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Nemecký reťazec otvoril po 
šiestich mesiacoch predajňu

MsBP vracia 
občanom 

za teplo celkovo
od 40 do 70 eur



PÚCHOVSKÉ  NOVINY2 spravodajstvo

K  tomuto kroku pristúpilo 
mesto v  zastúpení primá-
torom mesta potom, čo 
sa ukazuje, že predbežné 
koncoročné výsledky spo-
ločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK s. r. o. za rok 2016 
dávajú priestor pre ďalšie 
dodatočné zníženie ceny tep-
la pre domácnosti ako aj ostat-
ných odberateľov. Súčasné vedenie 
mesta považuje za prioritu nezaťažovať 
občanov nad mieru únosnú energetickými 
nákladmi a nevytvárať zisk pre mestskú spoločno-
sť za každých podmienok bez ohľadu na sociálne 
možnosti obyvateľov mesta a vytváranie dobrého 
podnikateľského prostredia. 

I. Etapa zníženia ceny tepla predstavuje pokles ceny 
o cca 3 % so spätnou účinnosťou od januára 2016 
a finančné prostriedky vo výške cca 108 000 €, ktoré 

sme ako spoločnosť vráti-
li našim odberateľom. 
II. Etapa predstavuje 
ďalší pokles ceny tepla 
o  cca 2 % so spätnou 
účinnosťou od januára 

2016 a  finančné pro-
striedky vo výške cca 

85 000 €, ktoré obdržia naši 
odberatelia tepla v  čo naj-

kratšom čase. 

Nájomníkom a vlastníkom bytov a ne-
bytových priestorov v bytových domoch sa cel-
ková finančná vratka za I. a II etapu pretaví do 
zníženého nákladu za dodávku tepla v rozsahu 
cca od 40 do 70 € na byt za rok 2016. U väčších 
nebytových priestorov môže byť úspora vyššia. 
Občanov bude zaujímať kedy a v akej výške re-
álne pocítia pozitívne výsledky tohto rozhod-
nutia. Tak ako pri prvej etape, aj efekt z druhej 

etapy pocíti práve táto časť odberateľov v roč-
nom vyúčtovaní úhrad za plnenia spojené s uží-
vaním bytu resp. nebytového priestoru, teda 
asi v máji 2017 €. Ostatní odberatelia finančný 
efekt zníženia ceny tepla pocítia ihneď.

Ak budeme posudzovať skutočnosť, či stálo za to 
znížiť na konci roku spätne cenu tepla, a teda celko-
vé energetické náklady na byt v rozsahu 40 až 70€, 
je dobré sa zamyslieť aké nepríjemné je zistenie, 
keď pri ročnom vyúčtovaní nákladov máme nedo-
platok 70 €. Vtedy nás to „bolí“ a pre mnohých je to 
závažný zásah do rozpočtu. Myslím, že najspokoj-
nejší budú tí, ktorí sú odkázaní na dôchodok alebo 
ich prímy nedosahujú tak pekne znejúce číslo prie-
merného platu v národnom hospodárstve. Poteší-
me aj školy a školské zariadenia, kde pár stoviek eur 
je vítaným doplnkom bankového účtu. V každom 
prípade si treba uvedomiť, že u občanov ktorí majú 
nízko nastavené zálohové platby za užívanie bytu 
ani táto finančná injekcia nemusí priniesť vytúžený 
preplatok ročného vyúčtovania nákladov. 

To, čo by výrazne pomohlo znížiť cenu tepla, je ná-
kup plynu v správny čas. Nákup plynu pre rok 2016 
bol realizovaný v roku 2014 a nebolo to výhodné 
rozhodnutie bývalých konateľov. Aj tento krok 
bráni tomu, aby občania pocítili efekt celosvetové-
ho poklesu ceny komodít plynu v plnom rozsahu. 
Smutnou skutočnosťou je, že pre rok 2017 je cena 
nakúpeného plynu bývalým vedením (v roku 2015) 
ešte horšou správou pre našich občanov. Napriek 
tomu urobíme všetko preto, aby cena tepla bola 
v tomto roku nižšia, ako Úradom pre reguláciu sie-
ťových odvetví schválená maximálna cena. 

Viliam Karas, konateľ spoločnosti 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK

II. etapa znižovania ceny tepla pre občanov mesta Púchov
Sľuby sú jedna vec a  reál-
ne rozhodnutia druhá. Vlani  
v decembri spoločnosť MEST-
SKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o.  
realizovala rozhodnutie, ktoré 
schválilo mesto ako majoritný 
spoločník firmy aj napriek ne-
súhlasu minoritných spoloč-
níkov vo veci zníženia ceny 
tepla pre rok 2016 so spätnou 
platnosťou. Išlo o  prvý krok, 
na ktorý nadväzuje nové 
rozhodnutie spoločníkov zo 
dňa 17. 1. 2017 o  schválení 
II. Etapy dodatočného zníže-
nia ceny tepla pre rok 
2016.

Celková finančná 
vratka za I. a II etapu 
od 40 do 70 € na byt.
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Búracie práce sa začali 19.  augusta, výstavba 
sa začala 5. septembra a trvala teda približne 5 
mesiacov. Výsledkom je najmodernejšia preda-
jňa nemeckého potravinového reťazca s pre-
dajnou plochou 1425 štvorcových metrov. Na 
parkovisku sa nachádza 104 parkovacích miest, 
z toho päť vyhradených pre telesne postihnutých 
a dve pre rodičmi s deťmi. Predajňa je vybavená 
okrem štandardne používanými LED technoló- 
giami pri osvetlení aj tými pokročilým, ako napr. 
spätné získavanie tepla z chladiarenských a mrazi-
arenských zariadení. Veľkým plusom je zákazníc-
ke WC, ktoré je spolu s prebaľovacím pultom pre 
najmenších umiestnené v zadnej časti predajnej 
plochy - pri chladiacich vitrínach.
Súčasťou slávnostného zahájenia predaja bola 
tiež finančná podpora púchovských školákov. 
Školské a mimoškolské aktivity žiakov Základ-
nej školy na Gorazdovej ulici, ktorá sa nachá- 
dza najbližšie k novootvorenej predajni, reťazec 
podporí 50 centami z každého nákupu nad 10 
eur v prvý deň predaja.                                                -sf-

Otvorenie novej 
predajne LIDL
V pondelok 23. januára bola 
otvorená nová predajňa LIDL. 
Slávnostného otvorenia sa zú-
častnil obchodný riaditeľ LIDL 
Slovenská republika Filip Dvo-
řák, ktorý spolu s  púchovským 
primátorom Rastislavom Hene-
kom prestrihli pásku.

LIDL otvoril predajňu po šiestich mesiacoch od zbúrania starej.

Búracie práce starej predajne v blízkosti kruhového  objazdu pri Makyte začali uprostred leta 2016.

Krátko po otvorení v skorých ranných hodinách...



Dlhodobo sledujem dianie nielen v 
Považskej Bystrici, ale aj ďalších mes-
tách Trenčianskeho kraja, v ktorých 
televízia Považie vysiela už 14 rokov. 
Pod drobnohľadom mám aj dianie v 
Púchove, kde dlhé roky panoval re-
žim, ktorý mi pripomínal totalitné ob-
dobie z mojich stredoškolských čias. 
Nechcem sa však vracať do ďalekej 
minulosti. Po posledných komunál-
nych voľbách som veľmi uvítal zme-
nu vo vedení mesta Púchov, nakoľko 
zastávam názor, že funkčné obdobie 
starostov, či primátorov by malo byť 
maximálne na 8 rokov, čiže dve ob-
dobia. Takýto model je funkčný vo 
viacerých demokratický vyspelých 
krajinách a osvedčil sa. 
Skôr, ako prejdem k meritu veci, pri-
pomeniem aspoň genézu ostatných 
dvoch rokov v Púchove. Necelý rok 
po zvolení nového primátora som 
vystúpil na mestskom zastupiteľstve 
v Púchove s ponukou výroby Pú-
chovského magazínu, nakoľko som 
pozoroval neskutočné šafárenie z 
peniazmi daňových poplatníkov v 
mediálnych spoločnostiach mesta 
Púchova. Následne som spracoval po-
drobný prehľad výroby jednotlivých 
zamestnancov za obdobie troch me-
siacov, čím som získal podrobnejšie 
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Pán Varga, nerobte z pána Hudáka MARTÝRA!
informácie o „neproduktivite“ niekto-
rých pracovníkov PúTV. Na základe 
mojej ponuky zo septembra 2015 sa 
vedenie mesta priklonilo k využitiu 
mojich služieb za podstatne nižšie 
náklady, ako bola vlastná prevádzka 
PúTV. Nakoľko som mal už prehľad o 
kvalitách jednotlivých zamestnancov 
PúTV, ponúkol som prácu dvom - re-
daktorovi Petrovi Hudákovi a kamera-
manovi Petrovi Krankušovi. Nakoľko 
zmluva mesta s mojou spoločnosťou 
bola uzavretá na dobu určitú, t. j. do 
31. 12. 2016, rovnako som uzatvoril aj 
pracovné zmluvy. 
A teraz k podstate veci. Do rúk sa mi 
dostal článok z novín, ktoré vydáva 
niekdajší šéf PúTV, ako som ja necit-
livo prepustil posledného „mohyká-
na“,  otca troch detí.  Zvažoval som, či 
vôbec reagovať na komentáre pána 
Vargu, ktorý už pol roka o mne píše a 
ešte ani raz mi nedal priestor na vyja-
drenie. Toto je jasný príklad novinár-
skej etiky šéfredaktora Púchovských 
listov. Nuž, tu je moje stanovisko. O 
profesionalite pána Hudáka sa ani 
nemusím zmieňovať. Je to skutočne 
šikovný redaktor s dlhoročnou pra-
xou. No žiaľ bol zvyknutý na vedenie, 
kde neboli jasne stanovené pravidlá, 
nakoľko v PúTV asi žiadne ani nebo-
li. Je úplne normálne, že v 21. storočí 
zamestnanci označujú svoj príchod 
a odchod prostredníctvom elektro-
nického dochádzkového systému a 
venujú sa práci bežných 8 hodín. Pán 
Hudák ani jeden mesiac neodpra-
coval plný pracovný fond a bol som 
nútený mu chýbajúce hodiny dopĺ-
ňať čerpaním dovolenky. Z uvedené-
ho bolo jasné, že keby sa pán Hudák 
v plnej miere venoval práci a nečakal 
iba na koniec pracovnej doby, do-
kázal by oveľa viac. Nakoľko sa pán 
Hudák opakovane dopustil aj iného 
porušenia pracovnej zmluvy, rozho-

dol som sa dať tomuto, inak skúsené-
mu redaktorovi, inú ponuku. Ponuku 
práce na živnosť, ktorú má založenú 
už roku 2003, kde by si mohol svojou 
šikovnosťou zarobiť oveľa viac, ako 
na pracovnú zmluvu. Dostal možnosť 
vyrábať reportáže z oblasti kultúry a 
školstva, kde skutočne vyniká a repor-
táže mohli byť z celého regiónu, ni-
elen z Púchova, čo som považoval za 
jeho ďalší kariérny rast, posunúť sa z 
mestského redaktora na krajského. To 
sa mu však zrejme nechcelo a radšej 
utekal k svojmu niekdajšiemu chlebo-
darcovi požalovať svoje krivdy. A ešte 
troška matematiky. Externá študent-
ka masmediálnej komunikácie nemá 
problém vyrobiť za mesiac 40 jedno-
duchých reportáži popri škole. Oblasť 
kultúry a školstva nepatrí k zložitým z 
hľadiska redaktorstva. Nejedná sa o 
žiadnu publicistiku, ani investigatívu, 
ktoré sú omnoho náročnejšie. Neve-
rím, že by tak skúsený redaktor, ako je 
pán Hudák nedokázal to, čo mladá za-
čínajúce redaktorka. Pri cene 30 € za 
príspevok, o ktorej píše pán Varga ako 
tragikomickej, by si pán Hudák zaro-
bil 1200 eur. Pán Varga, koľko zarábal 
pán Hudák v PúTV pod Vašim vede-
ním? Nebolo to náhodou podstatne 
menej? Pán Hudák okrem iného má 
viaceré zmluvy, napríklad s divadlom, 
dabuje reklamy pre komerčné spo-
ločnosti, tak nerobte z pána Hudáka 
MARTÝRA. 
Na záver ešte pár reakcií na vyjadrenia 
poslancov. 
Vážená pani poslankyňa Šulcová, ak 
príde o prácu živiteľ rodiny, je to na-
ozaj tragédia. Ale nie je mi jasné, o 
akej bezmocnosti a krivde píšete. Ak 
zamestnanec v Matadore alebo Ma-
kyte si neodpracuje ani zákonom sta-
novený pracovný čas, máte pocit, že 
sa s nim bude niekto ďalej baviť? Ak 
som živiteľ rodiny, správam sa zodpo-

vedne a ak treba, zoberiem si aj prácu 
nadčas, len aby som uživil rodinu. 
Vážený pán poslanec Kubičár, už na 
zastupiteľstve som Vás žiadal, aby 
ste sa konkrétne vyjadrili, v čom je 
Púchovský magazín horší, ako za 
čias redakcie PúTV. O akej servilnosti 
píšete, to naozaj neviem. Tá bola za 
čias predošlého primátora. Ak máte 
záujem o iný druh príspevkov, treba 
si objednať publicistické relácie a nie 
spravodajstvo. 

Peter Galovič, riaditeľ TV Považie 

•  Pohotovosť v Púchove zostáva 

•  Zimné radovánky 

•  Transparentnosť miest

•  9. Mestský bál   

•  Ľadové medvede

•  Projekt vynovenia kompostárne  

•  Závislosť na kvapkách do nosa

•  Futbalový turnaj U13  

•  Volejbal: Púchov – N. Mesto n./V.

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

V Púchovskom magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže:

XVI. Stretnutie
heligónkarov
Púchovskej doliny  a okolia

28. 1. 2017 o 13.00 v DK Lúky
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www.domydohnany.sk 0903 497 578

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

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

už od 98.000 eur s DPH
cena s pozemkom 
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súčiniteľ tepelnej vodivos� súčiniteľ tepelnej vodivos� súčiniteľ tepelnej vodivos�
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UNIROL
PROFI

DOMOUNIROL
PLUS

1 + 1 ZADARMO
kúp jednu a druhú dostaneš zdarma

Vešiak pomoci

Vešiak pomoci v Púchove tak ako aj v iných mestách, ktoré sa zapo-
jili do projektu s teplým oblečením, vyvolal v ľuďoch pocit solidarity 
a chuť pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Za pár dní si teplé 
oblečenie rýchlo našlo svojho adresáta. Ďakujem všetkým Vám, 
ktorí ste sa k tejto výzve pridali a tým prejavili svoju ochotu pomá-
hať iným. A pre Vás, ktorí by ste sa ešte chceli pridať, Vešiak pomoci 
bude naďalej umiestnený na pešej zóne pred kaviarňou West. 

JUDr. Pavol Crkoň

Galéria snežných sôch 

Konečne po niekoľkých zimách chu-
dobných na sneh k nám zavítala hoj-
ná nádielka snehových vločiek. Azda 
každé dieťa sa potešilo, keď mohlo 
vytiahnuť svoje sane, boby, lopáre či 
korčule. Pohľad na nádhernú bielu 
krajinu bol pre ZŠ Gorazdova inšpirá-
ciou na strávenie spoločného popo-
ludnia so žiakmi a ich rodičmi vonku 
na čerstvom vzduchu. 
Podujatie malo byť pôvodne súťažou 
v stavaní snehuliakov. Pani Zima sa 
však rozhodla zmeniť sneh na sypkú 
múčku, ktorá sa nám pod rukavicami 
rozpadávala. Keďže sa nám príroda 
nechcela prispôsobiť, prispôsobili 
sme sa my jej. Stavanie snehuliakov sa 
17. 1. 2017 odrazu premenilo na súťaž 
v tvorbe jedinečných sôch. Obavy o 
nezáujem z dôvodu nepriaznivých 
podmienok pominuli hneď, keď sa 
o tretej hodine popoludní začalo do 
súťaže registrovať množstvo rodičov 
a starých rodičov so svojimi deťmi. Do 
akcie sa zapojilo neuveriteľných 50 
detí s 50-timi rodičmi. Ich nadšenie a 
odhodlanosť sa prejavila na školskom 
ihrisku pri výrobe všetkého možného 
z takmer nemožného. 
S trochou zručnosti, trpezlivosti a za 
pomoci lopaty či vedra s vodou sa za-
čalo pod rukami rodičov, príbuzných, 
detí i učiteľov meniť školské ihrisko 
na jednu veľkú galériu. A že išlo o 
skutočne výstavné kusy potvrdzujú i 
použité rekvizity, metly, mrkvy, krie-

dy, farby, rôzne kusy odevu, mašle, 
vrchnáky z PET fliaš. Fantázii sa med-
ze nekládli, a vďaka tomu môžete u 
nás nahliadnuť do ríše zvierat, vidieť 
veľrybu, chobotnicu, korytnačky, kro-
kodíla, medveďa i farebné lienky. Sne-
huliaci vám zasa ukážu, čo je v oblasti 
módy v zime trendy. Malé cukrárky 
pripravili ľadovú tortu. Ani za Himalá-
jami či Egyptom nemusíte chodiť do 
zahraničia. Ak by sa vám zdala naša 
galéria priveľká, urýchlite si prehlia-
dku použitím skútra alebo si odpo-
činiete na kráľovskom tróne. O svoju 
bezpečnosť sa nemusíte báť, a hoci sa 
môžete stretnúť i s mimozemskou ci-
vilizáciou, celou cestou vás bude spre-
vádzať anjel strážny a v zálohe máme 
aj obrnený tank. 
plné radosti, spolupráce a príjemnej 
atmosféry sme ukončili teplým ča-
jom a domácim voňavým koláčom. 
Skutočne najťažšia úloha čakala na 
porotu. Vybrať len trojicu najkrajších 
sôch sa jednoducho nedalo, a preto 
sa porota nakoniec rozhodla rozdeliť 
ocenenia všetkým. 
Naša zimná výstava láka všetkých 
okoloidúcich už z diaľky. A čo Vy? Pre-
svedčili sme Vás na zimnú prechád-
zku či stavanie snehuliaka?

