicky napadol a vyhrážal sa jej 
zabitím, keď prišiel domov pod vplyvom alkoholu.  
Najskôr muž mal povyhadzovať z chladničky potra-
viny, pričom  žene vulgárne nadával. V obývačke sa 

mal  poškodenej vyhrážal zabitím, kde ju aj fyzicky 
napadol a následne hodil po nej svietnik. Počas in-
cidentu žena neutrpela žiadne zranenia ale konanie 
obvineného vzbudilo u nej dôvodnú obavu o svoj ži-
vot a zdravie. Obvinenému v prípade dokázania viny 
hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri 
roky. Poverený policajt z Púchova spracoval podnet 
na vzatie obvineného do väzby. 

KR PZ Trenčín

V Púchovskom okrese sa v minulom roku stalo 
102 dopravných nehôd, čo je o 19 viac, ako v rovna-
kom období roku 2015. Zomreli pri nich dvaja ľudia 
(medziročný pokles o dvoch). Ťažké zranenia utrpelo 
osem ľudí, čo je o päť viac, ako v rovnakom období 
predchádzajúceho roku. Pri dopravných nehodách v 
okrese Púchova sa minulý rok ľahko zranilo 41 osôb, 
čo je o päť viac, ako v rovnakom období predchád-
zajúceho roka. Alarmujúci je rapídny nárast počtu 
dopravných nehôd, ktoré spôsobili osoby pod vply-
vom alkoholu. V minulom roku spôsobili osoby pod 
vplyvom alkoholu na cestách Púchovského okresu 
rovných 20 dopravných nehôd. Je to až o 13 viac ako 
v roku 2015. 

V roku 2016 sa na cestách Trenčianskeho samo-
správneho kraja stalo celkom 1289 dopravných 
nehôd, čo bolo o osem menej ako v roku 2015. Na-
jviac dopravných nehôd bolo v okrese Prievidza a 
to 328, naopak najmenej nehôd – 44, bolo zaevido-
vaných v okrese Myjava. Pri týchto nehodách bolo 
usmrtených 20 osôb (-8), pričom najviac osôb bolo 
usmrtených v okrese Bánovce nad Bebravou - 5 (+5). 
V okresoch Myjava a Partizánske nebola pri doprav-
nej nehode žiadna osoba usmrtená. Z 20 usmrte-
ných osôb bolo až  8 chodcov a jeden cyklista, takže 
podiel nemotorových účastníkov na celkovom počte 
usmrtených osôb predstavuje až 45 percent. Ťažké 
zranenie pri dopravných nehodách utrpelo 73 osôb 
(-10), ľahko zranených  bolo 555 osôb (-17). 

Alkohol bol u vinníkov dopravných nehôd zistený 
v 165 prípadoch (+16), pričom najviac dopravných 
nehôd s alkoholom bolo zaznamenaných v okrese 
Trenčín 37 (+14). K rapídnemu nárastu počtu do-
pravných nehôd s alkoholom došlo v roku 2016  aj 
v okrese Púchov, kde bolo zaznamenaných celkovo 
20 takýchto dopravných nehôd s nárastom (+13). Je 

alarmujúce, že vodiči motorových vozidiel zavinili v 
Trenčianskom kraji pod vplyvom alkoholu o 16 do-
pravných nehôd viac ako v roku 2015, a to aj napriek 
dopravným kontrolám zo strany polície, rozsiahlej 
kampani v masovokomunikačných prostriedkoch a 
hroziacim prísnym sankciám. 

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne chce v 
nadväznosti na uvedené skutočnosti touto cestou 
vyzvať vodičov motorových vozidiel, ako aj cyklistov 
a chodcov k zodpovednému správaniu sa voči sebe 
a ostatným účastníkom cestnej premávky, aby sa v 
budúcnosti neopakovali doslova zbytočné dopravné 
nehody, pri ktorých v hlavnej úlohe úradoval alko-
hol.

Nepriaznivý vývoj, čo sa týka zavinenia dopravných 
nehôd, bol zaznamenaný u vodičov nemotorové-
ho vozidla (cyklistov), ktorí zavinili 61 dopravných 
nehôd (+16).

Hlavnými príčinami dopravných nehôd v roku 2016 
boli porušenie povinnosti vodiča (516 dopravných 
nehôd), neprimeraná rýchlosť jazdy (237 dopravných 
nehôd), nesprávna jazda cez križovatku (97 doprav-
ných nehôd), nesprávne otáčanie a cúvanie (89 do-
pravných nehôd).

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Trenčíne vyzýva vodičov, ako aj 
všetkých účastníkov cestnej premávky, na zvýšenú 
opatrnosť, najmä  s prihliadnutím na práve prebieha-
júce zimné obdobie, kedy  je nevyhnutne potrebné 
prispôsobenie svojho správania  špecifickým pod-
mienkam, ktoré sú na cestách v zimnom období. Žiaľ 
stále veľa vodičov nezodpovedne jazdí po namrznu-
tých alebo zasnežených cestách rovnakým spôso-
bom ako po suchých cestách, čím výrazne zvyšujú 
potenciálne riziko vzniku dopravných nehôd. 

KR PZ Trenčín

Na zasnežených cestách je potrebné venovať dvojnásobnú pozornosť vedeniu motorového vozidla... 
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Skôr ako sa pani Zima ukázala v plnej 
svojej mrazivej kráse a  rozprestrela 
snehovú perinu na našu školu, deti ju 
lákali svojou tvorivosťou, chuťou do 
práce a radostne ju očakávali.
Naše múdre sovičky – prváčikovia 
sa nevedeli dočkať nielen prvých 
vločiek, ale aj prijatia do cechu pr-
váckeho. Ten sa uskutočnil formou 
slávnostnej imatrikulácie našich „so-
vičkových“ prváčikov v jeden novem-
brový deň. Všetkých prvákov postup-
ne predstavili deti 4. ročníka múdrej 
pani sove. Na to, aby boli deti prijaté, 
museli predviesť, čo sa za krátky čas  
v škole naučili. Ukázali všetkým, že 
vedia spievať, tancovať, počítať a po-
znajú básničky na čísla a  písmenká. 
Predviedli sa aj krátkym divadielkom 
za pomoci štvrtákov. Hlavným bo-
dom programu bolo ich pasovanie 
do cechu žiakov školy. Pasovaní prvá-
ci sľúbili, že budú vzornými žiakmi a 
dobrými kamarátmi. Darček v podo-
be sovičky  im bude túto slávnost-
nú chvíľu pripomínať. Prváci zvládli 
tento výnimočný, aj keď chladný deň 
výborne, žiarili šťastím a spolu so svo-
jimi rodičmi odchádzali domov obo-
hatení o nezabudnuteľný zážitok.

Na chladné a zasnežené  dni sa pri-
pravuje aj samotná príroda, a  tak sa 
žiaci na hodinách techniky rozhodli 
pomôcť jej. Vtáčie búdky, kŕmidlá, 
ktoré zhotovili z odpadového mate-
riálu, splnili svoj účel. Žiaci sa nielen 
praktickou činnosťou a  zábavnou 
formou naučili novým zručnostiam, 

ale predovšetkým nadobudli pozi-
tívny vzťah k  prírode a  životnému 
prostrediu. Odmenou im bolo štebo-
tajúce vtáctvo v  našom rozsiahlom 
zasneženom areáli. Zima sa predvied-
la v bielom šate nielen pred dverami, 
ale i  za dverami našej školy. Svoju 
zručnosť, kreativitu a  fantáziu využili 
deti pri tvorbe snehuliakov, vianoč-
ných ozdôb z  recyklovaných materi-
álov.
V predvianočnom období plnom stri-
džích dní zavítali na školu tradične 
Mikuláš a  neskôr Lucie zahalené 
v  bielych plachtách s  husími perami 
v  rukách, aby vymietli „šicku psotu, 
šicku bidu von, von, von,“ akoby po-
vedali na východnom Slovensku. 
Vymietli všetky kúty tried, škôlky, ne-
obišli ani zborovňu či riaditeľňu a na-

vodili tú správnu magickú atmosféru. 
Nechýbali ani vianočné besiedky na 
1. stupni plné kolied a vinšov venova-
né rodičom. 
Posledné dni kalendárneho roka sa 
niesli vo  vianočnom duchu. „Vianoč-
ná tržnica“ plná tvorivých výrobkov 
našich detí navodila tú správnu pred-
vianočnú atmosféru. Voňavé oblátky, 
medovníky či koledy, ktoré sa niesli 
priestormi školy, boli jednoducho ne-
prehliadnuteľné. Tržnicu, tú dnešnú, 
ale i historickú, ktorú mali deti možno-
sť vidieť formou prezentácie, navštívili 
okrem žiakov aj učitelia a rodičia. Uká-
zalo sa, koľko šikovných, tvorivých 
a  húževnatých žiakov máme. Veľkou 
motiváciou pre nich bol spoločný 
výlet, ktorý sa v najbližšom čase usku-
toční. Sme vďační  a  hrdí na našich 

Od severu vietor duje, zima prišla, zrazu tu je. 
Prišla sem-tam poľom v blate a všetko je v bielom šate.  
Slnko darmo zub si brúsi, teraz predsa sneh byť musí.

Pani Zima pred i za dverami 
Slovanskej 

šikovných a tvorivých žiakov.
Aj v materskej škole sa aktivity z deť-
mi niesli v  duchu Vianoc a  prichád-
zajúcej zimy. Deti sa tešili na príchod 
Mikuláša, ktorého najskôr privítali 
svojim vystúpením na mikulášskom 
jarmoku a potom i v materskej škole, 
svojich rodičov potešili na vianočnej 
besiedke. Vianočnú náladu priniesli 

deti i  dôchodcom z  Horných Kočko-
viec vianočným pásmom. V  advent-
nom čase v duchu tradícií zavítali me-
dzi deti Lucie, ktoré nám pripomenuli 
zvyk očisty príbytkov, nezabudli sme 
ani na pečenie vianočných perníkov.
Cez prázdniny sa brány školy zatvorili 
a  škola pokojne zaspala pod bielou 
perinou. Žiaci si oddýchli, načerpa-
li nové sily a  všetci sme sa opäť zišli 
na Slovanskej plní predsavzatí, snov 
a nápadov, ako učitelia tak i žiaci. 
A čo nás najbližšie čaká? Brány na-
šej školy a  materskej škôlky sa otvo-
ria pre všetkých vo februári – DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ, na ktorý ste 
všetci vítaní. Tešíme sa aj na nových 
žiačikov - prváčikov. Dni lásky a pria-
teľstva oslávime vo februári a deti na 
1. stupni zažijú fašiangový karneval.  

Výchovno – vzdelávacie aktivity s en-
vironmentálnym zameraním a  roz-
víjanie predčitateľskej gramotnosti 
v  spolupráci s  rodičmi v  rámci akcie 
„Čítame spolu“, stavanie snehuliakov 
a detský karneval čakajú i na škôlka-
rov.
Na záver chceme v novom roku 2017 
popriať nielen nám, ale aj ostatným 
školám a  ich žiakom veľa úspechov 
a učiteľom veľa trpezlivosti.