Mgr. Miroslava Klusová,
Mgr. Miroslava Ševčíková 

ZŠ Gorazdova

Ak ti je zima, vezmi si kabát, 
ak nechceš, aby bola zima iným, 
jeden podaruj 
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Zdravie predstavuje pre každého človeka 
jedinečnú a nenahraditeľnú hodnotu. Od-
víja sa od toho, aký životný štýl vedieme. K 
osvojeniu zdravého životného štýlu treba 
viesť dieťa od útleho veku. Je nevyhnutné 
naučiť deti už v materskej škole, aby sa vedeli 
správne rozhodnúť, voliť medzi tým, čo je 
pre nich správne, zdraviu prospešné 
a tým čo ich zdraviu neprospieva, 
či dokonca škodí. To je úlohou 
nielen rodičov, ale aj nás, uči-
teľov. Uvedomujeme si, že vý-
znamnou zložkou celkového 
zdravia je pohoda, pocit spo-
kojnosti a radosti v každom dni 
a pre každého z nás.
Podporu zdravého životného štýlu vi-
díme, ako kombináciu zdravotnej oblasti a 
všetkých aktivít, ktoré naša MŠ rozvíja, aby 
chránila a podporovala zdravie všetkých, 
ktorí v nej pracujú. 

Pri vytyčovaní cieľov kladieme dôraz na po-
znanie, že naše telo bude zdravé a silné ak: 
  •  sa budeme zdravo stravovať
  •  budeme dodržiavať pitný režim
  •   budeme športovať
  •  budeme sa o naše telo starať
  •  budeme žiť v čistom prostredí

 ☞ Každý deň poskytujeme deťom 
primerané potrebné množstvo tekutín.
Prostredníctvom školskej kuchyne posky-
tujeme deťom pestrú stravu. Ponúkame a 
obmieňame široký sortiment zeleninových a 
ovocných šalátov a snažíme sa navykať deti 
na zeleninu, ktorú (ako máme zistené) spo-
radicky odmietajú. V rámci projektu „Školské 
ovocie“ servírujeme pri dodržiavaní hygie-
nických zásad jabĺčka, hrušky, slivky a 100 
percentné ovocné šťavy. Takto konzumujú 
ovocie aj deti, ktoré by samé doma po ňom 
nesiahli. 

 ☞ Denne zaraďujeme medzi edukač-
né aktivity alternatívne pohybové, relaxačné 

a motivačné cvičenia, cvičenia s riekankou, 
cvičenia s hudbou, hudobno-pohybové 
alebo dramatizujúce hry. Príležitostne orga-
nizujeme preteky, súťaže, kde je víťazom ka-
ždý, kto sa zúčastní. Poznávame okolie turi-
stickými vychádzkami k vodnému toku, do 

lesa, na lúku. U detí pestujeme vytrvalosť, 
organizovaný presun, možnosti hier 

v prírode, ochranárske postoje. 
 ☞ Zoceľujeme športo-

vého súťaživého ducha plne-
ním športových disciplín na 
školskom dvore. Bezpečne na 

bicykli: utvárame základy do-
pravnej disciplíny a pohybu na 

dvojkolesovom kamarátovi. 
 ☞ Staráme sa o naše telo: pozná-

vame časti ľudského tela, rozlišujeme stav 
zdravia a choroby, spôsob ako si chrániť 
zdravie, ako sa starať o pekný šťastný zdravý 
úsmev rôznymi aktivitami, hrami a činnos-
ťami.

 ☞ Vieme si uložiť hračky, odev, sprá-
vať sa k svojmu prostrediu tak, „aby nám 
všetkým dobre bolo“. Zotrváme pri PC hre 
stanovený čas, pretože nás čaká množstvo 
iných zaujímavých aktivít alebo len preto, že 
sa treba ústretovo vystriedať s kamarátom.

 ☞ Zdravý životný štýl akoby šiel 
ruka v ruke s prosociálnymi vzťahmi s kama-
rátmi. Veď keď sú iní šťastní, tak som aj ja. Vý-
chova k zdravému spôsobu života je jednou 
zo súčastí podpory zdravia. Zahŕňa v sebe 
rôzne typy správania v rôznych životných 
situáciách. Vyžaduje si veľkú osobnú anga-
žovanosť a kreativitu učiteľa. Cieľom výcho-
vy a vzdelávania v našej materskej škole je v 
spolupráci s rodičmi vychovať šťastné dieťa, 
aby v rozsahu svojich osobných predpokla-
dov získalo primeranú fyzickú, psychickú a 
sociálnu samostatnosť, základy pre zdravé 
sebavedomie, schopnosť byť samo sebou 
so zdravým postojom k vlastnému zdraviu.

 Pedagogickí zamestnanci 
 MŠ 1. mája - Lienka

Kalendár zdraviu prospešných
a edukačných aktivít 
Materskej školy 1. mája - Lienka

„Zdravie je základ,
 na ktorom závisí 

všetko ľudské 
šťastie“.

Kalendár zdravia

September poskytne 
košík zeleniny pre zdravé 
brušká. Deti pomáhajú 
pri výrobe zeleninového 
šalátu a tvoria zelenino-
vých smajlíkov.

Október býva ovocný, 
s ochutnávkou a určo-
vaním druhov ovocia 
podľa chuti, vône farby. 
Keď zafúka vietor ne-
zbedný, vyláka von deti 
aj šarkany.

November býva často 
upršaným mesiacom, 
preto sa deti viac zbli-
žujú pri využití liečivých 
rastlín a voňavých 
čajíkov.

December zas omámi 
vôňou medovníkového ko-
renia a sladkou medovou 
chuťou medovníkov, ktoré 
“s čistými rukami“ aktívne 
deti zhotovujú na vianočnú 
besiedku.

Január nás teší biely, 
taký, ako by sme každý 
rok chceli. Klzáky vždy 
čakajú, deti sa z kopca 
spúšťajú. Brodiť behať 
po snehu, sklzom zdolať 
ľad, to má veru každý 
rád.

Február je fašiangový, 
s maskou každý je hneď 
hotový. Šiška, tanec 
zábava pre zdravie nám 
hudba vyhráva.

Marec nech je 
slniečkový. Otuží 
nám líčka, tvár. My 
sa veru nebojíme, na 
turistiku vykročíme. 
Spoznávame podbeľ, 
púpavu či žihľavu, 
budú dobré v no-
vembri do čaju.

Apríl Veľkú noc prináša. 
Sladkosti a maškrty nechá-
me si za odmenu, keď na 
trati vytrváme, s bicyklom 
to veru dáme.

V máji súťaž uvítame. 
Zistíme, či síl dosť máme. 
Záhrada je naše ihrisko, 
behať, skákať, loptou tria-
fať, to je naša zábava.

Jún obratnosť našu 
olympiáda preverí. 
Rýchle nohy, vrtké 
telo, pretekať sa nám 
vždy chcelo.
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Hasičský a záchranný zbor

Rekordérom medzi minuloročnými požiarmi 
bol požiar ojazdených pneumatík v Hloži

Púchovských hasičov v minulom roku 
najviac zamestnali technické výjazdy

Mestská polícia

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne vyhodnocuje v rámci bilancovania 
uplynulého roku a požiare s prívlastkom NAJ. V roku 
2016 v nich majú významné zastúpenie mimoriadne 
udalosti, ktoré sa stali v Púchovskom okrese. V trojici 
minuloročných požiarov, pri ktorých vznikli najvyš-
šie škody, je na druhej priečke požiar výrobnej haly 
miešarne v púchovskej spoločnosti Continental, kde 
vznikla vo februári minulého roku celková škoda vo 
výške takmer 300.000 eur. Rozsahom škody to bol 
druhý najväčší požiar za minulý rok v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 
Rekordným bol požiar v Continentale 
z hľadiska uchránených hodnôt. Zása-
hom hasičov došlo k uchráneniu ma-
jetku za dva milióny eur. 

Rekordérom medzi požiarmi bol v 
minulom roku májový požiar v skla-
de ojazdených pneumatík v Beluši 
– Hloži. Pri rozsiahlom požiari, ktorý 
založili úmyselne, zasahovalo najviac 
kusov techniky spomedzi všetkých 
požiarov počas celého roka. Postupne 
sa v Hloži vystriedalo 25 hasičských 
vozidiel profesionálnych hasičov a päť 

automobilov dobrovoľných hasičov. Na mieste zasa-
hovalo najviac hasičov (44 profesionálnych hasičov a 
41 dobrovoľných hasičov). Rekordom je aj 12 profe-
sionálnych hasičských jednotiek, rovnako ako najdl-
šie trvajúci zásah, ktorý v Hloži trval 42 hodín. Počas 
hasenia použili hasiči v Hloži rekordných 737.500 lit-
rov vody, vozidlá spálili počas zásahu 1567 litrov naf-
ty, 78,8 litrov benzínu a najazdili rovnako rekordných 
1643 kilometrov počas jedného zásahu. 

KR HaZZ Trenčín

Požiar ojazdených pnaumatík v areáli súkromnej spoločnosti v Hoži bol v minulom roku v rámci Trenčianskeho 
kraja viacnásobným „rekordérom“.            FOTO: KR HaZZ Trenčín

V stredu 18. januára, krátko po 17.00 hodine 
bol ohlásený únik amoniaku z technologického 
zariadenia v priestore súkromnej spoločnosti na 
Farskej ulici v Beluši. 

Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru z Púchova s technikou 
AHZS MB Atego a traja hasiči z Považskej Bystri-
ce s vozidlom CAS 30 T-815. Po príchode hasičov 
na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že 
všetkých desať zamestnancov výrobnej prevád-
zky bolo bezpečne evakuovaných a únik látky sa 
podarilo zastaviť.

Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch a 
ochranných pretlakových oblekoch vykonali po-
mocou analyzátora plynov merania na prítomnosť 
množstva uniknutého amoniaku vo vonkajších 
a vnútorných priestoroch výrobnej prevádzky. 
Súčasne postihnutý priestor odvetrávali pretla-
kovým ventilátorom a priebežne vykonávali kon-
trolné merania, ktoré preukazovali postupné zni-
žovanie koncentrácie uniknutej látky. Krátko pred 
19.00 hodinou boli opakovane namerané nulové 
hodnoty uniknutého amoniaku, po čom bolo 
miesto udalosti spolu s protokolom o priebehu 
analýzy ovzdušia odovzdané zástupcovi spoloč-
nosti. Pri udalosti sa nikto nezranil. 

KR HaZZ Trenčín

V Beluši unikal čpavok

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasič-
skej stanice v Púchove absolvovali v roku 2016 celko-
vo 217 výjazdov. Najčastejšie vyrážali k technickým 
zásahom, ktorých vlani absolvovali 117, v 76 prípa-   
doch vyrážali púchovskí hasiči k požiarom, desaťkrát 
k ekologickým zásahom. Absolvovali tiež šesť cviče-
ní, osemkrát nemuseli po výjazde zasahovať vôbec 
a v piatich prípadoch išlo o plané poplachy. Pri do-
pravných nehodách zasahovali hasiči z Púchova v 66 
prípadoch. Nehody, pri ktorých zasahovali, si vyžia-
dali jednu obeť. Priame škody v dôsledku požiarov sa 
v okrese Púchov v minulom roku vyšplhali na sumu 

449.545 eur, pri požiaroch nikto nezomrel, tri osoby 
utrpeli zranenia. 

Príslušníci HaZZ v celom Trenčianskom samospráv-
nom kraji absolvovali v minulom roku 2736 výjazdov. 
Najčastejšie ich zamestnali technické zásahy (1599), 
požiare (831) a ekologické zásahy (97). Priame škody 
v dôsledku požiarov sa v celom Trenčianskom samo-
správnom kraji vyšplhali na takmer 2,72 milióna eur, 
zásahy hasičov uchránili hodnoty za 19,66 milióna 
eur. Pri požiaroch v Trenčianskom kraji zomrelo v mi-
nulom roku päť ľudí, 25 osôb utrpelo zranenia. 

KR HaZZ Trenčín

Vyhodili dverami, vrátil sa oknom...
Z dvoch barov, pivárne, mestského úradu a 

obchodného centra museli príslušníci púchov-
skej mestskej polície vykázať bezdomovca z Pú-
chova, ktorý pod vplyvom alkoholu prespával 
na verejných priestranstvách. Z jedného z barov 
v Púchove ho dokonca museli policajti vykázať 
dvakrát za deň. V obchodnom centre budil verej-
né pohoršenie, keďže spal na schodoch, v pivárni 
zaspal za stolom. Vo všetkých prípadoch ho hliad-                  
ka vyriešila napomenutím. V jednom prípade 
požiadal mestských policajtov, aby mu vybavili 
ubytovanie. Hliadka ho poučila, že ubytovanie si 
má vybavovať sám a nie vo večerných hodinách a 
pod vplyvom alkoholu.   

Bezdomovcom zhorel prístrešok
Na oddelenie mestskej polície oznámili v sobo-

tu predpoludním, že až z mesta je vidieť v mest-
skej časti Nosice stúpať hustý čierny dym. Hliadka 
na mieste zistila, že za železničnou traťou v dre-
venom poraste horí drevený zrubový prístrešok s 
rozmermi 2,5 x 2,5 metra, ktorý pravdepodobne 
patril bezdomovcom. Hliadka na miesto privolala 
púchovských hasičov, ktorí oheň uhasili. Na mies-
te, ani v ohnisku sa nenachádzali žiadne osoby. 
Hliadka na mieste urobila fotodokumentáciu. 
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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

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

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

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

SWAN CENTRUM

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

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk
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Hasičský a záchranný zbor

Rekordérom medzi minuloročnými požiarmi 
bol požiar ojazdených pneumatík v Hloži

Púchovských hasičov v minulom roku 
najviac zamestnali technické výjazdy

Mestská polícia

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne vyhodnocuje v rámci bilancovania 
uplynulého roku a požiare s prívlastkom NAJ. V roku 
2016 v nich majú významné zastúpenie mimoriadne 
udalosti, ktoré sa stali v Púchovskom okrese. V trojici 
minuloročných požiarov, pri ktorých vznikli najvyš-
šie škody, je na druhej priečke požiar výrobnej haly 
miešarne v púchovskej spoločnosti Continental, kde 
vznikla vo februári minulého roku celková škoda vo 
výške takmer 300.000 eur. Rozsahom škody to bol 
druhý najväčší požiar za minulý rok v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 
Rekordným bol požiar v Continentale 
z hľadiska uchránených hodnôt. Zása-
hom hasičov došlo k uchráneniu ma-
jetku za dva milióny eur. 

Rekordérom medzi požiarmi bol v 
minulom roku májový požiar v skla-
de ojazdených pneumatík v Beluši 
– Hloži. Pri rozsiahlom požiari, ktorý 
založili úmyselne, zasahovalo najviac 
kusov techniky spomedzi všetkých 
požiarov počas celého roka. Postupne 
sa v Hloži vystriedalo 25 hasičských 
vozidiel profesionálnych hasičov a päť 

automobilov dobrovoľných hasičov. Na mieste zasa-
hovalo najviac hasičov (44 profesionálnych hasičov a 
41 dobrovoľných hasičov). Rekordom je aj 12 profe-
sionálnych hasičských jednotiek, rovnako ako najdl-
šie trvajúci zásah, ktorý v Hloži trval 42 hodín. Počas 
hasenia použili hasiči v Hloži rekordných 737.500 lit-
rov vody, vozidlá spálili počas zásahu 1567 litrov naf-
ty, 78,8 litrov benzínu a najazdili rovnako rekordných 
1643 kilometrov počas jedného zásahu. 

KR HaZZ Trenčín

Požiar ojazdených pnaumatík v areáli súkromnej spoločnosti v Hoži bol v minulom roku v rámci Trenčianskeho 
kraja viacnásobným „rekordérom“.            FOTO: KR HaZZ Trenčín

V stredu 18. januára, krátko po 17.00 hodine 
bol ohlásený únik amoniaku z technologického 
zariadenia v priestore súkromnej spoločnosti na 
Farskej ulici v Beluši. 

Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru z Púchova s technikou 
AHZS MB Atego a traja hasiči z Považskej Bystri-
ce s vozidlom CAS 30 T-815. Po príchode hasičov 
na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že 
všetkých desať zamestnancov výrobnej prevád-
zky bolo bezpečne evakuovaných a únik látky sa 
podarilo zastaviť.

Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch a 
ochranných pretlakových oblekoch vykonali po-
mocou analyzátora plynov merania na prítomnosť 
množstva uniknutého amoniaku vo vonkajších 
a vnútorných priestoroch výrobnej prevádzky. 
Súčasne postihnutý priestor odvetrávali pretla-
kovým ventilátorom a priebežne vykonávali kon-
trolné merania, ktoré preukazovali postupné zni-
žovanie koncentrácie uniknutej látky. Krátko pred 
19.00 hodinou boli opakovane namerané nulové 
hodnoty uniknutého amoniaku, po čom bolo 
miesto udalosti spolu s protokolom o priebehu 
analýzy ovzdušia odovzdané zástupcovi spoloč-
nosti. Pri udalosti sa nikto nezranil. 

KR HaZZ Trenčín

V Beluši unikal čpavok

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasič-
skej stanice v Púchove absolvovali v roku 2016 celko-
vo 217 výjazdov. Najčastejšie vyrážali k technickým 
zásahom, ktorých vlani absolvovali 117, v 76 prípa-   
doch vyrážali púchovskí hasiči k požiarom, desaťkrát 
k ekologickým zásahom. Absolvovali tiež šesť cviče-
ní, osemkrát nemuseli po výjazde zasahovať vôbec 
a v piatich prípadoch išlo o plané poplachy. Pri do-
pravných nehodách zasahovali hasiči z Púchova v 66 
prípadoch. Nehody, pri ktorých zasahovali, si vyžia-
dali jednu obeť. Priame škody v dôsledku požiarov sa 
v okrese Púchov v minulom roku vyšplhali na sumu 

449.545 eur, pri požiaroch nikto nezomrel, tri osoby 
utrpeli zranenia. 

Príslušníci HaZZ v celom Trenčianskom samospráv-
nom kraji absolvovali v minulom roku 2736 výjazdov. 
Najčastejšie ich zamestnali technické zásahy (1599), 
požiare (831) a ekologické zásahy (97). Priame škody 
v dôsledku požiarov sa v celom Trenčianskom samo-
správnom kraji vyšplhali na takmer 2,72 milióna eur, 
zásahy hasičov uchránili hodnoty za 19,66 milióna 
eur. Pri požiaroch v Trenčianskom kraji zomrelo v mi-
nulom roku päť ľudí, 25 osôb utrpelo zranenia. 

KR HaZZ Trenčín

Vyhodili dverami, vrátil sa oknom...
Z dvoch barov, pivárne, mestského úradu a 

obchodného centra museli príslušníci púchov-
skej mestskej polície vykázať bezdomovca z Pú-
chova, ktorý pod vplyvom alkoholu prespával 
na verejných priestranstvách. Z jedného z barov 
v Púchove ho dokonca museli policajti vykázať 
dvakrát za deň. V obchodnom centre budil verej-
né pohoršenie, keďže spal na schodoch, v pivárni 
zaspal za stolom. Vo všetkých prípadoch ho hliad-                  
ka vyriešila napomenutím. V jednom prípade 
požiadal mestských policajtov, aby mu vybavili 
ubytovanie. Hliadka ho poučila, že ubytovanie si 
má vybavovať sám a nie vo večerných hodinách a 
pod vplyvom alkoholu.   

Bezdomovcom zhorel prístrešok
Na oddelenie mestskej polície oznámili v sobo-

tu predpoludním, že až z mesta je vidieť v mest-
skej časti Nosice stúpať hustý čierny dym. Hliadka 
na mieste zistila, že za železničnou traťou v dre-
venom poraste horí drevený zrubový prístrešok s 
rozmermi 2,5 x 2,5 metra, ktorý pravdepodobne 
patril bezdomovcom. Hliadka na miesto privolala 
púchovských hasičov, ktorí oheň uhasili. Na mies-
te, ani v ohnisku sa nenachádzali žiadne osoby. 
Hliadka na mieste urobila fotodokumentáciu. 
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Politzer Alexander, 73-ročný.

27. január - Medzinárodný deň         pamiatky obetí holokaustu1. Altmann Cecilia, nar. 1871
2. Altmann Rozalia, nar. 1887
3. Apotheker Jozef, nar. 1903
4. Apothekerova Ružena, n. 1913
5. As Rut 
6. Beerova Adela, nar. 1923
7. Bernat Alfred, nar. 1931
8. Bernat Eva, nar. 1932
9. Bernat Irena, nar. 1879
10. Bernath Arpad, nar. 1902
11. Bernath Eugen, nar. 1897
12. Bernath Selma, nar. 1895
13. Bikhler Leopold, nar. 1900
14. Birman Chaim, nar. 1876
15. Bittner Izidor, nar. 1924
16. Blass Berta, nar. 1895
17. Blueh Karol, nar. 1900
18. Blueh Klotilda, nar. 1914
19. Blumenfeld Arje, nar. 1925
20. Bradler Max, nar. 1893
21. Braun Arpad, nar. 1912
22. Braunova Margita, nar. 1917
23. Breder Fridrich, nar. 1919
24. Breder Regina, nar. 1884
25. Brichta Miksa, nar. 1864
26. Buechler Adolf, nar. 1889
27. Buechler Eugen, nar. 1901
28. Buechler Ferdinand, nar. 1922
29. Buechler Leopold, nar.1891
30. Buechler Otokar, nar. 1925
31. Buechler Paula, nar. 1904
32. Buchwaelder Alex., nar. 1899
33. Buchwaelder Armin, nar. 1914
34. Buchwaelder Dencsy 
35. Buchwaelder Gitel 
36. Buchwaelder Hermina, nar. 1901
37. Buchwaelder Josef, nar. 1919
38. Buchwaelder Margit 
39. Buchwaelder Miksha 
40. Buchwaelder Stefan, nar. 1924
41. Deutelbaum Julius, nar. 1895
42. Deutsch Zoltan 
43. Diamant Leo, nar. 1889
44. Diamant Piroska, nar. 1909
45. Diamant Tivadar, nar. 1887
46. Ehrenwald Margit, nar. 1909
47. Eros Josef, nar. 1897
48. Eros Kornelia, nar. 1900
49. Feldheim Margit 
50. Feldmann Elza, nar. 1902
51. Fischer Elizabet, nar. 1897
52. Foldo Miriam, nar. 1890
53. Frauwirth Ethel, nar.1906
54. Frauwirth Jozef, nar. 1908
55. Freid Gizela, nar. 1889
56. Freier Anna, nar. 1929
57. Freier Helena, nar. 1891
58. Freud Armin, nar. 1889
59. Fried Alexander, nar. 1912
60. Fried Geza, nar. 1887
61. Fried Ružena, nar. 1915
62. Friedmann Abraham, nar. 1901
63. Friedmann Elena, nar. 1935
64. Friedmann Ferdinand, nar. 1935
65. Friedmann Ružena, nar. 1937
66. Gardonyi Hermina, nar. 1884

V roku 2005 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 27. január za Medzinárodný deň 
pamiatky obetí holokaustu. Tento deň má pripomínať utrpenie šesť miliónov 
židovských obetí umučených a zabitých počas druhej svetovej vojny. Dátum 
bol určený podľa 27. januára 1945, kedy Červená armáda oslobodila nacistický 
koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim-Brzezinka. Návrh na vyhlásenie 
tohto dňa podali štáty Izrael, USA, Austrália, Kanada a Rusko. Podporilo ich 91 
členských krajín, vrátane niekoľkých moslimských krajín. V koncentračných tá-
boroch nacistického Nemecka zahynula v rokoch 1941-1945 počas holokaus-
tu väčšina obyvateľov Púchova židovského pôvodu. Prinášame menný zoznam 
obetí, ktoré sa narodili alebo časť života žili v Púchove.

ka obetí a hrdinov holokaustu v Jeru-
zaleme - www.yadvashem.org. 
Keď zadáme do vyhľadávača strán-
ky yadvashem názov mesta Púchov, 
zobrazí sa 329 položiek obetí holo-
kaustu, ktoré sa narodili alebo časť 
života žili v Púchove. Keďže táto da-
tabáza vznikla z  viacerých poddata-
báz (zoznamy transportov, zoznamy 
koncentračných táborov a  zoznamy 
osobných svedectiev), niekoľko mien 
sa tam nachádza opakovane. Po vy-
nechaní duplicít vznikol zoznam 252 
mien s  dátumom narodenia. V  in-
ternetovej databáze yadvashem sú 
aj podrobnejšie údaje o  rodine, po-
volaní, bydlisku, zvyčajne obsahujú 
dátum a  miesto narodenia a smrti. 
Mnohé údaje sú však navždy strate-
né. Fotografií obetí sa zachovalo len 
zopár. Najmladšou obeťou nacizmu 
bol ročný Peter Langfelder zabitý 
v roku 1942 v tábore Sobibor, najstar-
šou obeťou bola 90-ročná Johanna 
Hertzka, ktorá zahynula v  Osvienči-
me v roku 1944. 

V Trenčianskej župe žilo pred 2. sve-
tovou vojnou viac ako 12 tisíc židov-
ských obyvateľov (2,4 % z celkového 
počtu obyvateľov). V Púchove pri sčí-
taní v roku 1920 žilo 1 916 obyvateľov 
- z toho 247 občanov židovského vie-
rovyznania (13 %). Pri sčítaní o desať 
rokov neskôr a po pričlenení obce 
Horné Kočkovce, žilo na území mesta 
2 713 obyvateľov - z toho 230 židov-
ského vierovyznania (12 %). Posledné 
sčítanie pred vojnou vykonala Hlin-
kova garda 31. decembra 1938. Podľa 
neho mal Púchov 3  412 obyvateľov,  
z toho židovskej konfesie 215 (6 %).
Na internete sa dá nájsť niekoľko 
databáz o  osude púchovských Ži-
dov. O  protižidovských opatreniach 
vojnového slovenského štátu, trans-
portoch, arizácii židovského majetku 
a  arizátoroch možno vyhľadať infor-
mácie na stránke Ústavu pamäti ná-
roda - www.upn.gov.sk. O  transpor-
tovaných a  zabitých púchovských 
Židoch má najúplnejšiu databázu 
webová stránka izraelského pamätní-

Často sa stretávam s  názorom, že sa 
príliš hovorí o  obetiach 2. svetovej 
vojny židovského pôvodu, akoby cez 
vojnu zahynuli iba oni. Treba si však 
uvedomiť, že zo všetkých 365 tisíc za-
bitých občanov Československa bolo 
až 277 tisíc obetí židovského holo-
kaustu (76 %). V zozname 1 281 pad-
lých slovenských vojakov na ruskom 
fronte v rokoch 1941 - 44, ktorý nedáv-
no publikoval Ústav pamäti národa, 
sa nenachádza ani jeden Púchovčan. 
A tak pravdepodobne okrem dvesto 
Púchovčanov židovského pôvodu sú 
jedinými obeťami 2. svetovej vojny 
z  nášho mesta len Augustín Paliesek 
a František Novosád, ktorí zahynuli 
pri bombardovaní železničnej stanice. 
Preto je aj v Púchove dôležité pripomí-
nať si obete židovského holokaustu.

Zdroj: www.yadvashem.org, 
www.upn.gov.sk, wikipedia 

Slavomír Flimmel

Kohen Paulina, 65-ročná. Singer Samuel.



okno do minulosti 11

27. január - Medzinárodný deň         pamiatky obetí holokaustu
107. Klein Julius, nar. 1884
108. Klein Otto, nar. 1906
109. Klein Roza, nar. 1875
110. Klein Sofia 
111. Kohn Ella, nar. 1894
112. Kohn Filip, nar. 1893
113. Kohn Julius, nar. 1904
114. Kohn Ladislav, nar. 1902
115. Kohn Paula, nar. 1880
116. Kohn Zigmund, nar. 1881
117. Kopel Meir, nar. 1890
118. Kraus Herman, nar. 1879
119. Kraus Chana, nar. 1908
120. Kraus Johanna, nar. 1887
121. Krebs Frantiska, nar. 1883
122. Krebs Ignac, nar. 1876
123. Kucera Regina, nar. 1898
124. Kuks Aleksander 
125. Langfelder Ilona, nar. 1910
126. Langfelder Ondrej, nar. 1904
127. Langfelder Peter, nar. 1941
128. Langfelderova Selma, nar. 1906
129. Laslo Margit, nar. 1910
130. Lilienthal Anna, nar. 1865
131. Lilienthal Ferdinand, nar. 1897
132. Lilienthal Margita, nar. 1912
133. Lippe Eugen, nar. 1917
134. Lippe Jolana, nar. 1912
135. Lippe Leona, nar. 1884
136. Lippe Wilhelm, nar. 1888
137. Loevy Martin, nar. 1899
138. Loewenbein Berta, nar. 1884
139. Loewenbein Samuel, nar. 1863
140. Loewenbein Tibor, nar. 1914
141. Loewiova Gizella, nar. 1888
142. Mahrenova Heda, nar. 1903
143. Mahrer Emil, nar. 1890
144. Mahrer Ervin, nar. 1922
145. Mahrer Etela, nar. 1890
146. Mahrer Ivan, nar. 1922

187. Roth Eva, nar. 1936
188. Roth Filip, nar. 1890
189. Roth Helena, nar. 1885
190. Roth Janetta, nar. 1898
191. Roth Ziga 
192. Rothbart Rosa, nar. 1869
193. Salvender Jan 
194. Schenck Karoly, nar. 1890
195. Schlesinger Ernest, nar. 1903
196. Schlesinger Janka, nar. 1882
197. Schlesinger Katarina, nar. 1906
198. Schneller Ilka, nar. 1891
199. Schulcz Jolan, nar. 1906
200. Schwarz Irma, nar. 1898
201. Singer Samuel, nar. 1880
202. Sivessova Irma, nar. 1897
203. Spieglerova Aranka, nar. 1917
204. Spieglerova Helena, nar. 1910
205. Spitz Jozefina, nar. 1882
206. Stangel David, nar. 1871
207. Stangel Gizella, nar. 1873
208. Stangel Karl, nar. 1904
209. Stein Elena, nar. 1900
210. Stein Ferentz, nar. 1914
211. Steiner Anna, nar. 1917
212. Steiner Arnold, nar. 1872
213. Steiner Bartolomej, nar. 1906
214. Steiner Benedikt, nar. 1911
215. Steiner Denisa, nar.1908
216. Steiner Eduard, nar. 1870
217. Steiner Ferdinand, nar. 1885
218. Steiner Karl, nar. 1898
219. Steiner Klara, nar. 1882
220. Stern Lujsa, nar. 1869
221. Surek Alzbeta, nar. 1919
222. Surek Helena, nar. 1923
223. Taub Elsa, nar. 1886
224. Tauber Alice, nar. 1897
225. Trauer Vilhelm 
226. Trebitsch Adel, nar. 1895
227. Trebitsch Aleksander, nar. 1895
228. Trostler Egon, nar. 1932
229. Trostler Erika, nar. 1936
230. Trostler Koloman, nar. 1903
231. Trostler Zlatica, nar. 1905
232. Ullmann Ladislaus, nar. 1902
233. Ulmanova Edita, nar. 1912
234. Ungar Hermina, nar. 1883
235. Weinberger Ferdinand, nar. 1909
236. Weinberger Grete, nar. 1912
237. Weinberger Irena, nar. 1912
238. Weinberger Irma, nar. 1885
239. Weinberger Julius, nar.1873
240. Weinberger Laura, nar. 1900
241. Weinberger Stefania, nar. 1890
242. Weiner Alžbeta, nar. 1908
243. Weinschtok Giula, nar. 1890
244. Weiss Alžbeta, nar. 1908
245. Weiss Hermina, nar. 1883
246. Weiss Juraj, nar. 1927
247. Weiss Ladislav, nar. 1927
248. Weiss Piroshka, nar. 1909
249. Weiss Terezia, nar. 1871
250. Winterberg Regina, nar. 1887
251. Wittmannova Rozalia, nar. 1896
252. Wizner Gizella, nar. 1878

147. Mahrerova Margita, nar. 1915
148. Marer Hedwig, nar. 1894
149. Marer Vilma, nar. 1914
150. Markstein Ida 
151. Milchova Margita, nar. 1911
152. Neufeld Irma, nar. 1897
153. Neufeld Martin, nar. 1891
154. Neufeld Otto, nar. 1921
155. Neumann Janka, nar. 1888
156. Neumann Rozalia 
157. Neuwirth Moric, nar. 1888
158. Neuwirthova Anna, nar. 1896
159. Opatovska Sara, nar. 1897
160. Opatovsky Abraham, nar. 1858
161. Opatovsky David, nar. 1901
162. Politzer Alexander, nar. 1869
163. Politzer Alexander, nar. 1906
164. Politzer Alexander, nar.  1889
165. Politzer Terezia, nar. 1909
166. Pollitzerova Hermina, nar. 1907
167. Pollitzerova Julia, nar. 1904
168. Porgesz Margit 
169. Quitt Rosa, nar. 1859
170. Raab Ida, nar. 1918
171. Rado Trude, nar. 1883
172. Ratz Helena, nar. 1893
173. Ratz Moritz, nar. 1894
174. Ratz Sara, nar. 1890
175. Reismann Gitel, nar. 1916
176. Reismann Helena, nar. 1899
177. Reismann Margita, nar. 1901
178. Reismann Mose, nar. 1912
179. Rodo Gertruda, nar. 1873
180. Rosenbluth Aleksander 1904
181. Rosenzweig Alex, nar. 1893
182. Rosenzweig Eugen, nar. 1897
183. Rosenzweig Kamila, nar. 1895
184. Rosenzweig Vera, nar. 1914
185. Roth Antonia, nar. 1889
186. Roth Edita, nar. 1908