Mgr. Ľ. Šubová, Mgr. Žaneta Littová, 
ZŠ s MŠ Slovanská



Jeho tvorba je jedinečná vďaka 
drsným japonským papierom, na 
ktorých vznikajú diela plné fantázie 
a skutočnosti zároveň. Na spomí-
naných veľmi vzácnych japonských 
papieroch domaľovával úryvky Pete-
rajových básní a spolu vytvorili uni-
kátny, nástenný kalendár. 
Druhým z dvojice predstavených 
umelcov bol sochár Jaroslav Martiš, 
ktorý žije a tvorí v Púchove. Okrem 
sochárstva sa venuje tiež písaniu 
básní. „Mám rád príbehy. Každá 
socha, ktorú som vytvoril má svoj 
príbeh. Mojou ústrednou témou 
je láska. To môže byť láska nielen 
medzi mužom a ženou, ale  aj láska 
medzi matkou a dieťaťom, či me-
dzi priateľmi. Je to asi najkrajší cit, 
najkrajšia vec, ktorú dokáže člo-
vek vyprodukovať. Cez lásku sa dá 
dosiahnuť všetko a je to skutočne 
povznášajúca vec,“ vysvetľuje v spo-
ločnom rozhovore domáci umelec.
Toto vzácne autorské spojenie pri-
lákalo na prvú tohtoročnú vernisáž 
množstvo návštevníkov. Umelecké 
diela budú vystavené v galérii ves-
tibulu domu kultúry do 12. marca a 
teda sú sprístupnené verejnosti na 
celé dva mesiace. Výstava je tiež pre-
dajná a všetky inštalované obrazy, 
či sochy sú prichystané pre nových 
majiteľov.

B. Krchňavá, Foto: S. Flimmel
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O príhovor na úvod vernisáže sa po-
starala riaditeľka domu kultúry Mila-
da Vargová, ktorá spolu s kurátorom 
výstavy predstavila oboch umelcov. 
„Celé dva roky sme čakali na to, aby 
sme mohli u nás privítať Martina 
Augustína. Jeho krásu, krehkosť, 
nežnosť, a tiež jeho nádherné, vzác-
ne japonské papiere, samozrejme 
s jeho tvorbou. Podarilo sa nám 
skombinovať jeho diela so zvlášt-
nou naturálnosťou a zároveň tiež 
poetickosťou Jaroslava Martiša. 
Táto kombinácia sa rodila veľmi 
zvláštne, priateľsky spolu s našim 
kurátorom priamo na jednotlivých 
vernisážach,“ prezrádza riaditeľka. 
Ľudovít Petránsky bol aj tentokrát 
kurátorom celej výstavy, tak ako už 
aj na minuloročných vernisážach a to 
konkrétne na „Labyrintoch duše“ Da-
riny Berkovej, či o mesiac neskôr pri 
vstupe do „Brán iných svetov“ akade-
mického maliara Stanislava Trepáča.
Martin Augustín sa do povedomia 
verejnosti dostal najmä spoluprá-
cou s Kamilom Peterajom, ktorý 
je známym textárom a básnikom.  

Januárová vernisáž 
(12. 1. 2017) s názvom 
„Všetko čo máme radi“ 
privítala hneď dvoch 
umelcov – akademic-
kého maliara Martina 
Augustína a sochára 
Jaroslava Martiša, ktorý 
je domácim autorom. 

 Jeden z pôvodných domov obci Okrut.

Všetko, čo máme radi Augustína a Martiša

Vľavo na foto riaditeľka domu kultúry M. Vargová uvádza akad. maliara Martina Augustína, vpravo sochár Jaroslav Martiš.
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Všetko sa začalo na medzinárodnom výtvarnom sympóziu v Belušských Slatinách v apríli 2015... Na vernisáži výstavy pri 
ukončení sympózia vystupovala Detská ľudová hudba Lachovček z Púchova pod vedením Ivana Sadloňa, ktorá svojím bez-
prostredným prejavom mimoriadne očarila všetkých prítomných. Toto vystúpenie tak inšpirovalo sochára Jaroslava Martiša, 
že už za pár mesiacov bolo na svete Kvarteto – štyri sochy z gaštanového dreva: Miško – husle (56 cm), Duško – basa (64 cm), 
Domka – cimbal (31 cm) a Nika – harmonika (49 cm).

Bude tam stáť celá ľudová muzička?

lista, harmonikár a trubkár. J. Martiš 
verí, že sa mu podarí v spolupráci s 
mestom zrealizovať aj túto mimoria-
dne náročnú víziu. Veď nájsť vhodné 
drevo a vytvoriť ďalšie štyri sochy v 
nadživotnej veľkosti – to nie je práca 
ani na dni, ani na týždne.
Hlavnou pohnútkou sochára Jaro-
slava Martiša pre tvorbu sôch do 
exteriéru je jeho filozofia – dostať 
umenie „do ulíc“ pre najširší okruh 
obyvateľov a návštevníkov mesta 
Púchov. Jeho súsošie Sv. Margita s 
drakom v púchovskom Europarku je 
toho dôkazom.

Text a fotografie: Eva Zábrodská

Pre priateľské väzby so Základnou 
umeleckou školou v Púchove a 
dobré vzťahy s mestským úradom 
a zastupiteľstvom ponúkol J. Martiš 
vytvoriť sochu hudobníka v nadži-
votnej veľkosti na verejný priestor. 
Je to naozaj výnimočný počin všet-
kých zúčastnených, že už v novem-
bri 2016 sa uskutočnila inštalácia 
sochy kontrabasistu na Štefánikovej 
ulici na malom námestí pri ZUŠ. Na 
sochu bolo použité drevo zo stromu 
z miestnej lokality - dub z Beluš-
ských Slatín.
Na základe tejto úspešnej akcie, pri-
pravil J. Martiš návrh komplexu sôch 
tradičnej ľudovej muzičky.  Ku kon-
trabasu by pribudol huslista, cimba-

Mesto Púchov v roku 2017 poriada VII. Veľkonočný jarmok, 
ktorý sa uskutoční 1. apríla 2017 (sobota) na pešej zóne v Púchove.

Ak máte záujem zúčastniť sa v Púchove jarmoku, 
žiadame Vás, aby ste do 15. februára 2017 zaslali 
na Mestský úrad v Púchove vypísanú prihlášku. 

Prihlášku nájdete na webovej stránke mesta www.puchov.sk, 
alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne na odd. dopravy a služieb. 

Bližšie informácie na č. tel. 042/4650817 (p. Bajzová, p. Filová), 
e-mail: miroslava.bajzova@puchov.sk.

Ak počet prihlásených žiadateľov o účasť na jarmoku prevýši kapacitné možnosti organizátora, 
má organizátor právo nepovoliť účasť na jarmoku záujemcom, ktorých prihlášky budú na úrade v Púchove
zaregistrované ako posledné. Usporiadateľ jarmoku si vyhradzuje právo výberu predávajúcich.

Nákres námestíčka pred ZUŠ s návrhom umiestnenia sôch hudobníkov, 
na foto dole sochy hudobníkov.Základná umelecká škola v Púchove

Mesto Púchov Vás pozývajú na

N O V O R O Č N Ý            K O N C E RT

24. január 2017 o 17.00 hod.
vo veľkej sále DIVADLA v Púchove 

vstupné 1 €      
     účinkujú žiaci, učitelia ZUŠ v Púchove

 
hosť koncertu violončelista

A N G E L   T A R P O V  (USA) 

Výzva pre remeselníkov - predajcov
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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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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 €.
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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 €.

       

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 €.
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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 €.

www.dkpuchov.sk
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Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok, 17. 1.
1. Bravčové karé zapečenie so špená-
tom a mozzarellou,  zemiaková kaša                                                            
2. Bucatini bolognese 
3. Pizza tonno     

Streda, 18. 1.
1. Krevety v pomarančovej omáčke 
s rizotom                                                    
2.  Lasagne
3.  Pizza s hnedými šampiňónmi 

Štvrtok, 19. 1.
1. Bravčový bôčik na spôsob 
rezňa s opekanými zemiakmi                                                                                                                                         
2. Gnocchi v maslovo šalviovej 
omáčke
3.  Pizza diavola a baranie rohy 

Piatok, 20. 1.
1. Rybacie fašírky s hrákovým krémom 
2. Orecchiette s brokolicou 
3. Pizza pazza – so všetkým 

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok, 17. 1.
Talianska zemiaková s kuracím mäsom
Sedliacka
1. Bojnická bravčová pochúťka, duse-
ná ryža, hranolky
2. Belehradský bravčový rezeň na 
zemiakoch, kyslá uhorka 
3. Pečené kuracie stehno na čili, 
dusená ryža, mix kompót
4. Vyprážaná mozzarella v ovsenom 
župane, varené zemiaky, tatárska 
omáčka

Streda, 18. 1.
Sviatočná zelerová
Pikantná fazuľová s kolienkami 
1. Anglický rozbif, pečené zemiaky, 
pikantný dressing s paradajkami
2. Bravčové na rasci, dusená ryža, 
zeleninový šalát 
3. Domáce plnené zem. knedle s úde-
ným mäsom, dusená kyslá kapusta 
4. Čokoládové palacinky s tvarohom 
a malinami 

Štvrtok, 19. 1.
Pórovo-syrová 
Horárkina hubová s cestovinou a 
mäsom
1. Bravčový steak s brokolicou, dusená 
ryža, hranolky

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,70 Є
Utorok, 17. 1.
Hovädzí vývar so špaldovými-tofu 
knedličkami 
Karfiolový krém s krutónmi 
1. Kuracie soté Provensál, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Hovädzie námornícke mäso, tarho-
ňa, čalamáda

3. Šalát s kuskusom a tofu 
Dezert: Kocka s medovou kôrkou 

Streda, 18. 1.
Slepačí vývar s Juliene zeleninou 
Tekvicová s červenou curry pastou 
1. Kurací mletý rezeň so syrom, zemia-
kové pyré, červená repa
2. Údená krkovička, hrachová kaša, 
chlieb
3. Zapekané palacinky s tvarohom a 
hrozienkami
Dezert: Dobošové rezy 

Štvrtok, 19. 1.
Argentínska
Zelerový krém
1. Kuracie prsia na kyjevský spôsob, 
zemiaky so slaninkou, zeleninové 
obloženie
2. Hovädzie kocky na hrášku, dusená 
ryža
3. Špagety Aglio olio e peperoncino
Dezert: Mliečny rez 