67. Glück Alžbeta, nar. 1897
68. Glück Gizella, nar. 1888
69. Goldmann Berta, nar. 1898
70. Gross Ernst, nar. 1907
71. Gruen Ferdinand, nar. 1940
72. Gruen Max, nar. 1886
73. Guttmann Ondrej, nar. 1924
74. Haas Emerich, nar. 1904
75. Haas Helena, nar. 1904
76. Haas Paul, nar. 1888
77. Haas Rudolfina 
78. Haas Selma, nar. 1885
79. Haas Vilma, nar. 1885
80. Haas-Adam Irena, nar. 1889
81. Halpert Matild, nar. 1898
82. Haubenstock Erna, nar. 1898
83. Herzka Alexander, nar. 1881
84. Herzka Anna, nar. 1890
85. Herzka Gabriela, nar. 1875
86. Herzka Johanna, nar. 1854
87. Herzka Mantzi, nar. 1921
88. Herzka Matilda, nar. 1917
89. Herzka Rudolfine, nar. 1884
90. Hochfelder Otto, nar. 1923
91. Horakova Margita, nar. 1912
92. Horn Fridrich, nar. 1905
93. Immerblum Herbert, nar. 1921
94. Ivanovsky Roza, nar. 1876
95. Kacer Ernest, nar. 1894
96. Kacer Margita, nar. 1910
97. Kalman Viliam, nar. 1891
98. Kardos Paul, nar. 1904
99. Katscher Alexander, nar. 1900
100. Katz Lujse, nar. 1869
101. Kelerman Neli, nar.1898
102. Klein Aranka, nar. 1902
103. Klein Ela, nar. 1892
104. Klein Emanuel, nar. 1904
105. Klein Ferentz 
106. Klein Imrich, nar. 1916

Steiner Ferdinand, 59-ročný. Kuks Alexander, 40-ročný. Adam Irena, 53-ročná.
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JANUÁR - FEBRUÁR  2017

27. 1., piatok, POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE 
Interpretačné pásmo piesní Karla Kryla spojené s čítaním autorovej poézie
/Kaviareň Podivný barón/, 20:00

18. 2., sobota, HERNÝ VEČER 
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. 
Budete sa môcť pozabávať na hrách od starého Egypta až po súčasnosť . 
Vhodné pre všetky vekové kategórie. VSTUP: 1 €.
/podkrovie Župného domu/, 20:00

19. 2., nedeľa, BÁBKOVÉ DIVADLO: O Čertovi Kolofónovi
Mix čertovských rozprávok, popkultúry, divokého západu a romantických ko-
médií je receptom na hodinu neopakovateľnej zábavy v spoločnosti klasických 
marionetových bábok. Hrá bábkové divadlo MORGONROCK z Bytče VSTUP: 2 €.
/podkrovie Župného domu/, 14:00

PRIPRAVUJEME: KNIŽNÝ TRH (4. 3.)

ŽUPNÝ DOM_BOD KULTÚRY PÚCHOV

www.zupnydom.sk
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KULTÚRA

       

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 €.

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

       

PROGRAM

KINO
Streda  4.    17.30 h

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

Piatok 6.    17.30 h        Nedeľa  8.  19.30 h

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

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

PASAŽIERI (romant. sci-fi dráma)
Vesmírna loď Avalon putuje vesmírom s jasným cieľom - nájsť nový domov piatim tisíckam 
pasažierov hibernujúcich na jej palube. Po poruche systému sa však dvaja z nich nečakane 
prebudia o 90 rokov skôr. Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jennifer Lawrence), medzi ktorými po-
stupne vzniká niečo viac než priateľstvo, sa snažia vyriešiť záhadu poruchy, ktorá ich prebudi-
la. Zisťujú však, že loď je v obrovskom nebezpečenstve. Podarí sa im zachrániť životy spiacich 
cestujúcich? MN 12 rokov – USA – Itafilm – 116´ –titulky. Vstupné 4 € – 2 D, 5,50 € - 3 D.

Sobota 7.   17.30 h       Nedeľa  8.  17.30 h

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

Streda  11.   19.30 h

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

Piatok   13.  17.30 h        Nedeľa  15.  17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! 
Nerozlučná trojica: Linda (Táňa Pauhofová), Vanda (Klára Issová) a Edo (Ľuboš Kostelný), kde 
každý z nich je iný, každý z nich má svoj príbeh, no spája ich vrúcne, oddané priateľstvo. Ich 
bláznivo plynúci život naruší Jakub (Michał Żebrowski), ktorý vnesie do Lindiných dní plno 
vášne a prísľubov na nový vzťah, no rozdielnosť pováh a náhľadu na svet robí ich vzťah kom-
plikovanejším, ako by sa zdalo....Film  je príbehom o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom 
priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú 
hodní. Príbeh popretkávaný sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, 
slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte 
samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm -113´- slovenská verzia. Vstupné 3,50€ 
+ prekvapenie od Avonu!

Piatok   13.  19.45 h         Sobota  14.  17.30 h

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

Sobota  14.  15.30 h        Nedeľa  15.  15.30 h

OZZY (animovaná rozprávka)
Ozzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov. Po odchode rodiny však Ozzy zistí, že toto „perfektné“ miesto je len zásterkou jeho 
majiteľa. Práve ten vozí psov do skutočnej Modrej zátoky, čo je vlastne väzenie pre psov, ktoré 
zároveň aj  psi riadia. Ozzy sa rozhodne naplánovať útek a v štichu nenechá ani svojich nových 
psích priateľov Chestera, Fronkeho a Doca. Z väzenia sa musí utiecť nenápadne, ale hlavne 
rýchlo a chlpato! MP – Šp. – Magic Box Slovakia  - 91´ -  slovenský dabing. Vstupné 3,50  

Streda 18.    19.30 h

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

Piatok   20.  17.30 h        Nedeľa  22.  17.30 h

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

január 2017 

PRIPRAVUJEME:

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

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

Pondelok 9.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Utorok 10.     veľká sála     18.30 hod.

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

Streda 11.     tanečná sála     19.15 hod.

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

Štvrtok 12.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Štvrtok 12.      vestibul divadla      18.00 hod.

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

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

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

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

Štvrtok 19.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 24.       kinosála     16.00 hod.

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

Utorok 24.       veľká sála      17.00 hod.

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

Streda 25.     kinosála      9.00 hod. 

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

Štvrtok 26.     veľká sála     9.00 hod.

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

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

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

Štvrtok 26.     učebňa č. 1      18.10 hod.

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

KULTÚRA
Nedeľa 1.     pešia zóna     18.30 hod.

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

Štvrtok 5.      učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Nedeľa 8.     veľká sála     15.30 hod.

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

Piatok 3. 2. 2017 o 19.30 h  

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

Nedeľa  26. 2. 2017 o 15.00 h 

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

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

Piatok   20.  19.30 h         Sobota  21.  17.30 h

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

Sobota  21.  15.30 h    Nedeľa  22. 15.30 h

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

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

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

Streda  25.   19.30 h

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

Piatok 27.    17.30 h         Nedeľa  29.  17.30 h

MILUJI TĚ MODŘE (romantická komédia)
Film rozpráva príbeh mladého maliara a kunsthistorika Karla Bárty, ktorý v deň, kedy prichá-
dza o prácu v Národnej galérii, stretne náhodou a za naozaj kurióznych okolností dievčinu Te-
rezu, krásnu, živelnú a veľmi svojráznu.. Títo dvaja sa do seba zamilujú a prežívajú nádherné 
dobrodružstvo zbližovania, stretávania, spoznávania, až zistia, že jeden bez druhého nemôžu 
existovať. Príbeh, ktorý pobaví, rozosmeje, ale i dojme, príbeh, ktorý musíte prežiť celým 
svojím  srdcom! MN 12 rokov – ČR – Magic Box Slovakia   – 90´ -  česká verzia. Vstupné 3,50  

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

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

Sobota 28.   15.30 h       Nedeľa  29.  15.30 h

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

Streda  1. 2.   19.30 h

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

KINO

www.dkpuchov.sk
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Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 24. 1.
1. Morčacia pečienka s cibuľou a 
jablkom 
2. Penne arrabiata so cherry rajčin-
kami
3. Pizza šunka, kukurica

Streda: 25. 1.
1. Ryba z dennej ponuky so zemiakmi 
a zeleninou
2. Špagety aglio olio s baklažánom
3. Pizza salami

Štvrtok: 26. 1.
1. Miešaný šalát s morčacím mäsom a 
šampiňónmi
2. Fusilli so špenátom a gorgonzolou
3. Pizza s rajčinovými plátkami a 
čerstvou bazalkou 

Piatok: 27. 1.
1. Kuracie psia s ratatouille zeleninou 
2. Špagety so sušenými rajčinami a 
vlašskými orechmi 
3. Pizza s paprikou 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 24. 1.
Slepačí vývar s bylinkovou mrve-
ničkou 
Šampiňónový krém 
1. Morčacia salašnícka pochúťka, ze-
miakové placky, zeleninové obloženie
2. Viedenská roštenka, tarhoňa, kyslá 
uhorka
3. Ryžový nákyp s ovocím
Dezert: Maková krémová kocka

Streda: 25. 1.
Hovädzia polievka so šunkovým 
zvitkom 
Kapustová s klobásou
1. Bravčové karé zapekané s hermelí-
nom, zemiakové hranolky, zeleninové 
obloženie 
2. Maďarský guláš z diviny, knedľa
3. Pirohy bryndzové so slaninkou 
Dezert: Orechový koláč 

Štvrtok: 26. 1.
Mexická pikantná 
Krúpková 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
ovocný kompót
2. Hovädzí stroganov, americké zemia-
ky, zeleninové obloženie 
3. Šalát listový s tuniakom a vajíčkom, 
bagetka 
Dezert: Jogurtové rezy

Piatok: 27. 1.
Kurací vývar s mäsom a rezancami 
Mrkvový krém s opraženou slaninkou  
1. Kurací rezeň na prírodno, bylinková 
ryža, zeleninový šalát 
2. Bravčový perkelt, kolienka 
3. Penne pomodoro 
Dezert: Bublanina 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 3,90 Є 
Utorok: 24. 1.
Minetrone so strúhaným syrom, 
chlieb 
Hov. vývar s fridátovými rezancami 
1. Vyprážaný kurací Cordon Bleu, 
zemiakové pyré, čalamáda 
2. Pečený bravčový bôčik, dusená 
kapusta, domáca knedľa 
3. Penne all Arrabbiata (paradajky, 
slaninka, cesnak, olivy), parmezán

Streda: 25. 1.
Fazuľová polievka s údeným mäskom, 
chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací plátok zapekaný s brokoli-
cou, šunkou a syrom, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Balkánska pleskavica (hov. a brav.
mäsko), horčica, cibuľa, hranolky, 
chlieb 
3. Koložvárska kapusta (kapusta, ryža, 
mleté brav. mäsko), varené zemiaky 

Štvrtok: 26. 1.
Frankfurtská polievka s párkom, chlieb 
Zverinový vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Kuracie ragú s čínskou zeleninkou, 
kari ryža, zeleninové obloženie 
2. Drevorubačský bravčový steak, 
dusená ryža, opekané zemiaky, zeleni-
nové obloženie 
3. Vyprážaný syr so šunkou, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 

Piatok: 27. 1.
Denné menu sa nepodáva. 

Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 24. 1.
Drobková
1. Gazdovský závitok s kapustou, 
varené zemiaky
2. Chilli con carne s kuracím mäsom, 
žemľa
3. Parené buchty s lekvárom, maková 
posýpka 

Streda: 25. 1.
Kelová s haluškami
1. Debrecínky guláš, knedľa
2. varená údená krkovička, červená 
kapusta, varené zemiaky 
3. Zeleninový šalát s kuracím mäsom a 
tofu, jogurtový dressing 

Štvrtok: 26. 1.
Pestrá fazuľová polievka
1. Černohorský morčací rezeň, opeka-
né zemiaky, čalamáda 
2. Mexický guláš, dusená ryža, uhorka
3. Zapekané tvarohové cestoviny s 
ovocím, ovocný  nápoj 

Piatok: 27. 1.
Karfiolová krémová

1. Kuracie stehno na smotane, 
cestovina 
2. Rybací karbonátok, slovenský šalát 
3. Ruské vajce „Duo“, pečivo 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 24.1.
Cícerová, rožok
1. Kurací Steak s oravskou slaninou a 
oštiepkom, pučené zemiaky
2. Bravčové  výpečky, kapusta, knedľa
3. Cestoviny s tuniakom a olivami

Streda: 25. 1.
Francúzska 
1. Hovädzí Roastbeef, anglická zeleni-
na, pečené zemiaky
2. Pastiersky syr, zemiaky, tatárska om.
3. Zapekané palacinky s tvarohom 

Štvrtok: 26. 1.
Červená šošovicová 
1. Vyprážaný morčací rezeň, zemiako-
vé pyré, mrkvový šalát
2. Segedínsky guláš, knedľa
3. Špenátové halušky so šunkovo-sy-
rovou omáčkou

Piatok: 27. 1.
Cesnaková
1. Bravčové medailónky s nivovou 
omáčkou, ryža, hranolky
2. Cestoviny Tagliatelle so zeleninou a 
grilovaným lososom
3. Koložvárska kapusta so zemiakmi 

Športcentrum 
Cena menu od 3,70 Є 
Utorok: 24. 1.
Kelová s párkom 
1. Pečené kuracie stehno s pórom a 
mrkvou, dusená ryža, čalamáda
2. Bravčová krkovička na slanine s 
rajčinovou omáčkou, varená knedľa
3. Špenátové halušky so smotanovo-
-syrovou omáčkou 

Streda: 25. 1.
Hrachová s krutónmi 
1. Kurací steak s restovanou kuracou 
pečeňou, hubová ryža, šalát 
2. Chilli fazuľa s údeným mäsom a 
syrom, tortilla
3. Miešaný zeleninový šalát s vypráža-
ným karfiolom, tatárska omáčka 

Štvrtok: 26. 1.
Šampiňónová so smot. a zemiakmi 
1. Rizoto s kuracím mäsom, zeleninou 
a syrom, uhorka 
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou 
3. Grilovaný losos s olivami a bazalko-
vým pestom, varené zemiaky 

Piatok: 27. 1.
Hovädzí vývar s rezancami
1. Morčací steak s volským okom, 
opekané zemiaky, čalamáda 
2. Koložvárska kapusta s bravčovým 

mäsom, slaninkou, ryžou a smotanou
3. Penne Arrabiata so suš. a cherry 
rajčinami, cesnakom a parmezánom 

Pizza pub Nosice  
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 24. 1.
Kelová
1. Chilli con carne (hov. mäso), ryža
2. Syrové karbonátky, zemiaky, tatár-
ska omáčka

Streda: 25. 1.
Šampiňónová s mrveničkou 
1. Vyprážané rybie filé, zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Bravčová pečeň na cibuľke, hráš-
ková ryža 

Štvrtok: 26. 1.
Fazuľová s údeným a zeleninou
1. Strapaté rezne, zem. kaša, šalát
2. Dukát. buchtičky s vanilk. krémom 

Piatok: 27. 1.
Kmínová s vajíčkom
1. Maďarský guláš, knedľa
2. Farfalle s brokolicovou omáčkou

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є 
Utorok: 24.1.
Brokolicová s cestovinou
1. Hovädzie varené, rajčinová 
omáčka, knedľa
2. Bravčové mäso po oravsky, ryža

Streda: 25. 1.
Škótska 
1. Prešporský rezeň, pučené zemia-
ky s cibuľkou, kyslá uhorka
2. Kuracie prsia v šampiónovo-smo-
tanovej omáčke, farfalle

Štvrtok: 26. 1.
Boršč
1. Zemplínsky bravčový závitok, 
ryža, obedový šalát
2. Kuracia čínska placka, zemiaková 
kaša, obedový šalát

Piatok: 27. 1.
Demikát
1. Vyprážaná kuracia kyjevská kotle-
ta, opekané zemiaky, červená repa
2. Frankfurtský bravčový tokáň, 
halušky 

Reštaurácia Váh
Cena menu 3,70 Є 
Utorok, 24. 1.
Kulajda 
Šošovicová so zeleninou a údeninou
1. Kuracinka so sójovými klíčkami 
dusená ryža, hranolky
2. Černohorský bravčový rezeň, zemia-
ková kaša, kyslá uhorka
3. Rest. morčacia pečeň, ryža, šalát

4. Pikantné pečené zemiaky s dipom z 
čerstvej bazalky, jarnej cibuľky a syru
 
Streda: 25. 1.
Kapustová s klobásou 
Rascová s vajcom 
1. Balkánska kuracia kapsa, peč. zemia- 
ky, dusená ryža, uhorkové tzatziky 
2. Sviečková na smotane,  knedle
3. Syrovo-brokolicové krokety, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
4. Fantastické krémové rizoto so 
špenátom a šampiňónmi 

Štvrtok: 26. 1.
Kráľovská cesnaková s krutónkami 
Zimná kelovo-kalerábová s párkom
1. Nosická pikantná zmes (brav. karé, 
slanina, cibuľa, syr),  ryža, hranolky 
2. Morčacie prsia v cestíčku, varené 
zemiaky, kapustovo-mrkvový šalát 
3. Kuracia galantína na šošovicovom 
prívarku, varené zemiaky al. chlieb 
4. Jablkové dolky s domácou šľahač-
kou a cuketovo-mätovou posýpkou

Piatok: 27. 1.
Hovädzia s mäsom a rezancami 
Tekvicová s tvarohovými haluškami 
1. Medajlónky so šunkou a hermelí-
nom (kur., brav.) dusená ryža, hranolky
2. Pečené kurča s rucolovým pestom a 
dusenou ryžou, mrkvový šalát 
3. Bylinkový losos na zapečených 
pučených zemiakoch 
4. Zemiakovo-cuketové placky 
s kyslou smotanou a syrom, zakysanka 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Boršč, kyslá smotana
Demikát s haluškami
Kačací vývar, rezance

1. Domáca sekaná v slaninovom kabá-
tiku, zemiakový prívarok, chlieb
2. Dukátové buchtičky, šodó, jahody
3. Kuracie prsia zapekané s brokolicou 
a syrom, jazmínová ryža
4. Bravčový Gordon blue, americké 
zemiaky, tatárska omáčka 
5. Anglický rozbif, opekané baby 
zemiaky, bylinkový dressing 
6. Jelení guláš s lesnými hubami, 
varená knedľa
7. Pečená kačacia štvrť, šalát z červe-
nej šošovice
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Prečo Púchovské noviny neposkytujú priestor Mariánovi Mišúnovi?