Piatok, 20. 1.
Zeleninový vývar s vaječnou sadlinou 
Bryndzová s cestovinou 
1. Morčacie Kung-pao, kari ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Bravčové pečené pliecko na cesna-
ku, dusená kapusta, varená knedľa
3. Gratinovaný pangasius, varené 
zemiaky, uhorkový šalát
Dezert: Viedenský zákusok 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok, 17. 1.
Poľovnícka gulášová polievka, chlieb 
Slepačia s mäskom a rezancami 
1. Kurací perkelt, domáce halušky 
2. Živánska pochúťka (zemiaky, brav.
mäso, slaninka, klobása, cibuľa)
3. Špagety Bolognese, parmezán 

Streda, 18. 1.
Strúčková polievka na kyslo, chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
a zeleninou 
1. Kurací černohorský rezeň, zemiako-
vé pyré, syr, zeleninové obloženie
2. Hovädzie varené v kôprovej omáč-
ke, domáca knedľa
3. Lievance s nutelou a šľahačkou 

Štvrtok, 19. 1.
Boršč, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom, cestovinou 
a zeleninou 
1. Kurací plátok zapekaný so špargľou  
a syrom, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Jelenie medailónky na dubákovej 
omáčke, karlovarská knedľa
3. Francúzske zemiaky s domácou 
klobáskou, kyslá uhorka 

Piatok, 20. 1.
Šampiňónová polievka, chlieb 
Divinový vývar so špenátovými 

haluškami  
1. Marinovaný kurací steak s 
lahôdkovou kukuricou, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Bravčová rolka so slaninkou a 
sušenými slivkami, pučené zemiaky, 
čalamáda 
3. Vyprážané rybie filé, majonézový 
šalát 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 17.1.
Slepačí vývar s rezancami 
1. Vyprážaná bravčová krkovička, 
zemiaková kaša, uhorka
2. Bravčové na prírodno so zelenou 
fazuľkou, tarhoňa 
3. Hodové koláče, biela káva 

Streda, 18. 1.
Šošovicová kyslá
1. Kuracie prsia na zelenine, dusená 
ryža
2. Domáca sekaná, zemiaky na kyslo, 
chlieb 
3. Lasagne, zeleninový šalát 

Štvrtok, 19. 1.
Polievka: Zeleninová s párkom a 
haluškami 
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
knedľa
2. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky
3. Kurací steak, zeleninový šalát 

Piatok, 20. 1. 
Polievka: Fazuľová pikantná s 
klobásou 
1. Hovädzie varené, paradajková 
omáčka, knedľa
2. Kurací plátok na hanácky spôsob, 
zemiaky, šalát
3. Parížsky šalát, pečivo

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok, 17. 1.
Šošovicová s párkom, rožok
1. Kurací Černohor, hranolky, tatárska 
omáčka
2. Sviečková na smotane, knedľa
3. Hráškové rizoto s grilovaným 
kuracím mäsom

Streda, 18. 1.
Hovädzí vývar s tortelínami 
1. Medailónky z panenky, ratatouille 
zelenina, divoká ryža 
2. Vyprážaný Hermelín, varené zemia-
ky, brusnice 
3. Jahodové knedle s tvarohom 

Štvrtok, 19. 1.
Valašská kyselica
1. Hovädzí Rumpsteak so slaninou a 
volským okom, pečené zemiaky
2. Pečená krkovička, kapusta, knedľa
3. Zapekaná brokolica s mozarelou 
a nivou 

Piatok, 20. 1.
Strúčková 
1. Grilovaný losos s pórkovou omáč-
kou, varené zemiaky 
2. Kurací rezeň s broskyňou, ryža
3. Cestoviny penne s bolonskou 
omáčkou a syrom 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Králičí kaldoun, mäsový knedlík
Cesnačka, šunka, syr
Šošovicová na sladkokyslo s údeným 
mäsom

1. Perkelt z kuracích paličiek, halušky
2. Žemľovka s tvarohom, šalát 
z čerstvého ovocia 
3. Hamburské bravčové stehno, 
varená knedľa
4. Grilovaný hermelín, pečené zemia-
ky so zázvorom, brusnice 
5. Parížsky teľací rezeň, rukolový šalát 
s cherry paradajkami, zemiakové pyré
6. Prekladaný bravčový rezeň, tarhoňa 
s hráškom 
7. Pečený zubáč na masle s bylinkami, 
zeleninovo-listový šalát, zapekaná 
zemiaková kaša 

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 17.1.
Goralská šutolica s fazuľou, kapustou 
a klobásou, chlieb
1. Kurací čiernohorský rezeň so syrom, 
varené zemiaky, tatárska omáčka 
2. Bravčová krkovička s horčicovo-me-
dovou omáčkou, dusená ryža, šalát
3. Grilovaný syr Quattro Formaggi, va-
rené zemiaky, šalát s červenou repou 

Streda, 18. 1.
Hubová s mrveničkou a zemiakmi
1. Pečené kačacie stehno, červená 
dusená kapusta, varená knedľa
2. Francúzske zemiaky s domácou klo-
básou, vajcami a smotanou, čalamáda 
3. Bylinkový bulgur s grilovanou 
zeleninou, olivami a syrom
 
Štvrtok, 19. 1.
Karfiolová krémová so zemiakmi
1. Pečené kuracie stehno na víne so 
slaninkou, dusená ryža
2. Strapačky s kyslou kapustou a 
údeným kolenom
3. Miešaný zeleninový šalát so syrovou 
omeletou, pečivo 

Piatok, 20. 1.
Zeleninová minestrone s cestovinou 
1. Kurací steak zapečený so sušenou 
rajčinou a syrom, bylinková ryža
2. Hovädzie líčka s duseným kelom, 
opekané zemiaky 
3. Volské oko (2 ks) so špenátovým 
prívarkom so smotanou, varené 
zemiaky 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok, 17. 1.
Kapustnica
Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový 
šalát
Kysnutý koláč s ovocím a mrveničkou

Streda,18. 1.
Hovädzí vývar
Bravčová panenka so zeleninou na 
masle, zemiaky
Plnené tortellini s omáčkou a cibuľkou

Štvrtok, 19. 1.
Hubová na kyslo
Spišský hovädzí tokáň, ryža
Strapačky s kapustou a slaninkou

Piatok, 20. 1.
Zeleninová s krupicovými haluškami
Pečená krkovička, zem. kaša, čalamáda
Syrové špízy, zemiaky, tat. omáčka

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok, 17. 1.
Polievka z červenej šošovice so 
zeleninou
1. Zvolenský kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, zemiaková kaša, uhorka
2. Hamburgské bravčové pliecko, 
knedľa

Streda, 18. 1.
Strúčková na kyslo
1. Prírodný bravčový rezeň, ½ vajce, 
šunka, syr, ryža, zeleninový šalát
2. Pečené kuracie stehno na spôsob 
bažanta, pučené zemiaky, zeleni-
nový šalát

Štvrtok, 19. 1.
Držková
1. Pikantné kuracie soté, opekané 
zemiaky, obedový šalát
2. Štefanská hovädzia pečienka, 
slovenská ryža, obedový šalát

Piatok, 20. 1.
Karfiolová s cestovinou
1. Vyprážaný pastiersky syr, hranol-
ky, tatarská omáčka
2. Zbojnícke bravčové špagety, 
0,3 dcl nápoj
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Mestské zastupiteľstvo v Púchove 
v súlade s § 6 zákona č. 369/90 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v súlade so zákonom č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia a č. 371/2010 Z. 
z. o ovzduší, vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie:

Článok č.1
Základné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len „nariadenie“) upravuje náleži-
tosti oznámenia podľa osobitného pred-
pisu (§6 ods.4 zák. č. 401/1998 Z. z.) a 
ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia malým zdro-
jom znečisťovania ovzdušia (ďalej len 
„poplatok“) vrátane vyčlenenia malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej 
len „malý zdroj“), ktorým sa poplatok ne-
bude vyrubovať a určuje výšku poplatku.
2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) malým zdrojom stacionárny zdroj (§ 3 
ods. 2 písm. c) zák. č. 137/2010 Z. z.), kto-
rým je:
1. technologický celok obsahujúci staci-
onárne zariadenie na spaľovanie palív s 
nainštalovaným súhrnným menovitým 
tepelným príkonom do 0,3 MW
2. ostatný technologický celok (§ 3 ods. 2 
písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z.), plochy 
na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré 
môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdu-
šia, skládky palív, surovín, produktov a 
odpadov, stavby, zariadenia a činnosti 
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou 
veľkého zdroja alebo stredného zdroja, a 
jeho prahová kapacita je menšia ako pre 

VZN č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
stredný zdroj znečisťovania ovzdušia ur-
čená osobitným predpisom (Príloha č. 2 
k Vyhl. MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z. z., kto-
rou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší)
b) prevádzkovateľom malého zdroja (§ 
2 písm. f ) zákonač. 137/2010 Z. z.) práv-
nická osoba a fyzická osoba oprávnená 
na podnikanie, ktorá má právo prevád-
zkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania 
ovzdušia.

Článok č. 2
Povinnosti prevádzkovateľa malého 

zdroja
1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný:
a) oznámiť každoročne do 15.februára 
Mestu Púchov spotrebu palív a surovín, z 
ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ďalšie 
údaje potrebné na zistenie množstva a 
škodlivosti znečisťujúcich látok vypuste-
ných do ovzdušia za uplynulý kalendárny 
rok (ďalej len „hodnotené obdobie“) na 
tlačive „Oznámenie údajov potrebných 
pre určenie výšky poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia malým zdrojom“, ktorého 
vzor je uvedený v prílohe č. 2, a to za každý 
malý zdroj osobitne (§ 6 ods. 4 zákona č. 
401/1998 Z. z.)
b) platiť poplatok v súlade s rozhodnutím o 
výške poplatku podľa článku č.4 tohto na-
riadenia (§1 ods.12 zákona č.401/1998 Z.z.)
2) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťa-
huje na prevádzkovateľa malého zdroja, 
ktorým je:
a) zariadenie sociálnych služieb zriadené 
alebo založené Mestom Púchov
b) základná škola, materská škola a zá-
kladná umelecká škola, ktorých zriaďo-

vateľom je Mesto Púchov
c) školské účelové zariadenia a školské 
výchovno-vzdelávacie zariadenia, kto-
rých zriaďovateľom je Mesto Púchov

Článok č. 3
Výška poplatku

1) Poplatok sa pre každý malý zdroj ur-
čuje na kalendárny rok paušálnou su-
mou do výšky 663,87 eura na základe 
údajov oznámených podľa článku č. 2 
ods.1 písm.a) tohto nariadenia (ďalej len 
„skutočná spotreba“) úmerne k množ-
stvu a škodlivosti vypustených znečis-
ťujúcich látok alebo k spotrebe palív 
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky 
vznikajú (§ 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 
Z. z.) za podmienok ustanovených v 
tomto nariadení.
2) Ročný poplatok prevádzkovateľa ma-
lého zdroja pozostáva zo súčtu poplat-
kov za všetky ním prevádzkované malé 
zdroje na území mesta Púchov (§ 3 ods. 
4 zákona č. 401/1998 Z. z.).
3) Poplatok za malý zdroj podľa článku 
č.1 ods. 2 písm.a) prvý bod tohto naria-
denia sa vypočíta ako súčet paušálneho 
poplatku a poplatku vypočítaného ako 
súčin sadzby určenej pre jednotlivé 
druhy palív (viď príloha č. 1) a množstva 
spotrebovaného paliva v predchádzaj-
úcom kalendárnom roku podľa vzorca: 
P = Pp + ( Sp x M )
P - poplatok
Pp - paušálny poplatok ( 10 € )

Sp - sadzba určená pre jednotl. druhy palív
M - množstvo spotrebovaného paliva

Ak z oznámenia údajov prevádzkovateľa 
malého zdroja nie je zrejmé o aký druh 
paliva ide (napr. hnedé uhlie prachové, 
alebo triedené), použije sa na výpočet 
poplatku vyššia sadzba.
4) Poplatok za malý zdroj podľa článku č. 1 
 ods. 2 písm. a) druhý bod tohto nariade-
nia (ostatný technologický celok) sa urču-
je paušálnou sumou v zmysle prílohy č. 2 
tohto nariadenia.
5) Ak vypočítaný ročný poplatok za malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia bude niž-
ší ako 3,50 €, prevádzkovateľ zaplatí len 
paušálny poplatok vo výške 10 €.