• Naša generácia bola vychovávaná v duchu an-
tifašizmu. O fašizme sme sa učili ako o  ideológii, 
ktorá hlása teóriu nerovnosti ľudí a z toho vyplý-
vajúceho práva „nadradených“ národov okrádať 
a zabíjať „podradné“ národy – napr. Židov, Rómov 
a  pod. Najvýznamnejší politik tohto ideového 
smeru Adolf Hitler medzi podradných ľudí zara-
ďoval aj slovanské národy.
• Dnes však už nie je používanie slova fašizmus 
jednoznačné. Na internete sa pod vplyvom ruskej 
propagandy rozšíril názor, že fašistom je ten, kto 
sa bráni ruskej vojenskej agresii. V roku 1968 boli 
vraj fašistami občania Československa, dnes sú fa-
šistami Ukrajinci a slovenský prezident Andrej Kis-
ka, ktorý Ukrajine brániacej svoje územie vyslovil 
podporu. Fašistickým je podľa tejto terminológie 
aj politický režim u nás po roku 1989. Asi preto, 
že sme z  nášho územia vyhnali ruské okupačné 
vojská.

Národní socialisti Mišún a Magát
Slovo „fašizmus“ sa v  diskusii už nedá použí-
vať. Našťastie existuje slovné spojenie „národ-
ný socializmus“, ktoré mal rád Adolf Hitler a  ku 
ktorému sa jeho prívrženci hrdo hlásia aj dnes. 
Medzi nich patrí aj púchovský politik Marián 
Mišún. Na internete zverejnil úryvok svojej kni-
hy “Náš boj proti klamstvu, hlúposti a zbabe-
losti” (názov knihy prevzal z pôvodného názvu 
Hitlerovej knihy Môj boj - Štyri a pol roka boja 
proti klamstvu, hlúposti a  zbabelosti), kde píše: 
„Liberálny kapitalizmus a  skorumpovaní politici 
ničia náš slovenský národ už viac ako 20 rokov. Ne-
logicky prevedené sociálne a  ekonomické reformy 
po roku 1989 sú dostatočným dôkazom, že zločinci 
a  hlupáci z  vysokej politiky vedú Slovensko do zá-
huby... Práve my, pôvodní Európania sa preto mu-
síme reálne zamyslieť nad možnosťou rehabilitovať 
niektoré pozitívne princípy národného socializmu... 
Ostáva nám len dúfať, že celá Európa sa už čosko-
ro vyberie novou cestou reformovaného socializmu 
pod vedením nacionalistov, ktorá v budúcnosti vy-
tvorí dobré existenčné podmienky pre nasledujúce 
generácie pôvodných Európanov. Nemali by sme 
pritom zabudnúť, že mnohé ekonomické princípy 
národného socializmu už fungovali a ukázali sa ako 
správne.“
• Marián Mišún kandidoval v roku 2014 za poslan-
ca Európskeho parlamentu a na predvolebných 
plagátoch bol spoločne s Mariánom Magátom, 
ktorý Adolfa Hitlera opisuje na internete: „mie-
rotvorca, skvelý ekonóm, rečník a človek so srdcom 
na pravom mieste. Kto niekedy čítal jeho prejavy, 
chápe, že to bol úžasný človek”.
• Samotný M. Mišún 12.  januára 2016 na Face-
booku publikuje starý komunistický plagát (Nie 
vodku, radšej knihu!), kde je namiesto pohárika 
vodky zástava Európskej únie a knihou je Hitlerov 
Mein Kampf. Prezrádza, aký politický režim si praje 
nastoliť po vystúpení Slovenska z Európskej únie.

Národní revolucionári Mišún a Vaský
Minulý rok Marián Mišún organizoval spolu s 
Rudolfom Vaským prednášky na tému novodo-
bá genocída slovenského národa. Neuspeli síce 
s prenájmom miestnosti v Púchove a Trenčíne, ale 
podarilo sa im 2. septembra 2016 usporiadať pred-
nášku v Trnave. Videozáznam z akcie zverejnili na 
Youtube. M. Mišún najskôr vysvetlil prítomným, 
že na Slovensku sa po roku 1989 deje genocída 
slovenského národa. Po ňom prehovoril R. Vaský: 
„Tu máme zločinecký fašistický režim, ktorý sa 
zmocnil Československa po roku 1989... v novembri 
ideme spraviť zoznam všetkých, čo tu vládli po roku 
89. Všetci tí sa podieľajú na genocíde páchanej na 
českom a slovenskom národe. Spravíme zoznam. 
Tento zoznam dostane prokuratúra a polícia, do-
stane to OSN, dostane to aj Európska únia, aj Me-
dzinárodný súd v Haagu, s tým oznámením, že títo 
páchajú genocídu a ideme ich zlikvidovať, fyzicky 
zlikvidovať, ale dopredu budú vedieť. Takže len tí, 
ktorí neujdú, budú ubití na smrť... Toto je legitímne 
vysporiadanie sa s  páchateľmi genocídy...  Tí, ktorí 
neujdú, tých pochytáme a budeme ich biť na smrť 
s roxorovými tyčami, aby to bolelo. Nie strieľať, lebo 
to je mŕtvy hneď… skončia horšie než Ceaușescu, 
pretože Ceaușescu dostal dávku zo samopalu. Tuto 
dávka zo samopalu nebude. Budú roxorové tyče. A 
budeme ich biť, nie po hlave, celé telo dolámeme na-
jprv a potom im dolámaným ich rodiny dáme takto 
do radu. Alebo im vystrelíme mozog, takže im pritla-
číme hlaveň pištole úplne k hlave a ten plyn z toho 
výstrelu vyprskne mozog, vyfúkne mozog von... 
A celé to vyúčtovanie bude v súlade so zákonom, 
pretože medzinárodné právo umožňuje a dovoľuje 
a nerobí trestne stíhateľné usmrtenie tých, ktorí pá-
chajú genocídu...“ 
• Vedľa sediaci M. Mišún sa na slovách R. Vaské-
ho zabával a smial. Vystavenými fotografiami 
mŕtvych samovrahov (väčšinou zo zahraničia) 
R. Vaský dokazoval zhoršenie života Slovákov 
po roku 1989, ktoré označil za genocídu národa: 
„...tieto mŕtvoly, ktoré produkuje tento režim sú hor-
šie než mŕtvoly ktoré produkovali fašisti cez druhú 
svetovú vojnu… No a v čom je to horšie? To utrpenie 
Židov malo konečnosť v plynovej komore. Ale to utr-
penie slovenského a českého národa nemá koniec... 
Dneska ľudia sú v takom utrpení, že závidia Židom 
že boli dávaní do plynu, závidia Židom že ich utrpe-
nie malo koniec. Tak kto bagatelizuje holokaust? No 
tento fašistický režim, ktorý je horší než režim, ktorý 
dával ľudí do plynu.”
• Teória R. Vaského, ktorú M. Mišún spolu s ním 
šíri po Slovensku, je znôžka hlúpostí a neprávd. Za 
posledných 15 rokov socializmu si na Slovensku 
ročne vzalo život v priemere 672 ľudí. V prvých 15 
rokov demokracie a kapitalizmu si na život siahlo 
ročne v priemere 483 Slovákov. V demokratickom 
kapitalizme svoje problémy rieši samovraždou 
menej ľudí, než v  socializme pred rokom 1989. 
V porovnaní so zahraničím tiež Slovensko vychá-
dza dobre. Samovrážd v prepočte na počet oby-
vateľov je u  nás menej, než v  okolitých štátoch, 
oproti Putinovmu Rusku dokonca 2,5-krát menej. 
Úplným nezmyslom je aj tvrdenie, že väčší po-
čet samovrážd je možno považovať za genocídu 
národa, ktorá ospravedlňuje zabíjanie zvolených 
politikov. Bohužiaľ žije u nás (aj vo svete) veľa ľudí, 
ktorým sa takéto teórie páčia.

Mišún – „dopisovateľ“ Púchovských novín
Po parlamentných voľbách v  marci 2016 dostal 
M. Mišún v  našich novinách rovnaký priestor, 
ako aj ostatní kandidáti. Naviac sme mu zverej-
nili 13.9. článok ako platenú inzerciu. Keď však 
prišiel so žiadosťou zverejniť ako inzerciu článok 
o 17. novembri 1989, odpovedal som mu mailom: 
„17. november je deň boja mladých ľudí proti národ-
ným socialistom (1939) a komunistom (1989). Z tohto 
dôvodu považujem za nevhodné publikovať reklamu 
alebo články stranám alebo hnutiam tohto zamerania 
práve v tomto čase... Takéto texty nebudem uverejňo-
vať ani ako platenú reklamu a ani nie sme povinní to 
robiť. Minule som Ti navrhol dialóg - buď mailový ale-
bo na audiozáznam. A ten by sme mohli publikovať 
- chcem, aby zaznel aj argument z druhej strany. Aj to 
neviem, či nebudem ľutovať. Dialóg predpokladá dob-
rú vôľu na obidvoch stranách, snahu hľadať pravdu 
a dobré riešenia spoločenských problémov. Veľa ľudí 
si myslí, že s nacistami a komunistami sa dialóg viesť 
nedá, že je zbytočné sa o to pokúšať. Im nejde o pravdu 
a dobro, ale o okrádanie druhých ľudí vo svoj prospech 
(v lepšom prípade). V minulosti teoreticky aj prakticky 
ukázali, že im ide najmä o zotročenie a zabíjanie iných 
s cieľom obohatiť seba.“
• Dňa 6. decembra 2016 M. Mišún na mňa podal 
podnet na Generálnu prokuratúru SR na prešetrenie 
možnej diskriminácie z dôvodu politického zmýšľa-
nia. Vraj sme publikovali reklamu poslancovi L. Ra-
nikovi (fotku s poďakovaním voličom) a  jemu sme 
odmietli publikovať článok ako platenú inzerciu. 
Nestačí mu sloboda publikovať svoje texty na inter-
nete, v  straníckych novinách a Vargových Púchov-
ských listoch. Cíti sa poškodený na svojich právach. 
On – hlásiaci sa k odkazu nemeckých národných so-
cialistov, ktorí za slobodne prejavený iný názor ako 
oficiálny, ľudí väznili a strieľali...
• Keď sa M. Mišún 23. decembra sťažoval na Face-
booku, že sme mu jeho článok nezverejnili, podporil 
ho Rasťo Luhový: „Neuverejnenie tohto článku by mal 
byť trestný čin, pretože všetko v tom článku je pravda a 
toto je diskriminácia, je len otázkou času, keď dôjde k 
nepokojom a sudcovia, exekútori a iná justičná mafia 
až po daktorých novinárov budú odsúdení za vlastiz-
radu a na mieste popravení“.
• M. Mišún rád používa staré nacistické heslá. Po-
dobne, ako si prisvojil názov knihy Adolfa Hitlera, 
nehanbí sa na internete písať o „konečnom riešení“ 
cigánskeho problému. Určite vie, že nacisti slovami 
„konečné riešenie“ označovali masové vraždenie 
ľudí. Vo  svojom poslednom článku, ktorý sme od-
mietli zverejniť, použil v nadpise heslo Hlinkovej slo-
venskej ľudovej strany z roku 1938 „V novom roku do 
útoku!“ Aký útok mali na mysli slovenskí nacisti pred 
80 rokmi, môžeme zistiť v učebniciach dejepisu. Po 
rozbití Československa v roku 1939 slovenská armá-
da spolu s hitlerovským wehrmachtom zaútočila na 
Poľsko a začala 2. svetová vojna. Výsledkom najhor-
šej vojny v histórii ľudstva boli zničené mestá a 60 
miliónov zabitých vojakov a civilistov. Všetci ľudia 
dobrej vôle sa dnes musia zasadiť o to, aby sa tragic-
ká história po 80 rokoch znovu neopakovala. Preto 
nebudeme poskytovať priestor v Púchovských no-
vinách ľuďom, ktorí vyznávajú a  hlásajú myšlienky 
národného socializmu.

Zdroj: internet, FB, Youtube
Slavomír Flimmel, šéfredaktor PN

Púchovské noviny v  uplynulých mesia-
coch odmietli zverejniť články Mariána 
Mišúna, ktorý si chcel v Púchovských novi-
nách robiť predčasnú volebnú kampaň do 
tohtoročných župných volieb. Čitateľom 
Púchovských novín chcem vysvetliť dôvo-
dy, ktoré nás k tomu viedli.
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ho signalizačného zariadenia (SSZ) 
v kombinácií s meračom rýchlosti, 
ktorý na základe prekročenia naj-
vyššej povolenej rýchlosti na uve-
denej ulici zabezpečí rozsvietenie 
červeného signálneho svetla a tým 
prinúti vodiča pred SSZ zastaviť. 
Umiestnenie zariadenia sa odpor-
úča na úseku medzi križovatkami 
Pod Lachovcom a Vodárska. Uve-
dený spôsob nebude mať vplyv 
na plynulú jazdu vozidiel s právom 
prednostnej jazdy ako vyplýva  
z ustanovení platného zákona. 
Obmedzenie rýchlosti na 30 km/
hod. sa zároveň rozšíri na celú ulicu  
J. Kráľa.
• Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti 
a plynulosti premávky na ulici Ko-
menského sa odporúča zjednos-
mernenie komunikácie v areáli ZŠ 
Komenského v smere z ulice Ko-
menského na ulicu Sládkovičova. 
Zmenu organizácie dopravy je po-
trebné vyznačiť príslušným doprav-
ným značením.
• Elimináciu tvoriacich sa kongescií 
na výjazde zo sídliska  Za cintorí-
nom sa odporúča riešiť zmenou 
organizácie dopravy vybudovaním 
prepojenia na  ulicu Hoštínska. Ná-
vrh uvažuje, že prepojenie ulíc bude 
zjednosmernené (v smere z ulice 
Za Cintorínom na ulicu Hoštínska) 
a zároveň v mieste výjazdu na ulicu 
Hoštínska  sa odporúča umožniť vo-

je však navrhnuté len ako rámcové 
bez hlbšej analýzy realizovateľnos-
ti. Po prepočte teoretickej potreby 
parkovacích miest podľa v súčas-
nosti platnej STN pri Zdraví k exis-
tujúcim 87 parkovacím miestanm je 
deficit len 6 parkovacích miest.
• Súčasťou štúdie je v podstate v 
grafickej podobe aj pasport existuj-
úceho dopravného značenia celej 
mestskej časti a návrh na jeho zme-
ny v súlade s platnými normami, 
ktoré prispejú k zlepšeniu doprav-
nej situácie, zvýšeniu plynulosti 
cestnej premávky, ale hlavne jej 
bezpečnosti a bezpečnosti chod-
cov.
Štúdia bude po jej schválení v do-
pravnej komisii a MsZ východiskom 
pre jej rozpracovanie do realizačnej 
podoby pre časový horizont naj-
bližších 2 - 3 rokov. Dopravné zna-
čenie samozrejme predpokladáme 
realizovať v priebehu tohto roka.  
Na záver chcem poďakovať za nadš-
tandardnú spoluprácu firme ADP na 
tejto pilotnej štúdii, pracovníkom 
MsÚ  a obyvateľom, ktorí sa aktívne 
zapojili svojimi podnetmi a návrhmi 
do riešenia. Samozrejme, poďako-
vanie patrí aj spracovateľom štúdie 
zo ŽU Ing. Paľovi, PhD a Ing. Kupču-
liakovej, PhD pod vedením prof. Ing. 
Gnapa, PhD, vedúceho katedry.