Článok č. 4
Rozhodnutie o určení výšky poplatku

1) Rozhodnutie o určení výšky poplatku 
vydá primátor mesta Púchov. V rozhod-
nutí určí výšku poplatku za príslušný 
kalendárny rok a ďalšie podmienky tý-
kajúce sa poplatkovej povinnosti pre-
vádzkovateľa malého zdroja, na základe 
údajov poskytnutých prevádzkovateľom, 
alebo zistených skutočností kontrolou u 
prevádzkovateľa.
2) Na konanie vo veci určenia výšky po-
platku sa vzťahuje osobitný predpis (zá-
kon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní/
správny poriadok/ v znení neskorších 
predpisov).

Článok č. 5
Sankcie

1) Za nesplnenie oznamovacej povinnosti 
uvedenej článku č.1 ods. 2 písm. a) tohto 
nariadenia a poplatkovej povinnosti uve-
denej v článku č. 2 ods.1 písm. b) tohto na-
riadenia uloží primátor mesta Púchov pre-
vádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 
663,87 eura (§ 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 
Z. z. v znení zákona č. 515/2008 Z. z.).
2) Pokutu podľa odseku 1 môže uložiť 
primátor mesta Púchov do jedného roka 
odo dňa, keď sa o porušení povinnosti do-
zvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, 
keď k porušeniu povinnosti došlo (§ 8 ods. 
4 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení zákona  
č. 525/2003 Z. z.).

Článok č. 6
Spoločné ustanovenia

1) Pri zmene alebo zániku malého zdroja 
je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem 
poplatku určeného podľa skutočnosti 
uplynulého roka aj poplatok za adekvát-
ne obdobie kalendárneho roka, v ktorom 
znečisťoval ovzdušie pred zmenou alebo 
zánikom malého zdroja. Za týmto úče-
lom oznámi prevádzkovateľ zmenu alebo 
zánik malého zdroja do 15 dní Mestu Pú-
chov, vrátane názvu nového prevádzko-
vateľa.
2) Poplatok a pokuty sú príjmom rozpoč-
tu mesta Púchov.

Článok č. 7
Zrušovacie ustanovenie

Schválením tohto nariadenia sa ruší Všeo-
becne záväzné nariadenia mesta Púchov  
č. 8/2009 o ochrane ovzdušia pred zne-
čisťujúcimi látkami a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia.

Článok č. 8
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od  
01. 01. 2017.

Rastislav Henek, primátor

Pevné palivá:  1 t/rok
Hnedé uhlie triedené 10,00 €
Hnedé uhlie prachové 12,00 €
Čierne uhlie triedené - koks 6,00 €
Čierne uhlie prachové 8,00 €
Lignit 12,00 €
Brikety 10,00 €
Drevo 2,50 €
Kvapalné palivá:  1 t/rok
Ťažký vykurovací olej 8,00 €
Stredný vykurovací olej 6,00 €
Ľahký vykurovací olej 4,00 €
Nafta 3,30 €

Plynné palivá: 1000 m³/rok

Zemný naftový plyn 0,20 €

Čerpacie stanice pohon. látok okrem skvapalnených uhľovodíkových 
plynov podľa projektov alebo skutočného roč. obratu do 100 m³. 
Čerpacie stanice – s tlak. nádržou slúžiacou na uskladnenie 
skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Plochy, na kt. sa 
vykonávajú práce, kt. spôsobujú znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, 
surovín, produktov a odpadov. 20,00 €
Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem 
úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania. 
Ostat. priem. výroby a spracov. kovov. 20,00 €
Následná povrchová úprava vozidiel (autobusy, nákladné autá, osobné 
autá) 60,00 €
Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie: 
  plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie, papier, kovy
  navíjané drôty
  pásové a zvitkové materiály
Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a 
iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými 
rozpúšťadlami. 30,00 €

Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, 
výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi. 30,00 €
Priemyselné spracovanie dreva 20,00 €
Čistiarne odpadových vôd 30,00 €
Chov hospodárskych zvierat s projektov. počtom chovných miest:
  ošípané 0,70 €/kus
  prasnice 1,30 €/kus
  hydina 0,07 €/kus
  hovädzí dobytok 2,30 €/kus
  ovce 0,17 €/kus
  kone 0,70 €/kus
  kožušinové a iné obdobné úžit. zvieratá 0,13 €/kus
Bitúnky a ostatné porážkarne (hydina a ostat.) 30,00 €
Zariadenia na údenie mäsa a rýb 15,00 €
Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných staveb. materiálov 30,00 €
Priemyselné spracovanie plastov 30,00 €
Činnosti súvisiace s nakladaním s odpadom (zariadenia na výrobu 
kompostu) 17,00 €
Výroba a spracovanie gumy 60,00 €

60,00 €

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
pre ostatné technologické celky:

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
pre stacionárne spaľovacie zariadenia:
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PODLAHY PREDAJ A MONTÁŽ

DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

dovoz  zdarma

Podlahy 
od 6,70 €/m²

OKNÁ
NÁBYTOK

Podlahy

Pod Zábrehom 1577/47, 020 01  Púchov

info@nari-nabytok.sk 
0918 360 910

www.nari-nabytok.sk

www.domydohnany.sk 0903 497 578

Vymeňte dom za byt a bývajte lacnejšie
4-izbový dom, 97 m² so záhradou

- 5 minút od Púchova
- mesačné náklady už od 120 eur
- parkovacie miesto v cene domu

už od 98.000 eur s DPH
cena s pozemkom 
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•  Čašník/ čašníčka (1) - Martin Klučka (Dvory 
1933, Púchov, 020 01) - kontakt: Ing. Martin  Kluč-
ka (tel.: +421904895351, e-mail: martin.klucka@
centrum.sk)

•  CNC Sústružník (1) - BAAS, s. r. o. (Farská 1707, 
Beluša, 018 61) - kontakt: Ing. Zuzana Martišová 
(tel.: +421424624349, fax: +421424624349,  
e-mail: baas@baas.sk)

•  Rozvozca pizze a jedál (2) - Arbat, s. r. o. (Dvory 
1933, Púchov, 020 01) - kontakt: Dušan Hudec 
(tel.: +421944455610, e-mail: dusan.hudec3@
gmail.com)

•  Dojička dojníc (1) - Poľnohospodárske družstvo 
Mestečko(Dohňany 1, Dohňany, 020 51) - kon-
takt: Dorota Mrníková (tel.: +421903458890, fax: 
0424692051, e-mail: dorka.mrnikova@pdmes-
tecko.sk)

•  Sestra (1) - Centrum sociálnych služieb - Led-
nické Rovne (Medňanská 80, Led. Rovne, 02061) 
- kontakt: Ing. Janka Ježová (tel.: +421901918573, 
e-mail: janka.jezova@csslednicke.sk)

•  Kaderník (1) - Bc. Petra Provazníková - Petra 
dámske a pánske kaderníctvo (Moyzesova 1744, 
Púchov, 020 01) - kontakt: (tel.: 0903849889)

•  Krajčír /-ka (1) - ODEMA, s. r. o. (Nábrežie Slobo-
dy 795/2, Púchov 1, 020 01) - kontakt: p. No- 
váková 0948636315

•  Pomocný lisovač (3) - DAMAC s. r. o.(Továrenská 
422, Beluša, 018 61) - kontakt: Lucia Penčáko-
vá (tel.: +421908482183, e-mail: pencakova@
damac.sk)

•  Kuchár (1) - ALEXANDRA HOTEL, s. r. o. (DVORY 
581/14B, Púchov, 020 01) - kontakt: Zdena Slávi-
ková (tel.: 042/4666000, e-mail: zdena.slavikova@
alexandrahotel.sk)

•  Osobný bankár - Púchov (1) - Prima ban-
ka Slovensko, a. s. (Moravská 1866, Púchov, 
02001) - kontakt: Ing. Silvia Trsťanová (tel.: 
+421911264447, e-mail: silvia.trstanova@prima-
banka.sk)

•  Sekretárka s nemeckým jazykom (1) - DREVO-
-LÍŠKA PLUS, s. r. o. (Čertov 642, Lazy pod Maky-
tou, 020 55) - kontakt: (tel.: 0905216542, e-mail: 
0905904053)

•  Pekár, pomocník pekára, skladník, technológ, 
vedúci smeny (8) - KOPEK plus s. r. o. (Berno-
lákova 46, Dolné Kočkovce, 020 01) - kontakt: 
Ing. Viliam Gerbel (tel.: +421905655119, fax: 
+421424710298, e-mail: kopek@kopek.sk)

•  Pomocný stavebný robotník (2) - KOMPLET 
STAV s. r. o. (Horné Kočkovce 13, Púchov, 020 01) - 
kontakt: Ing. Jozef Lukajka (tel.: +421905851314, 
e-mail: lukajka@kompletstav.sk)

•  Predajca mobilných telefónov a príslušenstva 
(1) - Barborak s. r. o.(Moravská 1631, Púchov, 020 
01) - kontakt: L. Barborák (tel.: +421908097000, 
e-mail: puchov@mobilcentrum.eu)

• Predavač hračiek a detského oblečenia (1) - 
Mimmi, s. r. o.(Moravská 682/3, Púchov, 020 01) 
- kontakt: (tel.: 0917188192)

•  Čašník, čašníčka (1) - Rastislav Urbančok(Morav-
ská 1882/48, Púchov, 020 01) - kontakt: Ing. Anna 
Trokanová (tel.: +421908211363, e-mail: anicka.
trokanova@gmail.com)