Ing. Pavel Melišík
Poslanec MsZ za VO č. 1.  

zidlám len odbočenie vpravo.
• Pre zastávku Zdravie sa odporúča 
vybudovať  samostatný zastávko-
vý pruh. Odporúčanie vychádza 
z vysokej intenzity vozidiel IAD v 
oboch smeroch a teda umiestnenie 
zastávky priamo na jazdnom pru-
hu komunikácie znižuje plynulosť 
a bezpečnosť cestnej premávky. 
Umiestnenie zastávky na pruhu 
komunikácie je tiež v rozpore s plat-
nou normou. Ďalším ukazovateľom, 
ktorý má vplyv na potrebu vybudo-
vania zastávky v samostatnom pru-
hu je vysoký počet cestujúcich, ktorí 
zastávku využívajú. Stavebná úpra-
va zastávky si však vyžiada zrušenie 
niekoľkých parkovacích miest na 
uzavretom parkovisko pri nemocni-
ci Zdravie a samozrejme aj finančné 
náklady.
• Zastávku J. Kráľa pri križovatke s 
ulicou Pod Lachovcom sa odpor-
úča predefinovať na zastávku na 
znamenie pre nízku frekvenciu (ná-
stup/výstup) cestujúcich na danej 
zastávke (48 cestujúcich za mesiac 
november 2015) a tiež zohľadnením 
skutočnosti, že na uvedenej zastáv-
ke bol zaznamenaný najvyšší počet 
spojov.
• Z dôvodu zvyšujúcej sa požia-
davky na počet parkovacích miest 
sa odporúča vybudovanie nového 
parkoviska v priestore za nemoc-
nicou Zdravie. Uvedené opatrenie 

V Púchovských novinách č. 44/2016 
som informoval o cieľoch pilotnej 
dopravnej štúdie mestskej časti Pod 
Lachovcom, ktorú pre nás spracová-
va Žilinská univerzita. V utorok 17. 
januára prebehlo záverečné pripo-
mienkovanie návrhu a v najbližšej 
dobe bude štúdia odovzdaná ako 
základný dokument pre zlepšenie 
dopravnej situácie v našej mest-
skej časti. Kľúčovým východiskom 
návrhov je fakt, že z dôvodu hustej 
zástavby rodinnými a bytovými  
domami nie je možné uvažovať  
s vybudovaním nových komuniká-
cií, ani s úpravou ich profilov a teda 
extenzívne prerozdeliť súčasnú do-
pravnú záťaž. Ako vyplynulo z do-
pravného prieskumu ulicou J. Kráľa 
prejde v čase od 6:00 do 18:00 obo-
ma smermi cca 2400 vozidiel. 
Jednotlivé navrhované riešenia 
(opatrenia) uvedené nižšie vychád-
zajú z vykonaných analýz súčasné-
ho stavu a zohľadňujú aj konkrétne 
podnety obyvateľov bývajúcich v 
našej mestskej časti Pod Lachov-
com.
• Na uliciach Vodárska a J. Kráľa sa 
odporúča vybudovať nové priecho-
dy pre chodcov  a na ulici Komen-
ského sa odporúča vykonanie úprav 
existujúcich priechodov na základe 
navrhovaných variantov. Uvede-
né opatrenia prispejú k zvýšeniu 
bezpečnosti chodcov a najmä detí 
navštevujúcich ZŠ Komenského  na 
území mestskej časti.
• Na uliciach Pod Lachovcom a 
J. Kráľa, prípadne na území celej 
mestskej časti sa odporúča upraviť 
spôsob parkovania na základe jed-
ného z navrhovaných variantných 
riešení. Uvedené opatrenie zamed-
zí nevhodné parkovanie vozidiel 
na týchto uliciach a tiež prispeje k 
zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti 
cestnej premávky v mestskej časti. 
Zároveň je podporným opatrením 
pre preferenciu vozidiel MHD na uli-
ci J. Kráľa, ktorých plynulosť jazdy je 
obmedzovaná nevhodne parkujúci-
mi osobnými vozidlami.
• Zabezpečenie dodržiavania naj-
vyššej povolenej rýchlosti na ulici 
J. Kráľa je v návrhu uvažované po-
mocou viacerých opatrení, pričom 
sa odporúča inštaláciou svetelné-

Pilotná dopravná štúdia mestskej časti Pod Lachovcom pripravená

Chlapci a dievčatá! Púchovský dobrovoľný hasičský zbor prijíma nových členov
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Púchov prijme svojich radov chlapcov a dievčatá vo veku od 6 do 13 rokov, 
ktorí majú radi šport.  Púchovskí dobrovoľní  hasiči majú v rámci Slovenska vynikajúcu povesť a veľmi dobré vý-
sledky v oblasti pohárových hasičských súťaží ako aj požiarného športu. V našom zbore vyrástli niekoľkonásobní 
majstri Slovenska v jednotlivých disciplínach, ako aj v kategórii družstiev s možnosťou sa zúčastňovať aj medzi-
národných súťaží.

       Informácie na tel. 0910 945 951, 0903 930 335 alebo priamo v zbrojnici DHZ Púchov.
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spôsobom 3 mil. €, za ktoré opravil 
celkovo 30 km cestných úsekov. Zá-
roveň Správa ciest TSK zrealizovala 
vlastnými kapacitami opravy ciest 
za viac ako 365 tis. €. O rok neskôr, v 
roku 2016, poslanci zastupiteľstva v 
rozpočte schválili takmer 3,6 mil. €, za 
ktoré sa opravilo celkovo 17 úsekov 
ciest s dĺžkou viac ako 34 km. Okrem 
toho Správa ciest TSK v roku 2016 zre-
alizovala dodávateľsky ďalšie opravy 
asfaltových povrchov v celkovej sume 
takmer 364 tis. €.
V porovnaní s rokom 2016 sa na tento 
účel v roku 2017 ráta so sumou vyššou 
o 440 tis. €, t. j. do opráv ciest dodáva-

teľským spôsobom župa zainvestuje v 
roku 2017 rovné 4 mil. €. V navrhova-
nom pláne opráv ciest kraj ráta s opra-
vou 34 úsekov v celkovej dĺžke takmer 
38 km na území všetkých okresov. A 
zároveň počíta s investíciou ďalšieho 
1 mil. € určeného na realizáciu veľko-
plošných opráv ciest II. a III. triedy TSK, 
spolu tak župa vyčlenila 5 mil. €.
K najdlhším úsekom, ktoré by sa mali v 
roku 2017 dočkať súvislej opravy, pa-
trí 4,6 km dlhý úsek cesty Lúky – Lazy 
pod Makytou – Čertov (okres Púchov), 
v okrese Ilava je to napr. 2 km úsek ces-
ty vedúcej od Zliechova až po hranicu 
so Žilinským samosprávnym krajom.

Trenčianska župa má vo svojom 
vlastníctve 347,168 km ciest II. triedy,  
1 134,057 km ciest III. triedy  a  635 mo-
stov. Mnohé z nich sú vo veľmi zlom, 
až havarijnom stave. Aj preto župa do 
ciest investuje stále viac finančných 
prostriedkov aj vďaka racionalizač-
ným opatreniam a šetreniu financií 
prostredníctvom elektronických auk-
cií či elektronického kontraktačného 
systému. 
Kým v roku 2014 TSK vo svojom roz-
počte vyčlenil na tento účel takmer 
2,1 mil. €, v ďalších rokoch tieto čís-
la rástli. V roku 2015 kraj vyčlenil na 
súvislé opravy ciest dodávateľským 

V tomto roku župa investuje do opráv ciest rekordných 5 miliónov - na pláne je aj cesta na Čertov

Na Troch kráľov vysvätili budovu Úradu TSK
Popriať všetko dobré zamestnan-
com Trenčianskej župy a vysvätiť 
priestory, v ktorých každodenne 
pracujú, prišiel p. farár Róbert 
Stenchlák z Farského úradu vo Va-
laskej Belej. V sprievode obecného 
starostu a ďalších zamestnancov 
valaskobelianskej farnosti svätenou 
vodou posvätil jednotlivé kance-
lárie a nad dvere symbolicky napí-
sal 20-G+M+B-17: Boh nech žehná 
tento dom. V priestoroch vestibulu 
Úradu TSK v prítomnosti zamest-
nancov župy p. farár viedol aj krátku 
bohoslužbu.

Kraj zmenil pravidlá poskytovania dotácií
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
prijatím Všeobecného záväzného 
nariadenia (VZN) č. 31/2016 pristúpil 
k zmene pravidiel posky-
tovania dotácií z rozpoč-
tu TSK, ktoré nadobudlo 
účinnosť 1. januárom 
2017. Pre žiadateľov o 
poskytnutie dotácie z roz-
počtu TSK nastala zmena 
najmä v termíne prekla-
dania žiadostí. Kým doteraz mohli ži-
adatelia podávať žiadosť o poskytnu-
tie dotácie do konca septembra, po 
novom je možné vyplnené žiadosti 

predložiť v termíne od 1. januára naj-
neskôr do 30. apríla kalendárneho 
roka. Dôvodom, prečo TSK pristúpil 

k takémuto opatreniu, bol 
každoročne sa zvyšujúci 
počet žiadostí, ktoré vyčle-
nené finančné prostriedky 
vyčerpali za krátky časový 
interval.
TSK zo svojho dotačného 
systému v roku 2016 pod-

poril viac ako 200 kultúrnospoločen-
ských podujatí v celkovej výške 250 
tisíc eur, čo bolo o 50 tisíc eur viac 
ako v roku 2015. 

platov zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme sa ich 
mzdy od 1. 1. 2017 navýšia aj o ďal-
ších 30 eur mesačne. To znamená, že 
v školstve si prilepšia nepedagogickí 
zamestnanci v rámci originálnych 
kompetencií (napr. pomocné sily v 
kuchyni či upratovačky), okrem nich 
sa navýšenie mzdy dotkne aj zamest-
nancov zariadení na úseku poskyto-
vania sociálnych služieb a zamest-
nancov s prevahou fyzickej práce na 
úseku dopravy (napr. zamestnanci 
Správy ciest TSK).

Viaceré priaznivé opatrenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK), 
akými sú hospodárenie s pozitívny-
mi výsledkami, šetrenie od seba, či 
efektívne narábanie s verejnými fi-
nanciami umožnili, aby kraj ušetrené 
finančné prostriedky investoval do 
oblastí, kde chýbajú.
Vďaka priaznivej finančnej situácii 
TSK sa kraj rozhodol navýšiť platy níz-
kopríjmovým skupinám zamestnan-
cov zariadení v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskej župy. Okrem 
avizovanej 4-percentnej valorizácie 

V roku 2016 Trenčiansky hrad navštívilo 
takmer o 12 tisíc viac návštevníkov ako 
v roku 2015 aj napriek tomu, že v októbri 
bol kvôli odstraňovaniu kovovej kon-
štrukcie spred vstupu na hrad verejnosti 
prístupný len počas víkendov.  
Historická dominanta mesta Trenčín sa 
každým rokom teší väčšej a väčšej ná-
vštevnosti. Za rok 2016 si hrad pána Váhu 
a Tatier Matúša Čáka Trenčianskeho po-
zrelo rekordných 122 tisíc návštevníkov, 
čo je nárast oproti minulému roku o 11 
862 návštevníkov. V tomto počte pritom 
ešte nie je započítaný počet návštevní-
kov za posledný mesiac roka 2016.

Návštevnosť Trenčianskeho hradu opäť stúpla Vďaka šetreniu a efektivite navýšia platy 
nízkopríjmovým skupinám zamestnancov

Krajskí poslanci zasadnú prvýkrát v tomto roku 
Prvé rokovanie poslancov Zastupi-
teľstva Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja v roku 2017 je na programe 
v pondelok 30. januára 2017. V po-
radí XXII. zasadnutie v tomto voleb-
nom období sa tradične uskutoční v 
priestoroch Kongresovej sály Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v Trenčíne o 13.00 h. Program roko-
vania vrátane všetkých materiálov k 
rokovaniu zastupiteľstva je vždy do-
stupný na webovom sídle TSK www.
tsk.sk v sekcii Úradná tabuľa. Aj toto 
rokovanie zastupiteľstva bude opäť 
dostupné prostredníctvom on-line 
vysielania na webovom sídle župy.

Text, foto: TSK
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PÚCHOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI BILANCOVALI

Zhodnotenie činnosti počas uplynulého kalendár-
neho roka a schválenie plánov na tento rok, ale aj 
voľba predsedu, veliteľa a delegáta na Valné zhro-
maždenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bolo 
hlavným cieľom výročnej členskej schôdze členov 
dobrovoľného hasičského zboru mesta Púchov. Dob-
rovoľní hasiči spod Lachovca sa stretli druhú januáro-
vú nedeľu popoludní tradične v Púchovskej hasičskej 
zbrojnici. 

Medzi vzácnymi hosťami členskej schôdze nechý-
bal primátor mesta Púchov Rastislav Henek, vicepre-
zident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky Michal Jurdík, starosta mesta Brumov 
–Bylnice Zdeněk Blanář, delegáti z dobrovoľného 
hasičského zboru Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou, 
ale aj delegáti z moravského dobrovoľného zboru z 
Brumova. 

Po privítaní a úvodnom slove predsedu DHZ Pú-
chov Jozefa Ridzika staršieho si delegáti členskej 
schôdze vypočuli správu o činnosti, správu o hospo-
dárení a schválili plán činnosti na rok 2017. 

Ocenenia prevzali najlepší členovia za aktívnu čin-
nosť v hasičskom zbore alebo v súťažnom družstve 
púchovských dobrovoľných hasičov. Ocenenia pre-
vzali aj skôr narodení členovia za vernosť svojmu 
hasičskému zboru. 

Rokovanie dobrovoľných hasičov pozdravil aj pri-
mátor Púchova Rastislav Henek, ktorí ich informoval 
o činnosti mesta a plánoch a cieľoch samosprávy v 
tomto roku. Vypočul si tieť pripomienky dobrovoľ-
ných hasičov a prisľúbil pomocnú ruku samosprávy 
pri riešení problémov. Následne sa delegáti člen-
skej schôdze z úst viceprezidenta Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany SR Michala Jurdíka dozvedeli viac o 
celoslovenských cieľoch a prioritách dobrovoľného 
hasičstva. Rokovanie púchovských dobrovoľných ha-

Staronovým predsedom DHZ Púchov je Jozef Ridzik

Rokovanie delegátov výročnej členskej schôdze dobrovoľného hasičského zboru v Púchove sa nieslo v konštruk-
tívnom duchu.                             FOTO: Archív DHZ Púchov

sičov pozdravil aj starosta mestečka Brumov-Bylnice 
Zdeněk Blanář. Ten ocenil spoluprácu s púchovský-
mi dobrovoľnými hasičmi a vyjadril presvedčenie, že 
nadštandardné vzťahy medzi moravskými a sloven-
skými dobrovoľnými hasičmi zostanú zachované. 

V najpodstatnejšej časti výročnej členskej schôd-
ze zvolili delegáti výbor DHZ Púchov a za predsedu 
opätovne Jozefa Rídzika. Za veliteľa púchovských 

dobrovoľných hasičov zvolili Michala Koukala. Staro-
nového predsedu Jozefa Rádzika zároveň zvolili ako 
delegáta na valné zhromaždenie Dobrovoľnej poži-
arnej ochrany SR.

Po oficiálnej časti výročnej členskej schôdze si našli
delegáti a hostia čas aj na neformálnu diskusiu a vý-
menu skúseností. 

(r) 

SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 15. ROČNÍK

Poznáme predbežný kalendár Slovensko-moravskej hasičskej ligy
Jubilejný 15. ročník medzinárodnej Slovensko-

-moravskej hasičskej ligy bude mať v tomto roku 
14 podujatí. Vyplýva to z kalendára súťaží pre tento 
rok, ktoré v Ruskovciach schválil snem Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy. Medzinárodná súťaž dob-

rovoľných hasičských zborov zo Slovenska a Moravy 
odštartuje tradične v obci Krásno pri Partizánskom, 
premiéra je naplánovaná na 3. júna. Súťaž vyvrcholí 
tradične začiatkom septembra Ďurďovským výstre-
kom v Ďurďovom. 

Z tohtoročného kalendára vypadla jedna súťaž 
na Morave, Brumov tak bude jediným moravským 
zástupcom, ktorý usporiada preteky Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy. Naopak, nováčikom medzi 
usporiadateľmi bude v nastávajúcom ročníku ďalší 
zástupca Púchovského okresu – Visolaje. V okrese Pú-
chov sa tento rok uskutoční hneď šesť pretekov, päť z 
nich je usporiadaných za sebou. Piate kolo privíta 25. 
júna Ihrište, 1. júla seriál zavíta do Visolají, o týždeň 
neskôr do Lednických Rovní. S týždňovým odstupom 

(15. 7.) budú nasledovať preteky v Zbore a hneď na 
druhý deň v Dohňanoch. Podhorie privíta preteky 
seriálu SMHL 26. augusta. 

Prvenstvo z minulého dramatického ročníka obha-
jujú dobrovoľní hasiči z Podhoria, ktorí triumfovali 
pred Brumovom B, Stupným, Lednickými Rovňami a 
Zborou. V ženskej kategórii budú chcieť minuloročné 
prvenstvo obhájiť žabky z Nosíc, oplatiť minuloročnú 
prehru im budú chcieť určite aj vlani druhé Ihrišťanky 
či tretie Ladčanky. 