•  Predavač v chovprodukte (1) - MINI ZOO, s. r. o.  
(Hollého 844, Púchov, 020 01) - kontakt: (tel.: 
0905321426, e-mail: kralik@minizoo.sk)

•  Predavač/ka mäsa a mäsových výrobkov(1) - 
MAKOVEC, s. r. o. (Nimnická cesta 47, Púchov, 020 
01) - kontakt: Roman Gulár (tel.: +421948534518, 
e-mail: office@makovec.sk)

•  Servírka, čašník (1) - Kúpele Nimnica, a. s.(Nim-
nica, 020 71) - kontakt: František Zemánek (tel.: 
+421424608607, e-mail: manazer@kupelenim-
nica.sk)

•  Stolár (2) - Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a 
obch. kontraktor (Púchovská cesta  313, Púchov, 
020 01) - kontakt: Ing. Lenka Kuricová (tel.: 
+421903580551, e-mail: kuricova@vk-sok.sk)

•  Školník - údržbár (1) - SOŠ sklárska Lednic-
ké Rovne (Súhradka 193, Lednické Rovne, 
020 61) - kontakt: Ing. Anna  Krupičková (tel.: 
+421901918401, fax: 0424693606, e-mail: anna.
krupickova@sossklarska.sk)

•  Účtovník/ - čka (1) - DIPLOMATIC, s. r. o.(Novo-
nosická 502/3, Púchov, 020 01) - kontakt: (tel.: 
0905972506, e-mail: director@diplomatic.sk)

•  Zámočník, pomocný pracovník (1) - PU-KOV,  
s. r. o.(Streženická 1023, Púchov, 020 01) - kontakt: 
(tel.: 0903487856, e-mail: zpotocna@azet.sk)

•  Operátor výroby (3) - UNI - TECH, s. r. o. (kpt. 
Jaroša 1893/47, Púchov, 020 01) - kontakt: Michae-
la Horečná (tel.: +421424711576, e-mail: michaela.
horecna@unitech99.co.kr)

•  Montážny pracovník - vstupných rohoží (1) 
- MBM mat s. r. o. (Visolaje 410, Visolaje, 018 61) - 
kontakt: (tel.: 0905804070)

•  Masérka(1) - KAROLÍNA, s. r. o. (Dvory  1933/20, 
Púchov, 020 01) - kontakt: Stanislava Gombárová 
(tel.: +421903943991, e-mail: karolina@karolina-
puchov.sk)

•  Manipulačný pracovník (15) - PERSOnica, s. r. o. 
(Schreiberova 356, Lednické Rovne, 020 61) - kon-
takt: Mgr. Terézia Mihalová (tel.: +421948102147, 
e-mail: mihalova@personica.sk)

•  Konštruktér foriem (3) - Continental Matador 
Rubber, s. r. o. (Terézie Vansovej 1054, Púchov, 
020 01) - kontakt: Ing. Martina Tvrdá (tel.: 
+4214612890, e-mail: martina.tvrda@conti.sk)

Aktuálne voľné pracovné miesta v okrese Púchov
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FIGURE SKATING CHALLENGE PÚCHOV 2017

Bronzovými umiestneniami Lenky Struhárovej a 
Timey Pivkovej vyšperkoval krasokorčuliarsky klub 
Sporting Club Púchov (SCP) premiérový ročník ce-
loslovenskej kraokorčuliarskej súťaže Figure skating 
challenge Puchov 2017. Púchovský klub reprezento-
valo na podujatí sexteto dievčať, všetky sa umiestnili 
do ôsmeho miesta. Lenka Struhárová skončila v ka-
tegórii IK C1 na treťom mieste, rovnaké umiestnenie 
získala Timea Pivková v kategórii IK B Silver. Nina 
Drgoňová obsadila medzi mladšími žiačkami do 11 
rokov štvrtú priečku, Alexandra Rafajová skončila v 
kategórii IK C3 Silver piata, Lucia Horvátová medzi ju-
niorkami siedma, Eliška Labantová medzi deväťroč-
nými nádejami rovnako siedma a ôsmu priečku 
obsadila Alexandra Zajacová v kategórii 12-ročných 
mladších žiačok. Smolu mala ďalšia pretekárka SCP 
Alexandra Ridošková, ktorá musela pre zranenie po 
rozjazdení zo súťaže odstúpiť.  

Prvý ročník pretekov Figure skating challenge zor-
ganizoval výkonný výbor SPORTING CLUB PUCHOV. 
Preteky splnili kritéria pre zaradenie do Slovenského 
pohára. Možnosť pozrieť si slovenské krasokorčuliar-
ske talenty si nenechalo ujsť ani niekoľko význam-
ných slovenských trénerov. Podľa členky výboru SCP 
Andrey Ridoškovej sa pretekov zúčastnilo celkovo 
137 pretekárov z 15 krasokorčuliarskych klubov z 
celého Slovenska. Súťažilo sa v 11 výkonnostných 
kategóriách, v piatich kategóriách IK a pretekov sa 
zúčastnili aj kategórie začiatočníci a hviezdičky.  „V zá-
vere prvého dňa sme si zorganizovali preteky nášho 
klubu v samostatnej kategórii  našich najmladších 
začiatočníkov z čoho mali najväčšiu radosť pretekári 
- pretekárky. Ešte väčšiu radosť však spravili svojim 
rodičom a starým rodičom a samozrejme všetkým 
rodinným príslušníkom a zúčastneným fanúšikom,“ 
priblížila Ridošková. Ako dodala, organizátorom sa 
podarilo pritiahnuť do Púchova medzinárodných 

rozhodcov a takisto aj technický panel s medziná-
rodným zastúpením, tak preteky spĺňali aj tie naj-
prísnejšie kritériá. „Ohlasy účastníkov boli zatiaľ len 
pozitívne a už teraz sa všetci tešíme na druhý ročník,“ 
doplnila. 

SPORTING CLUB PUCHOV - divízia krasokorčuľova-
nia je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2014. 
Jeho predsedom je Jozef Ridoško a výbor tvoria Peter 
Hebr a Andrea Ridošková. Klub má 11 registrovaných 
pretekárov a päť detí v prípravke (z toho 15 dievčat 
a jeden chlapec). Deti pretekajú v rôznych vekových 
a výkonnostných kategóriách vo veku od šesť do 16 
rokov. Zverencov klubu trénujú manželia Vrlákov-
ci - mladý manželský pár bývalých profesionálnych 
úspešných krasokorčuliarov zo Žiliny.

„Deti trénujú 5 – 6-krát do týždňa v Púchove na 
ľade, čo je však v priemere asi len tretina oproti niek-
torým krasokorčuliarskym klubom. K tomu absolvujú 
baletnú a gymnastickú prípravu na suchu dvakrát do 
týždňa.  Pre porovnanie so špičkovými klubmi nám 
chýba podstatne väčšie množstvo hodín ľadu, ale 
zatiaľ z dôvodu veľkej vyťaženosti ľadovej plochy sa 
tréningy snažíme nahrádzať prípravou na suchu,“ do-
plnila Ridošková. 

Klub má podľa nej do budúcnosti určitú víziu a aj 
odvážne plány. Vzhľadom k tomu, že všetko je o fi-
nančných a časových možnostiach rodičov, ktorí to 
z podstatnej časti znášajú, nechcú tieto plány za-
kríknuť. „Naši pretekári sa zúčastnili troch medziná-
rodných pretekov v Trnave, Bratislave a v Budapešti 
a rovnako aj pretekov zo série Slovenského pohára. 
Čaká nás ešte vrchol sezóny – majstrovstvá Sloven-
ska a dovtedy sa ešte plánujeme zúčastniť troch 
pretekov na Slovensku a po domácom šampionáte 
ešte jedných medzinárodných pretekov v zahraničí,“ 
priblížila najbližší program púchovských krasokorču-
liarov.                (pok)

V domácej krasokorčuliarskej premiére 
bronzové pre Struhárovú a Pivkovú

Timea Pivková (na snímke vpravo) z usporiadateľského Sporting Clubu Púchov si na prvom ročníku celosloven-
skej krasokorčuliarskej súťaže Figure skating challenge Puchov vybojovala bronz.                     FOTO: Archív SCP

Púchovčanka Eliška Labantová počas vystúpenia.

Bronz si vybojovala aj Lenka Struhárová (vpravo).

 Krasokorčiliarky SCP si domáce preteky užívali. Zľava 
Lenka Struhárová, Eliška Labantová, Daniela Struháro-
vá, Lucia Horvátová, Alexandra Ridošková. 

Najmladšia talenty z Púchova. Zľava Sofia Šušková,
Laura Palcová, Jakub Zajac.
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HOKEJ

V zápase hviezd prispeli k výhre západu aj Púchovčania
  2. liga muži
Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku bol v so-
botu 14. januára dejiskom historicky prvého Zápasu 
hviezd 2. hokejovej ligy. Víťazom sa stal Výber zápa-
du, ktorý najmä vďaka finišu v tretej tretine zdolal
východniarov 12:10. V drese víťazov si našli miesto v 
zostave aj dvaja hokejisti ŠHK Púchov – obranca Hu-
lák a útočník Zemko. Prítomnosť oboch bolo na ľade 
cítiť a podieľali sa na výhre výberu západu. Zemko sa 
do streleckej listiny zapísal dvakrát, Hulák pridal je-
den gól.  Najlepším strelcom zápasu bol s tromi gól-
mi Richard Fiala z Liptovského Mikuláša. 

  Výber východu - Výber západu 10:12 (3:2, 5:1, 
2:9)
Góly: Fiala 3, Schellin 2, Findura, Hriško, Renčok, Ta-
rageľ, Petro - Zemko 2, Rybárik 2, Oravec 2, Káčer, 
Hulák, Haring, Filip, Durdiak, Daniel. Pred 290 divá-
kmi rozhodovali J. Konc - Tvrdoň, Orolin.
  VÝCHOD: Petro, Fedor - Kobeľa, Javorka, Tomaška, 
Kiss, M. Slovák, Hriško, L. Zagrapan, Findura - Fiala, 
Šechný, Šmálik - Laškody, Schellin, Renčok - J. Slovák, 
Pavlovič, Czuba - Tarageľ, Klouda, St. Pavličko
  ZÁPAD: Kičina, Vozár - Hulák, Filip, Sluka, Ščepko, 
Bačkor, Bátora, Poznik, E. Štefanka - Durdiak, Lezo, 
Peniaška - Haring, Daniel, Wesselényi - Rybárik, Zem-
ko, T. Segíň - P. Oravec, Káčer, Kovalík.
I. liga juniori
23. kolo: HK Havrani Piešťany – MŠK Púchov 4:1 
(1:0, 3:1, 0:0), Vardžák, HOBA Bratislava – Martin 1:4, 
Prešov – Michalovce 10:3
24. kolo: Piešťany – Martin 1:15
1. Martin 19  17  0  0  1  1  117:30  52 
2. Prešov  20  12  1  0  0  7  112:72  38 
3. Michalovce  18  9  1  0  0  8  74:84  29 
4. Púchov  18  7  1  0  1  9  70:70  24 
5. HOBA BA  19  6  1  0  3  9  83:84  23 
6. Piešťany  20  1  1  0  0  18  44:160  5 
I. liga dorast
Nadstavba
7. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 7:3 (1:1, 1:1, 
5:1), Chatrnúch, Smolka, Húska, Ladecký, Domanic-
ký, Kašlík, Černota, Považská Bystrica – Lučenec 13:3, 
Bardejov – Trebišov 5:4, Humenné malo voľno
8. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec 11:1 (1:0, 4:0, 
6:0), Udovychenko 4, Húska 2, Putala 2, Černota, 
Smolka, Deneš, Považská Bystrica – Brezno 7:1, Bar-
dejov – Humenné 7:1, Trebišov mal voľno
1. MŠK Púchov  7  7  0  0  0  54:9  21 
2. P. Bystrica  7  6  0  0  1  52:9  18 
3. Trebišov  6  3  0  0  3  27:23  9 
4. Humenné 5  3  0  0  2  21:24  9 
5. Bardejov  7  2  1  0  4  25:34  8 
6. Brezno  7  1  0  1  5  13:32  4 
7. Lučenec  7  0  0  0  7  11:72  0 
KADETI
28. kolo: MŠK Púchov – Gladiators Trnava 4:2 (1:0, 
1:2, 2:0), Ladecký 2, Krajč, Rusnák, ŠKP Bratislava 
– Piešťany 4:2, Skalica – Levice 8:1
1. MŠK Púchov  28  21  4  3  191:73  46 
2. Skalica  28  20  6  2  173:89  46 
3. Trnava 28  22  1  5  176:69  45 
4. ŠKP BA  28  12  3  13  140:102  27 
5. Topoľčany 27  10  2  15  139:149  22 
6. HOBA BA  27  9  1  17  106:133  19 
7. Piešťany  28  8  0  20  122:161  16 
8. Levice  28  0  1  27  45:316  1 
  I. liga starší žiaci
  8. HT: 
  23. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 10:4 (5:1, 1:2, 
4:1), Šmigura 3, Moravanský 3, Haluška 2, Mišák, Pu-

tala
  Považská Bystrica – Zvolen 5:6, Martin – Lučenec 
14:0, Banská Bystrica – Žilina 3:0, Liptovský Mikuláš 
mal voľno
1. MŠK Púchov  20  16  2  2  127:53  34 
2. Martin 21  14  0  7  112:73  28 
3. B. Bystrica 20  10  4  6  107:74  24 
4. Zvolen 20  12  0  8  101:87  24 
5. L. Mikuláš 19  10  3  6  116:88  23 
6. Žilina  21  9  2  10  79:72  20 
7. P. Bystrica  21  9  2  10  97:111  20 
8. Brezno  20  4  1  15  94:125  9 
9. Lučenec  20  0  0  20  24:174  0 
  7. HT:
  23. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 1:3 (0:1, 1:1, 
0:1), Ondrášik
  Považská Bystrica – Zvolen 2:14, Martin – Lučenec 
9:5, Banská Bystrica – Žilina 3:4, Liptovský Mikuláš 
mal voľno
1. Martin 21  19  0  2  137 : 39  38 
2. Zvolen  20  15  2  3  154 : 50  32 
3. MŠK Púchov  20  14  1  5  118 : 42  29 
4. Brezno  20  13  0  7  117 : 63  26 
5. Žilina  20  9  1  10  88 : 85  19 
6. Lučenec  19  7  0  12  97 : 142  14 
7. L. Mikuláš 19  6  1  12  69 : 99  13 
8. B. Bystrica  20  3  2  15  38 : 116  8 
9. P. Bystrica  21  0  1  20  37 : 219  1
  I. liga mladší žiaci
  6. HT:
  23. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 0:12 (0:4, 0:6, 
0:2), Vráblik 3, Hajas 3, Brežný 3, Hudík 2, Zajvald
  Zvolen – Považská Bystrica 6:3, Lučenec – Martin 
1:7, Žilina – Banská Bystrica 3:1, Liptovský Mikuláš 
mal voľno
1. Martin 20 16 0 4 141:11 32
2. Žilina  21  13  1  6  112:81  29
3. Zvolen  19 12  4  3  159:79  28
4. MŠK Púchov  19  12  1  6 96:52  25
5. L. Mikuláš  19  7  5  7  83:67  19
6. P. Bystrica 20  8  2 10 130:119 19
7. B. Bystrica  20  7 3  9  79:75  16
8. Lučenec  20  4  0  16  66:175  8
9. Brezno  20  0  2  19  44:205  2
  5. HT:

2. liga muži
18. kolo – 21. 1. o 18.00
Iskra Partizánske – ŠHK Púchov
1. liga juniori
25. kolo – 21. 1. o 15.00
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov
26. kolo – 22. 1. o 10.30
Penguins Prešov – MŠK Púchov 
1. liga dorast
Nadstavba
9. kolo – 21. 1. o 14.00
MŠK Mládež Trebišov – MŠK Púchov
10. kolo – 22. 1. o 10.30
MHK Humenné – MŠK Púchov
1.l iga starší žiaci
8. HT
24. kolo – 21. 1. o 9.00
HC Lučenec – MŠK Púchov
7. HT
24. kolo – 21.1. o 11.30
HC Lučenec – MŠK Púchov
1. liga mladší žiaci
6. HT
24. kolo – 21. 1. o 9.00
MŠK Púchov – HC Lučenec
5. HT
24. kolo – 21. 1. o 11.30
MŠK Púchov – HC Lučenec

Kto s kým na ľade

  23. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 3:8 (0:4, 2:2, 
1:2), Pobežal 3, Urban 2, Palan, Seiler, Žondor
  Zvolen – Považská Bystrica 3:1, Lučenec – Martin 
4:8, Žilina – Banská Bystrica 8:5, Liptovský Mikuláš 
mal voľno
1. MŠK Púchov  20  17  2  1  232:82  36
2. B. Bystrica  19  15  1  3  158:70  31
3. Žilina  21  15  1  5  164:115  31
4. Martin  20  11  1  8  137:106  23
5. Zvolen  20  7 2  11  127:121  16
6. L. Mikuláš  19  7  1  11  96:138  15
7. P. Bystrica  21 5  2  14  81:123  12
8. Brezno  20  4  3  13  82:151  11
9. Lučenec  20  2  1  17  69:214  5

Muži ŠHK Púchov mali pre zápas hviezd v sobotu voľno. Už o týždeň cestujú do Partizánskeho. 
Ilustračná snímka: Miroslav Mikáč
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Halový futbalový turnaj U13 - mestská športová hala Púchov, 15. januára

Halový turnaj vyhrali bez prehry domáce talenty

Bronzové medaily si vybojovali mladší žiaci MŠK 
Púchov červení (U12) na domácom medzinárodnom 

halovom turnaji – Memoriáli Šamánkovcov. V kvalit-
nej medzinárodnej konkurencii si v športovej hale 

sTC Púchov vybo-
jovali prvenstvo 
mladí Žilinčania 
pred Trenčanmi. 
Púchovčania uhra-
li s víťazom turnaja 
remízu, zaostali za 
ním o dva body. 
Druhému Trenčínu 
podľahli o gól a v 
konečnom účtova-
ní za ním zaostali 
o jediný bodík. 
Druhé družstvo 
Púchova – čierni, 
obsadilo poslednú 
desiatu priečku.  S 
kvalitnými súpermi 
však dokázali uhrať 
štyri body za jednu 
výhru a remízu. 

Výsledky Púchova: 
Púchov čierni – Žilina 1:3, Púchov čierni – Opava 

1:3, Púchov čierni – Příbram 0:7, Púchov čierni – Tr-
nava 0:6, Púchov čierni – Trenčín 0:9, Púchov čierni – 
Slovácko 3:2, Púchov čierni – Výber ZsFZ 0:3, Púchov 
čierni – Valašské Meziříčí 1:1, Púchov čierni – Púchov 
červení 1:5, Púchov červení – Žilina 0:0, Púchov čer-
vení – Opava 3:2, Púchov červení – Příbram 2:0, Pú-
chov červení – Trnava 1:0, Púchov červení – Trenčín 
1:2, Púchov červení – Slovácko 5:4, Púchov červení 
– Výber ZsFZ 5:2, Púchov červení – Valašské Meziříčí 
2:2

Celkové poradie: 1. MŠK Žilina – 22 bodov, 2. AS 
Trenčín – 21 bodov, 3. MŠK Púchov červení – 20 bo-
dov, 4. FC Opava – 18 bodov, 5. Spartak Trnava – 12 
bodov, 6. Výber ZsFZ – 12 bodov, 7. FK Příbram – 9 
bodov, 8. TJ Valašské Meziříčí – 8 bodov, 9. FC Slovác-
ko – 6 bodov, 10. MŠK Púchov čierni – 4 body

Najlepším strelcom turnaja sa stal Lukáš Mikuláš 
(AS Trenčín), za najlepšieho hráča vyhlásili organizá-
tori Denisa Straku z víťazného družstva. Najlepším 
brankárom sa stal Adrián Molnár (Výber ZsFZ). Cenu 
fair-play si odniesol domáci hráč Kevin Kutnár.        (r)

Halový futbalový turnaj - Memoriál Šamánkovcov (U 12) - 14. januára, športová hala sTC Púchov

Domáce talenty si v silnej konkurencii vybojovali bronz

Futbalové talenty MŠK Púchov U 13 s označením 
čierni sa stali celkovým víťazom kvalitne obsadeného 
halového futbalového turnaja v mestskej športovej 
hale v Púchove. Púchovčania si po remíze s výberom 
Futbalovej akadémie R. Hanka v Moravanoch v zá-
kladnej skupine postupne poradili s Považskou Byst-
ricou. Dubnicou nad Váhom a Petržalkou a po víťaz-
stve v skupine si vybojovali postup do semifinále. V
ňom po nervydrásajúcom súboji prehrávali ešte dve 

minúty pred koncom s Myjavou 1:2. Napokon Pú-
chovčania vyrovnali a 22 sekúnd pred koncom strelili 
víťazný gól znamenajúci postup do finále. Finále už
mladí Púchovčania ovládli a poradili si s Martinom 

Hladko 4:1. Druhé púchovské 
družstvo – červení si po solíd-
nych výkonoch vybojovali v sku-
pine štvrté miesto znamenajúce 
súboj o celkovú siedmu priečku. 
V ňom si Púchov poradil s FA R. 
Hanka šedí 3:2 a obsadil celkovo 
siedme miesto. 

Turnaj mal výbornú úroveň o 
vyrovnanosti kolektívov svedčia 
aj tesné výsledky.