Favoritov je dnes ťažké hľadať, medzi mužmi si 
bude určite na prvenstvo brúsiť zuby minimálne päť 
– šesť družstiev. Otázkou tiež je, či sa v nasledujúcej 
sezóne niekomu podarí prekonať skvelý mužský re-
kord SMHL, ktorý na domácej dráhe vytvorili kon-
com augusta Podhorania. Výsledný čas útoku 12,93 
sekundy je poriadny oriešok.  pok

Kalendár súťaží SMHL 2017
3. 6. 2017 – Krásno (14.00)
10. 6. 2017 – Ruskovce (13.00)
17. 6. 2017 – Lehota pod Vtáčnikom (13.00)
24. 6. 2017 – Brumov (13.00)
25. 6. 2017 – Ihrište (13.00)
1. 7. 2017 – Visolaje (13.00)
8. 7. 2017 – Lednické Rovne (9.30)
15. 7. 2017 – Zbora (12.00)
16. 7. 2017 – Dohňany (11.00)

29. 7. 2017 – Svinná (12.00)
19. 8. 2017 – Podlužany (13.00)
26. 8. 2017 – Podhorie (13.00)
27. 8. 2017 – Tŕstie (13.00)
9. 9. 2017 – Ďurďové (9.00)
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HOKEJ

Skvelý vstup kadetov na nadstavbovej play out

Muži ŠHK Púchov mali pre zápas hviezd v sobotu voľno. Už o týždeň cestujú do Partizánskeho. 
Ilustračná snímka: Miroslav Mikáč

2. liga muži
Záverečnom kole základnej časti cestovali muži 

ŠHK Púchov do Partizánskeho, kde po vyrovnanej pr-
vej tretine pustili súpera v druhom dejstve do trháku 
a nenadviazali na minulotýždňovú výhru. V tabuľke 
im tak patrí stále posledná priečka. 

18. kolo: 
HK Iskra Partizánske – ŠHK Púchov 6:3 (1:1, 3:1, 

2:1)
Góly ŠHK: 2. Zemko (Teska), 37. Flašík (Zemko), 46. 

Faktor
Strely na bránku: 58:28, Vylúčenia: 5:12, Presi-

lovky: 4:0, Oslabenia: 0:0
Rozhodovali: Žák - Hrkotáč, Mráz, 217 divákov
Domáci začali stretnutie náporom, do vedenia však 

šli už v druhej minúte Púchovčania, keď domáceho 
gólmana prekonal Zemko po Teskovej prihrávke. Par-
tizánčania mali aj po góle viac z hry, Púchovčanov v 
prvej tretine prestrieľali 19:10 a z presilovky v piatej 
minúte vyrovnal Káčer. V druhej tretine sa domáci 
ujali vedenia v 29. minúte druhým gólom Káčera. 
Hostia doplatili na časté vylúčenia, ktoré domáci 
trestali gólmi. V 34. minúte zvýšil po ďalšej presilov-
ke na 3:1 Mihálik. Púchovčania síce kontrovali v 37. 
minúte gólom Flašíka, no necelé dve minúty pred 
koncom druhého dejstva opäť v oslabení inkasova-
li z hokejky Káčera. V záverečnej tretine zvýšil už po 
dvoch minútach Káčer na 5:2. O tri minúty síce Faktor 
znížil, no posledné slovo patrilo opäť v početnej pre-
vahe domácim a Káčer svojim piatym gólom pocho-
val  nádeje hokejistov ŠHK. 

Zostava ŠHK Púchov: Kučík – Dobiaš, Lukáč, Teska, 
Žiačik – Faktor, Flašík, Furo, Kuchta, Matušú, Plavecký, 
Viedenský, Zemko

18. kolo: Piešťany – Prievidza 0:3, Levice – Dubnica 
2:5, HC Bratislava – Senica 5:0, Nitra – D. Kubín 5:2
1. Dubnica 18  14  1  0  3  106 : 62  44 
2. HC Bratislava  18  11  1  0  6  96 : 54  35 
3. Dy. Nitra  18  10  2  0  6  78 : 78  34 
4. Piešťany  18  8  1  3  6  69 : 62  29 
5. Partizánske  18  8  2  1  7  89 : 84  29 
6. Dolný Kubín  18  8  1  2  7  76 : 67  28 
7. Prievidza  18  8  1  2  7  76 : 73  28 
8. Levice  18  7  0  0  11  61 : 70  21 
9. Senica  18  2  2  2  12  62 : 107  12 
10. ŠHK Púchov  18  3  0  1  14  58 : 114  10
I. liga juniori
   25. kolo: HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov 
4:5 (2:2, 1:2, 1:1), Vardžák 2, Gálik 2, Jánoš
Prešov – Martin 1:6, Piešťany – HOBA Bratislava 0:6
   26. kolo: Penguins Prešov – MŠK Púchov 4:3 (2:0, 
1:1, 1:2), Gálik 2, Jánoš, Michalovce – Martin 1:15
1. Martin 21  19  0  0  1  1  137:32  58 
2. Prešov  22  13  1  0  0  8  117:81  41 
3. HOBA BA  21  8  1  0  3  9  93:84  29 
4. Michalovce  20  9  1  0  0  10  79:103  29 
5. Púchov  21  8  1  0  1  11  78:82  27 
6. Piešťany  21  1  1  0  0  19  44:166  5 
I. liga dorast
Nadstavba:
   9. kolo: MŠK Mládež Trebišov – MŠK Púchov 5:8 
(0:2, 3:1, 2:5), Deneš 2, Pišoja 2, Chatrnúch, Doma-
nický, Smolka, Černota
Lučenec – Bardejov 5:2, Brezno malo voľno
   10. kolo: Trebišov – Považská Bystrica 5:6, Brezno 
– Bardejov 5:4 pp
1.MŠK Púchov  8  8  0  0  0  62:14  24 
2.P. Bystrica  8  7  0  0  1  58:14  21 
3.Bardejov  10  3  1  1  5  38:45  12 
4.Trebišov 8  3  0  0  5  37:37  9 

KADETI
  Nadstavba – play out:
  1. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 5:3 (3:2, 2:0, 
0:1), Krajč 2, Kašlík, Osacký, Januščák
Poprad – Žilina 4:2, Liptovský Mikuláš – Nitra 2:3
  2. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 5:3 (0:3, 2:0, 
3:0), Osacký 2, Krajčovič, Hudík, Krajč
Poprad – Žilina 2:3, Liptovský Mikuláš – Nitra 2:4
1. MŠK Púchov  2  2  0  0  10:6  4 
2. Nitra  2  2  0  0  7:4  4 
3. Poprad  2  1  0  1  6:5  2 
4. Žilina  2  1  0  1  5:6  2 
5. L. Mikuláš  2  0  0  2  4:7  0 
6. Zvolen  2  0  0  2  6:10  0 

I. liga starší žiaci
8. HT: 
24. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 0:6 (0:0, 0:2, 

0:4), Moravanský 2, Pobežal 2, Suchánek, Virga
Brezno – Banská Bystrica 4:4, Zvolen – Martin 7:5. 

Liptovský Mikuláš – Považská Bystrica 3:4, Žilina mala 
voľno
1. MŠK Púchov  21  17  2  2  133:53  36 
2. Martin 22  14  0  8  117:80  28 
3. Zvolen  21  13  0  8  108:92  26 
4. B. Bystrica  21  10  5  6  111:78  25 
5. L. Mikuláš  20  10  3  7  119:92  23 
6. P. Bystrica  22  10  2  10  101:114  22 
7. Žilina  21  9  2  10  79:72  20 
8. Brezno  21  4  2  15  98:129  10 
9. Lučenec  21  0  0  21  24:180  0
7. HT:
   24. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 0:4 (0:2, 0:1, 
0:1), Veteška 3, Žemla
Brezno – Banská Bystrica 11:1, Zvolen – Martin 3:2, 
Liptovský Mikuláš – Považská Bystrica 8:12, Žilina 
mala voľno
1. Martin 22  19  0  3  139:42  38 

2. Zvolen 21  16  2  3  157:52  34 
3. MŠK Púchov  21  15  1  5  122:42  31 
4. Brezno  21  14  0  7  128:64  28 
5. Žilina  20  9  1  10  88:85  19 
6. Lučenec  20  7  0  13  97:146  14 
7. L. Mikuláš  20  6  1  13  77:111  13 
8. B. Bystrica  21  3  2  16  39:127  8 
9. P. Bystrica  22  1  1  20  49:227  3 
I. liga mladší žiaci
6. HT:
   24. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec 15:0 (4:0, 6:0, 
5:0), Brežný 6, Novotníček 2, Hajas 2, Hudík 2, Škulté-
ty, Kováčik, Mikovič
Banská Bystrica – Brezno 9:2, Martin – Zvolen 3:4, Po-
važská Bystrica – Liptovský Mikuláš 4:3, Žilina mala 
voľno
1. Martin 21 16 0 5 144:14 32
2. Zvolen  20 13  4  3  163:82  30
3. Žilina  21  13  1  6  112:81  29
4. MŠK Púchov  20  13  1  6 11:52  27
5. P. Bystrica 21  9  2 10 134:122 21
6. L. Mikuláš  20  7  5  9  86:71  19
7. B. Bystrica  21  8 3  9  88:77  18
8. Lučenec  21  4  0  17  66:190  8
9. Brezno  21  0  2  20  46:214  2
5. HT:
   24. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec 16:2 (7:0, 5:1, 
4:1), Pobežal 4, Vrtiel, Hájovský, Urban 3, Luhový 3, 
Hazala 2, Ladecký, Toman
Banská Bystrica – Brezno 8:3, Martin – Zvolen 3:7, Po-
važská Bystrica – Liptovský Mikuláš 3:3
1. MŠK Púchov  21  18  2  1  248:84  38
2. B. Bystrica  20  16  1  3  166:73  33
3. Žilina  21  15  1  5  164:115  31
4. Martin  21  11  1  9  140:113  23
5. Zvolen  21  8 2  11  134:124  18
6. L. Mikuláš  20  7  2  11  99:141  16
7. P. Bystrica  21 5  3 14  84:126  13
8. Brezno  21  4  3  14  85:159  11
9. Lučenec  21  2  1  18  71:230  5

Kadeti MŠK Púchov (v bielych dresoch) vstúpili výborne do nadstavbovej časti súťaže o postup medzi slovenskú 
elitu v tejto vekovej kategórii. V úvodnom dvojkole si na domácom ľade dvakrát poradili so Zvolenom. 

FOTO: Pavol Kadlec

5.Humenné  6  3  0  0  3  22:31  9 
6.Brezno  8  1  1  1  5  18:36  6 
7.Lučenec  8  1  0  0  7  16:74  3
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Halový futbalový turnaj rozhodcov a delegátov Západoslovenského futbalového zväzu

Oblastní rozhodcovia prekvapili, vybojovali bronz
Výber rozhodcov a delegátov Oblastného futbalo-

vého zväzu Považská Bystrica, zastúpený aj rozhod-
cami z Púchovského okresu, sa postaral o najväčšie 
prekvapenie tradičného halového futbalového tur-
naja rozhodcov  delegátov Západoslovenského fut-
balového zväzu. Výber ObFZ Považská Bystrica, ktorý 
v minulom roku nevyhral na turnaji ani jeden zápas, 
sa v novozámockej hale Milénium vypol k výborné-
mu výkonu, postúpil až do semifinále a napokon po
penaltovom rozstrele zvíťazil v boji o tretie miesto 
nad Levicami. Turnaj pod záštitou predsedu Zápa-
doslovenského futbalového zväzu pripravila komisia 
rozhodcov ZsFZ.  

Výsledky:
SKUPINA A
Galanta – N. Zámky 1:1, Levice – Pov. Bystrica 1:1, 

Komárno – Senica 0:1, N. Zámky – Senica 3:0, Pov. 
Bystrica – Komárno 3:0, Galanta – Levice 0:1, Levice 
– N. Zámky 2:0, Komárno – Galanta 0:2, Senica – Pov. 
Bystrica 0:0, N. Zámky – Pov. Bystrica 1:1, Galanta – 
Senica 0:1, Levice – Komárno 2:2, Komárno – N. Zám-
ky 0:1, Senica – Levice 1:2, Pov. Bystrica – Galanta 3:2

Poradie v skupine A:
1. Levice 5 3 2 0 8:4 11
2. P. Bystrica 5 2 3 0 7:3 9
3. N. Zámky 5  2 2 1 6:4 8
4. Senica 5 2 1 2 3:5 7
5. Galanta 5 1 1 3 5:6 4
6. Komárno 5 0 1 4 2:9 1

 SKUPINA B
Prievidza – Trnava 0:2, Trenčín – Dun. Streda 2:0, Ni-

tra – Topoľčany 4:0, Trnava – Topoľčany 1:0, Dun. Stre-
da – Nitra 1:3, Prievidza – Trenčín 0:2, Trenčín – Trna-
va 0:4, Nitra – Prievidza 3:0, Topoľčany – Dun. Streda 
2:1, Trnava – Dun. Streda 3:1, Prievidza – Topoľčany 
0:2, Trenčín – Nitra 1:2, Nitra – Trnava 0:0, Topoľčany 
– Trenčín 1:0, Dun. Streda – Prievidza 1:3. 

Poradie v skupine B
1. Nitra 5 4 1 0 12:2 13
2. Trnava 5 4 1 0       10:1 13
3. Topoľčany 5 3 0 2 5:6 9
4. Trenčín 5 2 0 3 5:7 6
5. Prievidza 5 1 0 4 3:10 3
6. D. Streda 5 0 0 5 4:13 0

Semifinále:
Levice – Trnava 1:1, Hegedüs – Polakovič, p. k. 2:4. 

Považská Bystrica – Nitra 1:3, Barenčík - Pecho, Jan-
čok, Pecek. 

Nitra ako dvojnásobný víťaz turnaja bola favoritom, 
vedenia sa ujala gólom Pecha. Považania odpovedali 
vyrovnávajúcim gólom Barenčíka. Potom sa však už 
naplno prejavili väčšie kvality Nitranov a dvomi gól-
mi poslali výber ObFZ Považská Bystrica do boja o 
tretie miesto. 

O 3. miesto:
Levice – Považská  Bystrica 1:1, Kupča – Pastorek, 

na pok. kopy 2:3.
Považskobystričania Levičanov v úvode zaskočili, 

vypracovali si niekoľko šancí. Dokázali však využiť iba 
jedinú, keď skóre otvoril Pastorek. Levičania postup-
ne prevzali iniciatívu a dočkali sa vyrovnávajúceho 
gólu. V penaltovom rozstrele sa však šťastena priklo-
nila na stranu Považanov, ktorí po víťazstve 3:2 na 

pokutové kopy oslavovali broznovú priečku. 
 Finále: 
Nitra – Trnava 3:2, Jančok, vlastný Jurkas, Harča 

– Hrudík, Kollár.
Celkové poradie:
1. Nitra, 2. Trnava, 3. Považská Bystrica, 4. Levice, 5. 

Topoľčany, 6. Nové Zámky, 7. Senica,  8. Trenčín, 9. 
Galanta, 10. Prievidza, 11. Komárno, 12. Dun. Streda.

 Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Pastorek 
(ObFZ Považská Bystrica), za najlepšieho hráča vy-
hlásili organizátori Milana Štrbu z ObFZ Trnava a za 
najlepšieho brankára Lukáša Peceka z ObFZ Nitra. 

Zostava ObFZ Považská Bystrica: L. Hromádka, A. 
Hrenák, M. Lamžo, L. Ondrašík, D. Janček, P. Pastorek, 
J. Juríček, P. Rojko, M. Proč, M. Barenčík, M. Briesten-
ský, D. Sklenár, M. Gašparíková. 

(r)

Rozhodcovia a delegáti Oblastného futbalového zväzu okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava si napravili 
reputáciu na tradičnom halovom futbalovom turnaji v Nových Zámkoch. Z juhu Slovenska si priviezli bronz. 

Kvalifikačný turnaj o postup na majstrovstvá Slovenska v halovom futbale mladších žiakov

Postup do celoslovenského finále visel privysoko
Mladším žiakom MŠK Púchov sa v domácom pro- stredí nepodarilo vybojovať postup do finálového

turnaja halových majstrovstiev Slo-
venska mladšieho žiactva. V druhom 
postupovom turnaji si po výborných 
výkonoch vybojovali tretiu priečku 
za Dunajskou Stredou a suverénnymi 
Trenčanmi, ktorí ako jediní z púchov-
ského turnaja postupujú do bojov o 
majstra Slovenska. Mladí Púchvočania 
si napriek tomu zaslúžia absolutóri-
um. Turnaj sa hral dvojkolovo každý s 
každým.  

Výsledky: 
MŠK Púchov – AS Trenčín 1:5, Ba-

láž, MŠK Rimavská Sobota – DAC Du-
najská Streda 0:3, DAC Dunajská Stre-
da – AS Trenčín 2:6

MŠK Púchov – MŠK Rimavská So-

bota 2:2, Mynář, B. Chleban, AS Trenčín – MŠK Ri-
mavská Sobota 8:1, 

MŠK Púchov – DAC Dunajská Streda 2:3, Baláž, B. 
Chleban, AS Trenčín – MŠK Rimavská Sobota 14:0, 

MŠK Púchov – DAC Dunajská Streda 7:1, B. Chle-
ban 2, Mynář 2, Porubčan, E. Drahuta, Tuček, 

MŠK Púchov – MŠK Rimavská Sobota 9:3, B. 
Chleban 2, Mynář 2, Porubčan, E. Drahuta, Tuček, 
Fedor, Sieklik, AS Trenčín – DAC Dunajská Streda 
8:1, 

MŠK Púchov – AS Trenčín 3:6, Mozsi, Tuček, Ba-
láž, DAC Dunajská Streda - MŠK Rimavská Sobota 
3:1.