Skupina A: 
Púchov červení – FA R. Hanka 

oranžoví 0:2, Bánovce – Myjava 
0:3, Martin – Púchov červení 0:0, 
FA R. Hanka oranžoví – Bánovce 
4:0, Púchov červení – Myjava 1:0, 
Martin – FA R. Hanka oranžoví 
2:0, Púchov červení – Bánovce 
1:1, FA R. Hanka oranžoví – My-
java 0:1, Bánovce – Martin 2:2, 
Myjava – Martin 1:3
1. Martin 4 2 2 0 7:3 8
2. Myjava 4 2 0 2 5:4 6
3. FA Hanka or. 4 2 0 2 6:3 6
4. Púchov červení 4 1 2 1 2:3 5
5. Bánovce 4 0 2 2 3:10 2

Skupina B:
Púchov čierni – FA Hanka šedí 1:1, Považská Byst-

rica – Dubnica 0:2, Petržalka – Púchov čierni 0:2, FA 
Hanka šedí – Pov. Bystrica 1:0, Púchov čierni – Dub-
nica 2:0, Petržalka – FA Hanka šedí 3:0, Púchov čierni 
– Považská Bystrica 2:1, FA Hanka šedí – Dubnica 0:1, 
Pov. Bystrica – Petržalka 1:4, Dubnica – Petržalka 2:0
1. Púchov čierni 4 3 1 0 7:2 10
2. Dubnica 4 3 0 1 5:2 9
3. Petržalka 4 2 0 2 7:5 6
4. FA Hanka šedí 4 1 1 2 2:5 4
5. P. Bystrica 4 0 0 4 2:9 0

Stretnutia o umiestnenie:
O 9. miesto:

Bánovce – Považská Bystrica 4:2
O 7. miesto: 
FA R. Hanka šedí – MŠK Púchov červení 2:3
O 5. miesto:
FA R. Hanka oranžoví – Petržalka 4:2
Semifinále:
Martin – Dubnica 1:1, na pokutové kopy 3:1
MŠK Púchov čierni – Myjava 3:2
O 3. miesto: Myjava – Dubnica 1:0
Finále: MŠK Púchov čierni – Martin 4:1 
Celkové poradie: 1. MŠK Púchov čierni, 2. Martin, 

3. Myjava, 4. Dubnica, 5. FA R. Hanka oranžoví, 6. Petr-
žalka, 7. MŠK Púchov červení, 8. FA R. Hanka šedí, 9. 
Bánovce nad Bebravou, 10. Považská Bystrica 

Zostava MŠK Púchov čierni: Samuel Drahuta, Ján 
Mozsi, Marek Tuček, Erik Porubčan, Matej Obšivan, 
Michal Mynář, Benjamín Vrábel, Václav Baláž

Zostava MŠK Púchov červení: Martin Martiš, Lu-
káš Zlocha, Andrej Mušák, Daniel Krajčík, Lukáš fedor, 
Daniel Rybanský, Sebastián Sieklik, Michaela Juren-
ková.                                   (pok)

V neľútostnom semifinálovom súboji medzi Myja-
vou a Púchovom (v červených dresoch) sa bojovalo 
o každú piaď športovej haly. Napokon mali pevnej-
šie nervy Púchovčania, ktorí necelú pol minútu pred 
koncom stretnutia strhli víťazstvo na svoju stranu. 
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Hráči z okresu Púchov na cenné kovy nedosiahli
Majstrovstvá oblasti jednotlivcov v stolnom tenise

šport 21

7. liga muži
Druhým odvetným kolom pokračovala siedma stol-
notenisová liga mužov. Stolní tenisti Púchova si v 
ňom zaknihovali štvrtú výhru v súťaži, keď si za do-
mácimi stolmi poradili s Dubničanmi a priblížili sa na 
jeden bod k Považskobystričanom. Púchovskej rezer-
ve sa ani na štrnástykrát nepodarilo bodovať a stále 
sú na poslednej priečke tabuľky. 
Výsledky 14. kola: Miracles Dubnica nad Váhom – 
Sedmerovec C 5:13, Jakuš 2, Heštera, Halgoš, P. Fatr-
sík po 1 – P. Barták, Galko  po 4, Mazán 3, 2x štvorhra, 
Milochov B – Dolné Kočkovce C 11:7, B. Mihálik 4, 
M. Mihálik, Duško, Hradňanský po 2, 1 štvorhra – Cr-
koň 3, Hudec 2, Gombár 1, 1 štvorhra, Púchov A – 3. 
ZŠ Dubnica nad Váhom 12:6, Sitár 4, Ochotnický 3, 
Lefko 2, Janeková 1, 1 štvorhra – Trenčan 3, Herda, 
Schmiedl po 1, 1 štvorhra, Nová Dubnica E – Pruži-
na B 9:9, Janiga 4, Vinczeová 3, Kulina 1, 1 štvorhra 
– Topor 3, Petrovič, D. Olšovský po 2, J. Valášek 1, 1 
štvorhra, Udiča – Púchov B 15:3, Turiak, Šuška po 4, 
Beník 3, M. Vaňko st. 2, 2x štvorhra – Mikulčík 2, Miko 

1, Nozdrovice B – JoLa Dubnica nad Váhom 8:10, 
Zemanovič 3, Koštialik, Didek po 2, 1 štvorhra – Roj-
kovič 4, Kminiak, Zajac po 2, Hebr 1, 1 štvorhra, TTC 
Považská Bystrica E mal voľno
1. JoLa DCA   14 13 1 0 178:74 41
2. Sedmerovec C  14 12 0 2 160:92 38
3. Nozdrovice B  14 8 3 3 150:102 33
4. Pružina B  14 8 2 4 149:103 32
5. Udiča   14 9 0 5 145:107 32
6. Milochov B  14 8 2 4 134:118 32
7. D. Kočkovce C  14 6 1 7 141:111 27
8. TTC PB E  13 6 0 7 120:114 25
9. Púchov A  14 4 2 8 106:146 24
10. N. Dubnica E  14 3 2 9 97:155 22
11. Miracles DCA   13 4 1 8 120:114 22
12. ZŠ Dubnica   14 2 0 12 85:167 18
13. Púchov B  14 0 0 14 35:217 14

KTO S KÝM ZA STOLMI
5. SATES liga
12. kolo, 20. januára
Medeko Považská Bystrica – Dolné Kočkovce B (o 

17.30), Lysá pod Makytou – Nová Dubnica D (18. 1. 
o 18.00), Slovan Považská Bystrica – Dubnica nad 
Váhom (o 17.30), Ladce B – Pružina (o 18.00), Nová 
Dubnica C – TTC Považská Bystrica C (o 18.00), Pruské 
A – Pruské B – predohrané (11:7)
6. REKONT liga
12. kolo, 20. januára
Červený Kameň – Sedmerovec B (o 18.00), Dohňany 
– Dolný Moštenec (o 17.00), Slovan Považská Byst-
rica B – Ladce C (o 17.30), Šebešťanová – Milochov 
(o 18.00), Nozdrovice – TTC Považská Bystrica D (o 
18.30), Dolná Mariková – Zliechov (o 18.00)
7. liga
16. kolo, 20. januára
TTC Považská Bystrica E – Nozdrovice B (o 18.00), 
JoLa Dubnica nad Váhom – Udiča (o 18.00), Púchov 
B – Nová Dubnica E (o 18.00), Pružina B – Púchov A 
(o 18.30), 3. ZŠ Dubnica nad Váhom – Milochov B (o 
18.00), Dolné Kočkovce C – Miracles Dubnica nad Vá-
hom (o 18.00), Sedmerovec C má voľno

(r)

Púchovčania si zaknihovali štvrtú výhru, rezerva stále naprázdno
Oblastné stolnotenisové súťaže

Stolnotenisový klub TTC Považská Bystrica usporia-
dal z poverenia Oblastného stolnotenisového zväzu 
okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava v telocvič-
niach Základnej školy Stred v Považskej Bystrici majs-
trovstvá oblasti jednotlivcov v stolnom tenise. Popri 
favorizovaných Považskobystričanoch a Novodubni-
čanoch sa očakávalo, že na medailové pozície zaú-
točia najmä hráči treťoligových Dolných Kočkoviec. 
Menej šťastia pri vyžrebovaní však napokon hráčov z 
Púchovského okresu na medailové priečky nepusti-

lo. Najlepšie z hráčov Púchovského okresu si počínal 
Matej Janiš (na snímke vľavo) z Dolných Kočkoviec, 
ktorý sa prebojoval až do štvrťfinále. Sklamaním je
stopka páru Balaško – Janiš vo štvorhre už v osemfi-
nále.  Najvyššie z hráčov Púchovského okresu sa tak 
v štvorhre prebojoval Dolnokočkovan Jozef Michalec 
(na snímke vpravo), ktorý spolu so Žiačikom z Dolnej 
Marikovej skončili vo štvrťfinále.

Majstrovstiev oblasti v stolnom tenise sa zúčastnilo 
56 mužov zo 17 oddielov a osem žien z dvoch od-

dielov. Majstrovstiev sa nezúčastnil ani 
jeden hráč či hráčka z Dubnice, Pružiny, 
Zliechova, Nozdrovíc, Šebešťanovej, JoLa 
Dubnica, Udiče, Miracles Dubnica. Tieto 
kluby potrestá ŠTK Oblastného stolnote-
nisového zväzu pokutou 4 eurá. Iba jeden 
hráč štartoval z klubov Dolná Mariková 
a Červený Kameň. Tieto kluby dostanú 
dvojeurovú pokutu. 

Tituly majstra oblasti v dvojhrách si 
podľa očakávania vybojovali Považsko-
bystričania Peter Konrád a reprezentant-
ka Monika Uríková.  Mužský štvorhrový 
titul získal senzačne pár nováčika tohto-
ročnej štvrtej ligy mužov zo Sedmerovca 
- Zvoníček, Stráňovský. V ženskej štvor-
hre triumfoval sesterský pár Pšenková, 
Grambličková a zmiešaná štvorhra sa 
stala záležitosťou Novodubničanov, keď 
Pšenková s Frohnom porazili vo finále
svojich oddielových kolegov M. Pšenku s 
Grambličkovou. Bývala extraligová hráč-
ka Ľubomíra Pšenková sa tak s dvomi zlatými a jed-
nou striebornou stala najúspešnejšou účastníčkou 
majstrovstiev. Hráči a hráčky stolnotenisového klubu 
MKST Nová Dubnica sa stali najúspešnejšími účastní-
kmi majstrovstiev oblasti, keď získali dve zlaté, štyri 
strieborné a štyri bronzové medaily.  

Poradie:
Dvojhra muži: 1. Peter Konrád (TTC Považská Byst-

rica), 2. Jozef Frohn (Nová Dubnica), 3. Vladimár Jan-
kovský ml. (Ladce) a Marek Lipa (MEDEKO Považská 
Bystrica), 5. – 8. Matej Janiš (Dolné Kočkovce), Ladi-
slav Velič (TTC Považská Bystrica), Radovan Zvoníček 
(Sedmerovec), Patrik Lauš (MEDEKO Považská Bystri-
ca), 9. – 16. Jozef Michalec (Dolné Kočkovce), Daniel 
Blaško (Dolné Kočkovce), 17. – 32. Dominik Panáček 
(Lysá pod Makytou), Anton Ladecký (Lysá pod Maky-
tou), Radovan Baška (Dohňany), 37. – 40. Milan Junga 
(Dohňany), Ivan Hološko (Dohňany)

Dvojhra ženy: 1. Monika Uríková (TTC Považská 
Bystrica), 2. Ľubica Pšenková (Nová Dubnica), 3. Ema 

Kulichová (TTC Považská Bystrica) a Alena Lászlová 
(Nová Dubnica)

Štvorhra muži: 1. M. Stráňovský, R. Zvoníček (Sed-
merovec), 2. P. Konrád, M. Konrád (TTC Považská 
Bystrica), 3. M. Pšenka, Frohn (Nová Dubnica) a P. 
Kvaššay, J. Kunovský (Slovan Pov. Bystrica, Milochov), 
5. - 8. V. Nemečkaj, M. Chvojka (Klobušice), M. Lipa, 
P. Lauš (Medeko Považská Bystrica), Jankovský, Ga-
jdošík (Ladce), J. Michalec, Žiačik (Dolné Kočkovce, 
Dolná Mariková), 9. - 16. Blaško, Janiš (D. Kočkovce), 
Baška, Junga (Dohňany), Panáček, Ladecký (Lysá pod 
Makytou) 

Štvorhra ženy: 1. Pšenková, Grambličková (Nová 
Dubnica), 2. Uríková, L. Šelingová (TTC Považská Bys-
trica, Nová Dubnica), 3. Kulichová, Dujsíková (TTC 
Považská Bystrica) a Machciníková, Lászlová (Nová 
Dubnica)

Zmiešaná štvorhra: 1. Frohn, Pšenková (Nová Dub-
nica), 2. M. Pšenka, Grambličková (N. Dubniica), 3. Vi-
šenka , Uríková (N. Dubnica, TTC Považská Bystrica) a 
Ďurana, Kulichová (TTC Považská Bystrica).       (pok)
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Jarné prázdniny u nás – pobyt na 6 nocí

Hotel Boboty, Vrátna 515, 013 06 Terchová
hotelboboty@vratna.sk, 0902 969 205, www.hotelboboty.sk

CENA UŽ OD 

289 €/DOSPELÝ

lyžovanie 
zdarma

• ubytovanie na 6 nocí s polpenziou
• Skipas 6 dní v stredisku Vrátna Free Time Zone
• Skibus do strediska Vrátna 
• welcome drink
• neobmedzený vstup do hotelového bazéna
• 2 x hodinový vstup do sauny
• detský program s animátorkou
• detský kútik, detské kino
• stolný tenis, stolný futbal, biliard, fitnes
• darček na rozlúčku pre každého

pokračovanie z vedľjšej strany:

- 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 - nepretr. prevádzka 
- Pomocný pracovník na 4 hod. (10.00 - 14.00 hod.) 
Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 
0907/826 577.
• Ponúkam pracu pre krajčírky na TPP, dochodkyne 
alebo zdravotne znevýhodnené krajčirky s invalid-

kou v chránenej dielni v Beluši. Prax podmienkou. 
Kontakt: 0905 193 718
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku, prax výhodou (nie je nutná, zaučíme). 
Tel. 0908 757 165.                     
• Upratovacia firma UPRATOVANIE. TS hľadá uprato-
vačku na dohodu, práca je vhodná aj pre seniorov.  
Podmienky: spoľahlivosť, zmysel pre poriadok. Tel: 
0948 489 288. 

OZNAMY: 
•  ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň sa bude konať 30. 1. 2017 od 14.00 hod. v kance-

lárii ZO SZZP (bývalý kataster na Námestí slobody). 
Právne poradenstvo sa per veľký záujem zužuje na 
právne problémy zdravotne postihnutých a starších 
občanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, 
môže sa prihlásiť na tel. 0949 103 709. K prípade je 
potrebné si doniesť už existujúce podklady.

•  ZO SZZP Púchov oznamuje, že členské známky 
na rok 2017 sa predávajú každý pondelok, stredu 
a piatok v kancelárii ZO SZZP na Námestí slobody 
(bávalý kataster) v čase od 10.00 do 12.00 hod. Cena 
známky 4 eurá. Každý člen si donesie zo sebou člen-
ský preukaz.

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Lanza
prach na pranie 

4,5 kg  
60 PD

8,90 

5,29  €

Nivea 
sprchový gél
dámsky/ 
pánsky
250 ml  
2,95

1,59 €

Wellaflex   
lak na vlasy 
250 ml 

3,39 

2,59 €

Dove
vianočné 
darčekové 
kazety
za SUPER 
NÍZKE CENY

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

1,99 €

 v skle ANJEL 
100 g
2,30 

1,59 €

Vianočná 
sviečka

 v skle 
115 g

    2,85   

    1,89 €

Vianočná 
sviečka

SUPER CENA
    Lenor

aviváž 
45/52/57 praní 

3,99   

2,59 € 

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Nivea
sprchový gél 

750 ml

 4,99  

3,59  €

Signal
zubná pasta 
125 ml 

1,39 

0,79 €
Calgon 
do práčky 
proti vodnému 
kameňu  
500 ml
3,99 

2,59 €

3,99 

1,99 €

Vonné 
olejčeky 
do aroma-
lampy 

    Lenor
parfumované 

aviváže, 
rôzne druhy

od 1,3 l 

4,19  

2,99 € 

Rex                       
prach na pranie
80 PD
5,6 kg

10,99 
8,79 €

Schauma   
šampón 
na vlasy  
400 ml 

3,29 

1,99 €

JAR 
prostriedok 
na riad
1 l 

 2,19 

1,59 €

JAR 
platinum 
prostriedok 

na riad
750 ml 

 2,19 

1,59 €
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ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 € 
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 2-izb. byt na Mládežníckej ulici aj so za-
riadením. Cena: 65.000,- EUR. Dohoda možná. Tel. 
0905 465 975 

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim garáž na Pribinovej ulici alebo v blízkom 
okolí. Tel. 0940 862 827.
• Kúpim 3-izbový byt s balkónom v Púchove, prí-
padne Beluša a okolie. Nie cez RK! Tel. 0910 172 020.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Od 1. 2. prenajmem garáž pri Makyte smer Goraz-
dova - 60 €. Tel. 0907 516 040. 
• 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.
• Súrne hľadáme prenájom 2-izb. bytu v Púchove, 
zariadený a dlhodobý prenájom, nájom vrátane 
energií do 350 €. Tel. 0902 552 386.

PREDAJ RÔZNE 
• Predám starší nábytok.  Cena dohodou. Tel.  0949 
423 301.

RÔZNE 
• Ponúkam možnosť absolvovať bezplatný kurz ne-
meckého jazyka pre rôzne profesie (opatrovateľstvo 
a pod.) pre ľudí evidovaných na úrade práce. Bližšie 
info na tel. 0910/168973 (volať po 16-tej), alebo 
info@linguis.sk
• Predám mraziaci box truhlicový v objeme 300 l, 
značky Whirlpool v cene 50 eur + odvoz. Tel. 0907 
703 240.

SLUŽBY
• Odborná masáž – odblokovanie bolesti. 0908 183 
215.  
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2017. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113. 
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. ja-

dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón . 
Tel. 0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.

PONUKA PRÁCE
• Spoločnosť Goms, s. r. o. prijme do zamestnania 
pracovníkov pre oblasť strojárenskej výroby v profe-
siách:
- zámočník, montážny pracovník (zváračské opráv-
nenie výhodou)
- technický pracovník so znalosťou gumárenských 
technológii a riadenia montážnej skupiny
Kontakt: 0905 981 955.
• Prijmeme skladníka do klampiarskej predajne.  
Tel. 0903 526 862.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove prijme do 
súčasnej a novej prevádzky pracovníkov na trvalý 
pracovný pomer: 

pokrač. na vedľašej strane

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 19. 01. 2017 uplynie 
rok, čo nás opustila naša 
milovaná manželka, mama, 
babka a prababka 
Lolka HOLÁKOVÁ. 
S úctou a láskou si na ňu 
spomínajú manžel Štefan, 
dcéry renka a Gabika s manželom, vnučky Luc-
ka, Nikolka, vnuk marek a pravnúčatá. 
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku. 

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
dni plynú ako tichej 
rieky prúd,
len spomienka v srdci 
trvá a nedá sa zabudnúť.
Ťažko je vysloviť, čo v 
srdci cítime, už je to rok, 
čo ku hrobu chodíme.

dňa 19. 1. si pripome- 
nieme 1. výročie od úmrtia našej drahej manžel-
ky, matky, sestry Zuzany KARUMNÍKOVEJ
rod. ondejčíkovej z Púchova - hoštinej.
S láskou a úctou spomína manžel Peter, dcéra 
Janka s manželom Kajkom a s vnučkami Sárkou 
a Klárkou, syn Peťo a sestra hanka, milka a Boba 
s rodinami.

POĎAKOVANIE
úprimne z celého srdca ďakujeme celej našej ro-
dine, príbuzným, známym 
a kamarátom, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť na poslednej 
ceste s naším milovaným 
manželom, otcom, ded-
kom a pradedkom  Jaro-
slavom DOHŇANSKÝM  
dňa 10. 1. 2017. 
Ďakujeme všetkým za kve-
tinové dary, zmiernenie 
nášho veľkého žiaľu a prejavy sústrasti. Naša vďaka 
patrí pohrebnej službe adveNT za dôstojnú roz-
lúčku.

v mene celej rodiny.

SPOMIENKA
dňa  9. 1. 2017  sme si 
pripomenuli  8. výročie 
od úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a dedka 
Mariána MOŠKA.  
S láskou spomína manželka 
a deti s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, 
známym a susedom z by-
tovky za kvetinové dary, 
prejavy sústrasti a účasť 
na poslednej rozlúčke s 
našou drahou manžel-
kou, matkou  a milujúcou  
babičkou  Magdalénou 
KOVALOVOU, ktorá
nás opustila dňa 31. 12. 
2016.   
Zároveň chceme poďakovať Zboru pre občianske 
záležitosti a jej bývalým kolegom zo ZŠ mládež-
níckej, taktiež pohrebnej službe adveNT za 
dôstojné a profesionálne prevedenie smútočného 
obradu.

manžel a syn s rodinou

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, 
známym a susedom z 
bytovky na ul. rastisla-
vovej za kvetinové dary, 
prejavy sústrasti a účasť 
na poslednej rozlúčke s 
našou drahou manžel-
kou, matkou  a milujú-
cou  babičkou  Emíliou CHREŇOVOU, ktorá nás 
opustila 28. 12. 2016.

manžel, syn a dcéra s rodinami
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