Konečná tabuľka: 
1. Trenčín 6 6 0 0 47:8 18
2. D. Streda 6 3 0 3 13:24 9
3. Púchov 6 2 1 3 24:20 7
4. R. Sobota 6 0 1 5 7:39 1
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Všetko o stolnom tensie:
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Stolní tenisti Púchova prekvapili v Pružine, Dohňany obrali lídra
Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže

3. liga muži
V úvodnom odvetnom kole najvyššej krajskej súťa-

že nastúpili stolní tenisti Dolných Kočkoviec za do-
mácimi stolmi proti favorizovaným Považskobystri-
čanom. Tí si dokázali s domácimi poradiť aj v trojici, 
Dolné Kočkovce tak stále okupujú poslednú priečku. 
Hrateľní súperi však na nich ešte len čakajú...

Slovan Dolné Kočkovce – TTC Považská Bystrica 
7:11 (J. Škrabko 1, 2x štvorhra, 4x kontumačne 
– Konrád 4, Guláč 4, Fapšo 3)

Ostatné výsledky 15. kola: Drietoma – Trenčín B 
8:10, Stará Turá – Bošany B 7:11, Lazany – N. Dubnica 
B 12:6, Bystričany – Ladce 14:4, Karpatia Prievidza – V. 
Uherce B 10:8, STK Prievidza – Partizánske B 14:4

16. kolo: Dolné Kočkovce mali voľno, Drietoma 
– Bošany B 11:7, Stará Turá – Trenčín B 8:10, Lazany 
– Ladce 9:9, Bystričany – N. Dubnica B 15:3, Karpa-
tia Prievidza – Partizánske B 13:5, STK Prievidza – V. 
Uherce B 9:9
1. Bystričany 15 15 0 0 215:55 45
2. TTC P. Bystrica  14 13 0 1 202:50 40
3. Ladce  15 9 3 3 152:118 36
4. Trenčín B  15 9 1 5 154:116 34
5. Karpatia PD  15 9 1 4 134:136 33
6. Lazany  15 6 5 4 138:132 32
7. STK PD 15 5 4 6 124:146 29
8. Drietoma  15 5 3 7 128:142 28
9. Bošany B  15 5 2 8 127:143 27
10. Partizánske B  15 5 1 9 106:164 26
11. V. Uherce B  15 2 5 8 119:151 24
12. N. Dubnica B  15 3 1 11 90:180 22
13. Stará Turá  15 2 2 11 101:169 21
14. D. Kočkovce  14 2 0 12 82:170 18

5. SATES liga
   V najvyššej oblastnej súťaži pokračuje Lysá pod Ma-
kytou vo výborných výkonoch. Úlohu favorita zvládli 
Lysania aj v domácom stretnutí s predposlednou No-
vou Dubnicou D a po hladkom víťazstve držia krok so 
špičkou tabuľky. Do kariet im zahrala aj strata rezer-
vy Ladiec, ktoré prehrali za stolmi Slovanu Považská 
Bystrica. Ťažký zápas čaká Lysú už v piatok, kedy ces-
tuje do Dubnice nad Váhom. Úplne iné starosti má 
rezerva Dolných Kočkoviec, ktorá súboj nováčikov v 
Považskej Bystrici nezvládla a po zahanbujúcej pre-
hre s Medekom Považská Bystrica  má na chvoste ta-
buľky už štvorbodovú stratu na Novodubničanov. Do 
konca súťaže síce ešte zostáva mnoho kôl, no Dolno-
kočkovania to budú mať so záchranou dosť zložité. 
Zvlášť, keď v najbližšom kole hrajú v Pruskom. 
   12. kolo: Medeko Považská Bystrica – Dolné 
Kočkovce B 16:2, Herco Lipa, Lauš po 4, Filípek 3, 1 
štvorhra – P. Majdán 1, 1 štvorhra, Lysá pod Maky-
tou – Nová Dubnica D 12:6, Panáček, Schulcz po 4, 
Ladecký 3, 1 štvorhra – Pšenková 2, J. Pšenka, Lászlo-
vá, Košík po 1, 1 štvorhra, Slovan Považská Bystrica 
A – Dubnica nad Váhom 10:8, Zemančík 3, Šuba, J. 
Gálik po 2, Tománek 1, 2x štvorhra – Topák 4, Eckert, 
Palček po 2, Ladce B – Pružina A 9:9, V. Popelka 3, 
Gajdošík, I. Hrevuš po 2, Hromek 1, 1 štvorhra – Kru-
pa 3, Vrábel, Sádecký po 2, Behro 1, 1 štvorhra, Nová 
Dubnica C – TTC Považská Bystrica C  8:10, J. Frohn 
3, Janiga, Oravec po 2, 1 štvorhra – Gaduš 4, L. Bačík 3, 
J. Bačík, Ďurana po 1, 1 štvorhra, Pruské A – Pruské B 
11:7, Joz. Šatka, Kopačka po 3, Jaro Šatka, Ľ. Šatka po 
2, 1 štvorhra – Černej, Burdej, Cibík po 2, 1 štvorhra
1. TTC PB C  12 10 1 1 140:76 33
2. Ladce B  12 9 1 2 132:84 31
3. Lysá   12 8 2 2 134:82 30
4. Pruské A  12 7 3 2 134:82 29
5. Slovan PB  12 6 1 5 109:107 25

Rezerva Dolných Kočkoviec nestačila v súboji nováčikov na Medeko Považská Bystrica a svojmu súperovi  hladko 
podľahla. Na snímke zľava P. Majdan, J. Škrabko, M. Crkoň, M. Majdan.         FOTO: Milan Podmaník

6. Medeko PB  12 4 3 5 108:108 23
7. Dubnica   12 4 3 5 110:106 23
8. Pružina   12 3 4 5 95:121 22
9. N. Dubnica C  12 4 1 7 91:125 21
10. Pruské B  12 3 1 8 75:141 19
11. N. Dubnica D  12 2 2 8 89:127 18
12. D. Kočkovce B  12 1 0 11 79:137 14

6. REKONT liga
O najväčšie prekvapenie dvanásteho kola šiestej 

ligy sa postarali stolní tenisti Dohnian, ktorí ako prví v 
tomto ročníku dokázali uchmatnúť body suverénne-
mu Dolnému Moštencu. Dohňanci po kolektívnom 
výkone uhrali s favoritom remízu a vo vyrovnanej 
tabuľke si udržali s rezervami Sedmerovca a Slovanu 
Považská Bystrica.
   12. kolo: Červený Kameň – Sedmerovec B 7:11, 
Jakúbek 3, Ľ. Dohňanský, D. Dohňanský po 1, 2x 
štvorhra – M. Šelinga ml. 4, M. Šelinga st. 3, P. Barták, 
Mazán po 2, Slovan Považská Bystrica B – Ladce 
C 10:8, Kvaššay 4, Hlubina 3, P. Gálik 2, 1 štvorhra 
– Jankovský st. 3, Pišta 2, Sňahničan, Kvasnica po 1, 1 
štvorhra, Dohňany – Dolný Moštenec 9:9, R. Baška, 
Hološko, Junga po 2, M. Baška 1, 2 štv. – Baláž, Man-
da, I. Bírošík po 3, Šebešťanová – Milochov A 11:7, 
Mitaš 4, J. Petrík, K. Petrík st. po 2, Šesták, Krasňan 
po 1, 1 štv. – Kunovský 3, Hojdík 2, Benko 1, 1 štv., 
Nozdrovice A – TTC Považská Bystrica D 9:9, Didek 
3, Otruba, Češko po 2, Koštialik 1, 1 štvorhra – Čelko 
st. 3, Lieskovský, Hrubo po 2, Martaus 1, 1 štvorhra, 
Dolná Mariková – Zliechov 9:9, Žiačik, Striženec po 
3, Lacko, Kňažko po 1, 1 štvorhra – M. Vicen 4, D. Mišík 
st. 2, Kameništiak, Krcheň po 1, 1 štvorhra
1. D. Moštenec   12 11 1 0 152:64 35
2. Sedmerovec B  12 8 1 3 129:87 29
3. Slovan PB B  12 8 1 3 125:91 29
4. Dohňany   12 7 1 4 117:99 27
5. Zliechov   12 5 3 4 117:99 25
6. Ladce C  12 6 1 5 111:105 25
7. D. Mariková   12 4 3 5 96:120 23
8. TTC PB D  12 4 2 6 106:110 22
9. Nozdrovice   12 4 2 6 96:120 22
10. Č. Kameň   12 4 0 8 97:119 20
11. Milochov   12 2 1 9 91:125 17

12. Šebešťanová   12 1 0 11 59:157 14

7. liga
V siedmej lige sa mužstvá z Púchovského okresu 

postarali hneď o dve prekvapenia. Pod to príjemné 
sa podpísali Púchovčania, ktorí dokázali uhrať neroz-
hodný výsledok za stolmi dovtedy tretej rezervy Pru-
žiny. Menej radosti urobili svojim priaznivcom Dolné 
Kočkovce C, ktoré za domácimi stolmi podľahli Mi-
raclesu Dubnica. Dubničania pritom boli v tabuľke o 
päť priečok nižšie ako Dolnokočkovania.  
   16. kolo: TTC Považská Bystrica E – Nozdrovice B 
14:4, Dujsíková, Wallenfelsová po 4, Kulichová 3, Bab-
čan 2, 1 štvorhra – Zemanovič 2, Blažíček 1, 1 štvorh-
ra, JoLa Dubnica nad Váhom – Udiča 15:3, Kminiak 
4, Rojkovč, Zajac po 3, Lalinský 2, Bíly 1, 2x štvorhra 
– P. Ignácik ml. 2, Šuška 1, Púchov B – Nová Dubni-
ca E 6:12, Mikulčík 3, Miko 2, 1 štvorhra – Vinczeová 
4, Ondřejíček 3, Solíková, Šelingová po 2, 1 štvorhra, 
Pružina B – Púchov A 9:9, Petrovič 4, J. Kozák 3, D. 
Olšovský 1, 1 štvorhra – Janeková, Ochotnický, Sitár, 
Kalus po 2, 1 štvorhra, 3. ZŠ Dubnica – Milochov B 
3:15, Trenčan 2, Herda 1 – Horečný, M. Mihálik po 4, 
Gazdík 3, Duško 2, 2x štvorhra, Dolné Kočkovce C 
– Miracles Dubnica 7:11, Crkoň 3, Hudec 2, Gom-
bár 1, 1 štvorhra – Halgoš 4, R. Fatrsík 3, P. Fatrsík 2, 
Dohňanský 1, 1 štvorhra, Sedmerovec C mal voľno.
1. JoLa DCA   15 14 1 0 193:77 44
2. Sedmerovec C  14 12 0 2 160:92 38
3. Milochov B  15 9 2 4 149:121 35
4. Pružina B  15 8 3 4 158:112 34
5. Nozdrovice B  15 8 3 4 154:116 34
6. Udiča A  15 9 0 6 148:122 33
7. TTC PB E  14 7 0 7 134:118 28
8. D. Kočkovce C  15 6 1 8 148:122 28
9. Púchov A  15 4 3 8 115:155 26
10. N. Dubnica E  15 4 2 9 109:161 25
11. Miracles DCA  14 5 1 8 131:121 25
12. ZŠ Dubnica  15 2 0 13 88:182 19
13. Púchov B  15 0 0 15 41:229 15
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Útulok OZ Hafkáči 

KONTAKT: 
0911 290 983  

facebook.com/hafkaci

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

POĎAKOVANIE
• Chcem touto cestou poďakovať občianke Púchova a aj hliadke MsP, ktorí nám 
pomohli pri hľadaní  mojej trojročnej vnučky Denisky.
S vďakou babka.

STRATY A NÁLEZY
•  Dňa 17. 1. 2017 sa našiel v Púchove čierny dotykový telefón zn. SONY.  Majiteľ 
si ho môže prísť vyzdvihnúť do budovy MsÚ v Púchove, info v Kancelárii prvého 
kontaktu.

FAŠIANGOVÝ PLES:
Obec Lúky a FSk Javorník Vás pozývajú  
na Fašiangový ples, ktorý bude 24. februára 2017 (piatok) o 20.00 
hod. v KD Lúky. Vstupné je 15 €. V cene vstupenky je večera, víno a slané 
pochutiny. Bude bohatá tombola a v programe vystúpi  Tanečná škola 
TEP-DANCE z Považskej Bystrice.
Vstupenky si môžete rezervovať telefonicky na č. 0911 290 817 
u pani Repatej.

ZO Slovenského zväzu včelárov Púchov Vás pozýva na

    10. ples včelárov púchovského regiónu
v sobotu 18. 2. 2017 o 19.00 hod. 

   v Mestskom divadle Púchov
    Do tanca hrá hudobná skupina FONETIK

Kultúrny program, tombola.
    Vstupenky zakúpite v predajni  „Včela“ v priestoroch divadla.

Spoločnosť STILL SR s. r. o. 
• hľadá pracovníkov na TPP

servisný technik Púchov a okolie    
• Náplň práce:  

• Požiadavky:    

• Ponúkame:                        

opravy a údržby VZV

elektrotechnika , mechanika

trinásty plat + bonusy, dodatková dovolenka a iné 

Životopis posielajte do 10. 2. 2017 na mail: katarina.tabiova@stillsr.sk
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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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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
• 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. 
• Špirálna stabilizácia chrbtice a stabilizovaná chô- 
dza podľa metódy MUDr. Smíška. Základy cvičenia -  
3 ucelené lekcie - začínajú 7. 2. 2017, 1 x týždenne 
v utorok o 18:15 na ZŠ Gorazdova. Prihlášky do  
5. 2. telefonicky alebo SMS na číslo 0903 254 586.
• Novootvoreny salon v Púchove Garra Rufa s rybič-
kami (prírodná pedikúra) vedľa kaviarne Štefánka vo 
dvore na 1. poschodí. Kontakt: 0910 337 298 alebo 
0910 109 618, na objednávky!!! Príďte a vyskúšajte:)
• Odborná masáž – odblokovanie bolesti. 0908 183 
215.  
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. ja-
dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. Tel. 
0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme špeditéra/ku do TPP do firmy v Led-
nických Rovniach, prax v doprave min. 1 rok, AJ a 
vodičský preukaz typu B podmienkou. Životopisy, 
prosím, posielať na zmtrading@stonline.sk do 30. 1. 
2017, prípadne volajte na +421 903 633 851. 
• S poločnosť Goms, s. r. o. prijme do zamestnania 
pracovníkov pre oblasť strojárenskej výroby v pro-
fesiách:
- zámočník, montážny pracovník (zváračské opráv-
nenie výhodou)
- technický pracovník so znalosťou gumárenských 
technológii a riadenia montážnej skupiny
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: 
- Manipulačný pracovník - doplňovanie jedál a ná-
pojov na 4 hodiny (9.30 - 13.30 hod.) 
- Pracovník na výdaj jedál - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár - nepretržitá prevádzka 
- Kuchár na 4 hodiny (18.00 - 22.00 hod.) 
- Pokladník - pracovník bufetu - nepretržitá prevá-
dzka 
- 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, dochodky-
ne alebo zdravotne znevýhodnené krajčirky s inva-
lidkou 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 upra-
tovačku na dohodu, práca je vhodná aj pre senio-
rov.  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.

POĎAKOVANIE
•  Chcem poďakovať  za pomoc počas mrazivých dní 
primátorovi mesta Mgr. Rastislavovi Henekovi,  Mgr. 
Ivane Vančovej, p. Lenke Jamborkovej  a  p. Janke 
Chovančekovej. S vďakou p. Radoslav Valentíny. 

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 2-izb. byt na Mládežníckej ulici aj so zaria-
dením. Cena: 65.000 EUR. Dohoda možná. Tel. 0905 
465 975 
• Predám 2-izbový rodinný dom s prístavbou v obci 
Dolné Kočkovce o výmere 484 m² Zastavané plochy 
a nádvoria. Cena dohodou

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
• Dám do dlhodobého prenájmu 1-izb. čiastočne 
zariadený byt, voľný od 1. 2. 2017. Tel. 0910 966 346.
• Súrne hľadáme prenájom 2-izb. bytu v Púchove, 
zariadený a dlhodobý prenájom, nájom vrátane 
energií do 350 €. Tel. 0902 552 386.
• 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.

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

RÔZNE 
• Ponúkam možnosť absolvovať bezplatný kurz ne-

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 21. januára uplynul
1 rok odvtedy, čo sme sa 
navždy rozlúčili s našou 
kolegyňou a zároveň pria-
teľkou a úžasným človekom 
Ľubkou BEŇOVOU, 
rod. Galánkovou.

„... to, že sme sa rozlúčili, neznamená, 
že zabudneme ...“
Spomínajú kolegyne z icm Púchov.

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
dňa 19. 1. 2017 uplynuli 
dva roky, čo nás opustila 
naša milovaná manželka, 
mama, babka Ľubica 
PEKAROVÁ. 
S úctou si na ňu spomí-
najú manžel Ján, synovia 
martin a richard s man-
želkami a vnučky Lenka, 
ivanka, martinka, Saška. 
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku. 

SPOMIENKA
ani na Teba, 
už po 10-tich rokoch
Vladko ŠPALEK 
nezabúdajú všetci priatelia 
z našej spoločnej chaty 
KomTeSa.
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